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АНОТАЦІЯ 

 

Кійко Ю. Т. Внутрішній аудит діяльності банків: організаційно-

методичне забезпечення. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 

економічної діяльності). – Львівський торговельно-економічний університет, 

Львів, 2019. 

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичної бази і 

розвитку практичних аспектів внутрішнього аудиту, що сприятимуть 

зміцненні і сталому розвитку банків України. 

Дослідження історичного розвитку і наукових здобутків українських 

науковців у напрямку вивчення внутрішнього аудиту дало можливість 

зробити висновок, що вони не відповідають вимогам часу. Спостерігаються 

різні підходи щодо застосування методик і способів організації внутрішнього 

аудиту у банку. На даний час в банківській системі України відбувається 

підміна сутності внутрішнього аудиту, якому присвоюються функції ревізії. 

Аналіз міжнародних стандартів показав, що суть поділу аудиту на 

внутрішній і зовнішній в 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 аудит, для підтвердження 

фінансової звітності. Тому в роботі розглядається поняття “зовнішній” і 

“внутрішній” аудит не з позиції залучення зовнішніх чи внутрішніх 

експертів, а із прив’язки їх до користувачів результатів аудиту. 

Аргументуючи поділ аудиту за таким принципом, можна стверджувати: 
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зовнішній аудит – аудит, результати якого є оприлюдненими для всіх 

бажаючих користувачів, а внутрішній аудит – аудит, результати якого є 

комерційною таємницею і спрямовані не стільки на підтвердження 

фінансової звітності та ефективності системи контролю, скільки на 

виявлення “болючих точок”, з’ясування причини проблем і експертних порад 

для виходу з ситуації, що склалась. 

В ефективній організації роботи підрозділу внутрішнього аудиту 

важливу роль відіграє положення про такий підрозділ. У роботі 

рекомендовано оптимальну структуру такого положення і обґрунтовано 

необхідність детального опису функцій, ролі і структури підрозділу 

внутрішнього аудиту банку. Подано розроблений автором зразок положення 

про підрозділ внутрішнього аудиту банку. 

Ретроспективний аналіз засвідчує, що проблемою українських банків є 

недостатній рівень якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. 

Однією з причин, як показало дослідження, є відсутність або невідповідність 

оцінки якості їх діяльності. У деяких банках така оцінка присутня лише у 

паперовому варіанті і жодного впливу на покращення діяльності не має. 

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. Останній елемент є 

доволі спірним, але у роботі окремо доведено, 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 та ідентична до оцінки цих самих аспектів 

(факторів) керівником підрозділу внутрішнього аудиту. 

За результатами дослідження виділено перелік чинників, які впливають 

на рівень ризику об’єктів аудиту, і доведено доцільність їхнього поділу на дві 
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категорії: статичні і динамічні. До чинників, які мають статичний вплив на 

рівень ризиковості об’єкта, відносяться ті, що мають сталий характер і 

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, процесу) 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 зважувати  на термін, який минув від 

останньої перевірки. 

Значна увага у дисертації присвячена питанням застосування  

автоматизованих систем в 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 на практиці, 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 зі сторони 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. 
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Дослідження методологічної бази внутрішнього аудиту дозволило 

виявити великі масиви накопиченої роками наукової інформації, але з 

плином часу, а особливо в останні роки, відбувається швидка перебудова 

цілих галузей, і є банківська система не є винятком: проводяться масові 

централізації та укрупнення управлінських центрів; велика конкуренція 

зумовлює до зниження вартості уже не лише за рахунок “собівартості”, а і 

самої організації процесів; розширення переліку надаваних послуг. За таких 

обставин методика аудиту зазнає значних змін, а саме: розширення кола 

відповідальності внутрішнього аудиту і відхід від контролю лише 

регламентованого фінансового обліку, перехід до контролю якості процесів, 

управлінського (у широкому його розумінні) і статистичного обліку. 

Встановлено, що серед методів внутрішнього аудиту такими, які 

зазнають суттєвих змін, є група методів документального контролю. Загалом 

із розвитком інформаційних технологій все менше застосовується 

традиційне, “паперове” документування операцій. Доведено, що сучасна 

перевірка основної маси розрахункових документів банків набуває якісно 

нового вигляду, вона може відбуватись лише із застосуванням комп’ютера, 

тому комп’ютерний метод, який часто окремо виділяють науковці, не є 

самодостатнім і ІТ-технології скоріше тут є інструментом. 

Дослідження наукових джерел дозволило переглянути поняття 

“циклічного” і “пооб’єктного” підходів до проведення внутрішнього аудиту. 

На даний час методику, яка описувалась для циклічного аудиту, частково 

перейняв аудит бізнес-процесів. Цей вид аудиту сьогодні набуває високого 

рівня популярності, особливо в сфері ІТ, і просувається на ринку гігантами 

аудиту, такими як PWC та KPMG. Його основною ціллю є оптимізація 

процесів. 

У роботі доведено необхідність виділення в окремий напрямок “Аудит 

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 
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взаємопов’язаних операцій, які відбуваються в межах нього, а об’єктом 

аудиту бізнес-процесів є організація такого процесу. 

Доведено, що розвиток ІТ-технологій докорінно змінює методи 

ведення й 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 повинна 

проходити 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 в 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 самої системи, а сховище даних є 

призначеним саме для зберігання й обробки даних. 

Сформульовані у дисертаційній роботі положення, рекомендації та 

висновки мають наукову, методичну і практичну цінність, а також визначені: 

логікою характеристики закономірностей розвитку внутрішнього аудиту 

діяльності банків, результатами емпіричної оцінки його інституційного 

внеску в функціонування системи контролю у банках, обсягом опрацьованих 

наукових праць і нормативно-правових документів з окресленої 

проблематики.  

Ключові слова: аудит, внутрішній аудит, банк, оцінка ризиків, оцінка 

якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділ внутрішнього 

аудиту, аудит процесів, планування. 
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ANNOTATION 

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

tools. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.  

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 study of the historical development and the scientific achievements of 

Ukrainian scholars in the field of studying internal control and audit gave an 

opportunity to conclude that they do not meet the requirements of time. There is a 

gap between practical application and scientific works and educational texts. The 

authors emphasize the heterogeneity of practice of methods applying and 

organizing ways internal audit in banks. 

An international standards analysis has shown that is the essence of dividing 

an audit into internal and external in the scientific literature has shifted. Recently, 

the notion of internal audit is increasingly understood not only audits carried out 

conduct by the internal division, but also partial or complete inspection by an 

external consulting company. Inspections conducted in a contract way results most 

are used by the internal user and this is a commercial secret. An external audit in 

practice is often understood as a mandatory audit of financial statements. 

Therefore, in the paper is proposed the concept of “external” and “internal” audit 

do not understand audit from the point of involving external or internal experts, 

and connect them to users of the audit results. The division is based on such a 

principle, external audit - the results of which are publicly disclosed and open, and 

internal audit - the audit of which is a commercial secret and the direction is not so 

much to confirm the financial reporting and effectiveness of the control system, 

how much to identify “pain points”, explaining the causes of the problems and 

expert advice to get out of trouble situations. 
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Relevant point for effective organization of the internal audit is the 

Department Statement. The paper recommends the optimal structure of 

Department Statement, and substantiates the necessity of a detailed functions 

description, role and structure of the internal audit Department. The author 

developed an example of the provision on the internal audit department. 

Retrospective analysis shows that the problem of Ukrainian banks is a low 

quality level of internal audit department activities. One of the reasons, as the study 

showed, is an inappropriate assessment of the quality of its activities. In some 

banks, this assessment is only in paper form and there is no effect on audit 

improvement. 

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 

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. 
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Considerable attention in the dissertation is devoted to the use of automated 

systems in the audit activity, for the organizational work of the internal audit 

department, and for the routine inspection processes in the non-stop mode. 

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 
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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. 

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. 
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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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ВСТУП 

 

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 
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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, К. І. Редченка, 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 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 
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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; 
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− 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; 

− 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 
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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; 

− 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; 
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− 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 
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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 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. 

Окремі наукові висновки та пропозиції дисертанта використовуються у 

навчальному процесі Львівського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ “Університет банківської справи” (довідка № 13-007/337 від 22.02.2019 

р.) при викладанні дисциплін “Аудит”, “Організація і методика аудиту”, 

“Ревізія і контроль”, “Внутрішній аудит у банку”, “Інформаційні технології в 

обліку і аудиті”. 

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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВ 
 

1.1. Економічна сутність внутрішнього аудиту діяльності банків 
 
Аудит (“аудитор” з лат. - він вислуховує) зародився відносно давно. 

Реєстрація перших професійних аудиторів офіційно відбулася в 1853 р. у 

Великобританії, але історичні відомості про аудиторів містяться у 

документах від 1299 р. Контроль у давні часи найбільшого рівня розвитку 

набув у Давній Греції та Римі на приватному рiвні, у Єгипті, Китаї та 

Вавилоні - на державному. У великій кількостi європейських держав 

спостерігалася присутність контролю на приватному і державному рівнях. 

Еволюціонуючи, аудит пройшов шість етапів (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 
Етапи розвитку аудиту 

Період Характеристика 
До 1600 р. Аудит цього періоду був державним та незалежним, його 

основним завданням стало викриття шахрайства; масштаби 
перевірки відрізнялися детальні і глибинні 

1600-1850 рр. Аудит мав на меті викриття шахрайства та виявлення помилок 
в облікових записах; перевірки проводилися глибокі, проте 
оцінка ефективності внутрішнього контролю на достатньому 
рівні не здійснювалась 

1850-1905 рр. Аудиторські перевірки проводилися з метою визначення 
правдивості та якості фінансової звітності й викриття 
шахрайства, застосовувались окремі тести з тих чи інших 
важливих питань 

1905-1940 рр. Існував державний, незалежний та внутрішній аудит, основним 
завданням яких було визначення достовірності фінансової 
звітності, розроблялися тести і вже тоді давалася оцінка 
внутрішньому контролю на об’єктах, де надавались аудиторські 
послуги 

1940-1960 рр. Аудиторами перевірялись факти достовірності та правдивості 
фінансової звітності  

З 1960 р.  Основною метою аудиту є визначення достовірності фінансової 
звітності 

Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [126]. 

У літературних джерелах існують різні точки зору стосовно часу 

виділення саме внутрішнього аудиту. Дослідники внутрішнього аудиту 
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вважають, що перевірки здійснювалися вже 3500 років до нашої ери в 

Месопотамії, де були виявлені документи, дані в котрих несуть ознаки 

перевірки. Схожі ознаки були виявлені в давніх єгипетських, китайських, 

перських і єврейських документах. Внутрішні аудитори спочатку в 

основному відповідали за перевірки фінансових даних організації [272]. 

З появою господарських товариств у різних історичних проміжках часу 

їх існування, під впливом наукових теорій та концепцій спостерігаються 

трансформаційні зрушення в системі внутрішнього контролю, які дають 

поштовх до виокремлення аудиту (внутрішнього і зовнішнього) як форми 

незалежного контролю в системі корпоративного управління акціонерним 

товариством. Зародження та становлення внутрішнього аудиту як окремої 

форми незалежного внутрішнього контролю розпочалося в середині XX ст. у 

СІІІА та Європі під впливом наукових теорій і концепцій, економічних 

інтересів власників господарських товариств, а також складної організаційної 

структури управління. Розвиваючись, орієнтація аудиту еволюціонувала від 

бухгалтерського обліку і звітності до бізнесу та управління. Це пов’язано із 

зростаючим рівнем складності економічних процесів і все більш обмеженою 

можливістю прямого контролю їх діяльності. 

Загальний підхід до генезису внутрішнього аудиту в світовій практиці 

наведено у роботі російського вченого О. М. Соніна [236], який виділяє три 

етапи його розвитку, а саме:  

 початковий етап розвитку – внутрішній аудит спрямовано  на 

вирішення завдань щодо перевірки бухгалтерсько-фінансової звітності та 

виконання ревізійної функції до збереження активів підприємства, Основним 

замовником внутрішнього аудиту є дирекція, головний бухгалтер або 

фінансовий контролер; 

 перехідний стан розвитку, який характеризується зміщенням 

основних завдань внутрішнього аудиту в бік оцінювання наявної існуючої 

системи внутрішнього контролю, обмеженої межами бухгалтерсько-
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фінансового та внутрішнього контролю системи управління суб’єктом 

господарювання. На цьому етапі розвитку внутрішнього аудиту основними 

користувачами його результатів є вищий і лінійний менеджмент; 

 сучасний етап розвитку, який характеризується зміщенням 

акценту діяльності з системно-орієнтованого (операційного внутрішнього 

аудиту) на ризик-орієнтований внутрішній аудит, спрямований на 

вдосконалення процесів управління ризиками, контролю та корпоративного 

управління. 

Детальніше аналізуючи етапи становлення та розвитку внутрішнього 

аудиту в світовій практиці, ми схиляємося до періодизації, представленої 

Сметанко О. В. [231], де виділено п’ять наступних етапів. 

Становлення внутрішнього аудиту відбувалося в період із 1933 по 

1940 рр. В цей період часу гостро відчувалася потреба в якісно новому виді 

внутрішнього контролю, і цю нішу почав заповнювати внутрішній аудит. Він 

мав процедурний і підтверджувальний характер та був спрямований на 

виявлення ознак шахрайства і контроль за правильністю формування 

звітності. 

1941-1957 рр. стали періодом інституалізації внутрішнього аудиту, 

часом становлення професії “внутрішній аудитор”. Внутрішній аудит цього 

періоду мав підтверджувальний характер і був спрямований на оцінку 

ефективності засобів внутрішнього контролю, взаємодію внутрішніх 

аудиторів із зовнішніми аудиторами в період проходження перевірки. 

Стандартизація внутрішнього аудиту відбувалася з 1978 по 1991 роки. 

В цей період внутрішній аудит трансформувався в галузь системно-

орієнтованого аудиту, а також відбувалася розробка стандартів професійної 

практики, що визначають функції, завдання та обов’язки внутрішніх 

аудиторів. Внутрішній аудит цього часу був спрямований на оцінку засобів 

внутрішнього контролю та ефективності діяльності підприємства. 

Починаючи з 1992 р., проходить процес затвердження і розвитку 

глобальної концепції внутрішнього аудиту. В цей період відбувається 
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формування теоретичної бази та підтримка практичної діяльності 

внутрішнього аудиту, а також визначаються її базові принципи. Протягом 

цього часу затверджено стандарти професійної практики і кодексу етики 

внутрішніх аудиторів. Також варто відзначити, що цей період 

характеризується швидкими темпами впровадження інформаційних 

технологій в аудиторську діяльність. Системно-орієнтований аудит 

переходить у ризик-орієнтований. Внутрішній аудит сучасності починає 

займатись оцінкою ризиків контролю й управління, управління ризиками, 

наданням гарантій і незалежних консультацій, моніторингом і внутрішнім ІТ-

аудитом. 

Кожна країна має певні особливості підготовки і роботи фахівців з 

аудиту. Наприклад, у США внутрішні аудитори мали обов’язки щодо 

виявлення і попередження випадків шахрайства, також вони здійснювали 

контроль за формуванням політики компанії щодо сумнівних платежів, 

проводили перевірку не підтверджених необхідними документами і 

нетипових витрат, відрахувань. З часом акцент діяльності внутрішніх 

аудиторів змістився з попередження шахрайства до вдосконалення усього 

механізму діяльності організації. 

Найвпливовіша у даний час міжнародна організація внутрішніх 

аудиторів - Інститут внутрішніх аудиторів (IIA - Institute of Internal Auditors) 

була заснована в 1941 році. Основною метою ІІА є розвиток та популяризація 

професії внутрішнього аудитора. ІІА займається розробкою стандартів 

професійної діяльності з внутрішнього аудиту. Понад 122 тис. членів із 165 

країн та регіонів є її постійними членами. Загалом у світі налічується близько 

1 мільйона людей, які задіяні у  внутрішньому аудиті. 

Інститут внутрішніх аудиторів здійснює навчання та сертифікацію 

(СІА - Certified Internal Auditor). Сертифікати СІА є підтвердженням 

сертифікації внутрішніх аудиторів і визнаються на світовому рівні, є 

стандартом оцінки компетентності та професіоналізму аудиторів у своїй 

сфері. 
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Великий внесок в розвиток аудиту зробила міжнародна організація, яка 

працює над удосконаленням і просуванням принципів інформаційного 

аудиту, – ISACA (INTOSAI – the Internal Control Standards Committee of the 

International Organization of Supreme Audit Institutions) [274], що була 

заснована ще в 1953 р. з метою сприяння розвиткові співробітництва та 

інформаційного обміну між вищими  контрольними органами й уніфікації 

стандартів у галузі фінансового контролю. У червні 1992 р. членами 

організації було розроблено документ “Керівні принципи стандартів 

внутрішнього контролю” (Guidelines for Internal Control Standards). 

Вагоме місце у розвитку внутрішнього аудиту в банківській сфері 

займають рекомендації Базельського комітету з питань банківського нагляду 

при Банку міжнародних розрахунків (англ. “Basel Committee on Banking 

Supervision of the Bank for international Settlements”), заснованого в м. Базель 

у 1975 р. До нього входять представники банківських наглядових органів і 

центральних банків Бельгії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, 

Люксембургу, Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Великої Британії і 

Сполучених Штатів Америки. Його основне завдання полягає у 

впровадженні високих та єдиних стандартів у сфері банківського 

регулювання та нагляду. З цією метою Базельський комітет випускає 

директиви та рекомендації для органів нагляду держав-членів. 

Базельський комітет уточнює сфери діяльності підрозділів 

внутрішнього аудиту і відносить до неї перевірку й оцінку всієї діяльності 

банку у всіх його підрозділах. На практиці аудитори здебільшого 

обмежуються перевірками окремих підрозділів банку, які проводять 

найбільш ризикові операції. Водночас, наприклад, недостатньо уваги 

приділяється перевірці діяльності служби безпеки банку чи підрозділам по 

роботі з персоналом. У вищевказаних підрозділах особливого значення 

набуває аналіз і контроль управлінських рішень (аудиту менеджменту), 

наприклад аудит якості системи підбору кадрів та ін. 
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Особливої уваги заслуговує внутрішній аудит початку третього 

тисячоліття. Цікавість до нього обумовлена наступними чинниками. 

По-перше, внутрішній аудит є одним із доволі доступних, але 

недооцінених інструментів підвищення ефективності роботи банку, 

правильне застосування якого може забезпечити стійкість банківської 

установи. 

По-друге, гучні корпоративні скандали, які мали місцеу США та 

Західній Європі, дали підстави вважати, що зовнішній аудит може давати 

значну похибку, наслідками чого є не виявлення ризику банкрутства навіть 

найбільшої компанії. Тому в результаті банкрутства компанії Enron зазнала 

краху Arthur Andersen, що перетворило “велику шестірку” провідних 

міжнародних аудиторських компаній перетворилась на “четвірку”, куди 

увійшли: Price Waterhouse, що злилася з Coopers & Lybrand, KPMG, Deloitte 

& Touche і Ernst & Young. 

По-третє, присутність у банку належного рівня корпоративного 

управління, однією з обов’язкових ланок якого стає внутрішній аудит, що 

вважається позитивним сигналом для потенційних кредиторів та інвесторів. 

Зі збільшенням обсягів інформації і масштабів діяльності апарату 

управління, який має розгалужену структуру, спостерігаються проблеми 

обміну інформацією і координації рішень, збільшується ймовірність 

прийняття різними ланками рішень, які суперечать одне одному. 

Ускладнюється контроль різних ланок управління з боку центрального 

керівництва, що збільшує ризик помилок і зловживань персоналу 

(менеджерів). Якщо банк має широке географічне покриття, численні філії чи 

відділення, в яких місцеве керівництво має можливість приймати самостійні 

рішення, виникає необхідність здійснення контролю й оцінки прийняття 

рішень. 

Просування і поширення таких технологій, як персональний 

комп’ютер, призвело до електронної обробки даних. Поряд із швидким 

розширенням обчислювальної потужності комп’ютерної техніки, почали 
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зростати попит і потреба в мікроінструментах аудиту за допомогою 

комп’ютера (CAATS), призначених для надання допомоги в автоматизації 

процесу аудиту. Гнучкість і можливості CAATS допомогли поліпшити якість 

та швидкість аудиту. 

Методики двадцятого століття, при яких існують високі витрати і 

значні часові затримки, пов’язані із збором, обробкою та складанням звітів, 

не є нормою для сьогодення. У сучасній бізнес-сфері операції часто 

вводяться й агрегуються таким чином, що бізнес-процеси, до яких вони 

належать, можуть забезпечити моментальний зворотний зв’язок із 

відповідними зацікавленими сторонами. 

У відповідь на зростаючий попит на CAATS на ринку стали з’являтися 

програмні рішення, що так чи інакше автоматизували роботу внутрішнього 

аудиту. Було розроблено універсальні інструменти з аудиту: Audit Command 

Language (ACL) і Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA). Хоча 

CAATS і відіграють важливу роль в сприянні переходу від традиційного 

аудиту, який є більшою мірою ручним, але старі методики та інструменти 

роботи все ще мають високий рівень розповсюдженості. 

Система бухгалтерського обліку не пристосована для, того щоб 

надавати повну, інформацію необхідну для своєчасного й ефективного 

ухвалення рішень. Менеджмент відокремлених та інших структурних 

підрозділів і окремі спеціалісти не завжди володіють відповідними знаннями 

і досвідом у частині прийняття рішень, які мають важливе значення для 

банківської установи і можуть не лише приростити її прибутки, але й нанести 

збитки, або і спричинити банкрутство. Тому ні бухгалтерські підрозділи, ні 

інші працівники банку не в змозі у повному обсязі здійснювати 

внутрішньогосподарський контроль. Актуальною у цій ситуації стає 

проблема контролю за станом справ, одним із ефективних інструментів якого 

є внутрішній аудит. 

Внутрішній аудит в українській банківській сфері виник на основі 

відомчої ревізії. Банківництво вважалося діяльністю з низьким рівнем ризику 
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до 90-х років. У цей період внутрішній контроль за діяльністю банків був 

покладений на контрольно-ревізійні служби. Але в ринкових умовах 

ефективність цих служб виявилася обмеженою через відсутність ефективного 

аналітичного інструментарію. Поступовий розвиток і зміна функцій 

діяльності контрольно-ревізійних служб завершилися трансформацією їх у 

внутрішній аудит. У 2000 р. в жовтні був заснований Інститут внутрішніх 

аудиторів України (ІВАУ) [18]. 

Система внутрішнього аудиту вперше в Україні започаткована в банках 

у відповідності з нормативними документами Національного банку України 

(далі НБУ). Робота по створенню та імплементації внутрішнього аудиту в 

банківській сфері України розпочалася у 1998 р. за ініціативою НБУ. В цей 

час Постановою НБУ від 20.03.98 року № 114 було затверджено “Положення 

про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України”. З 

метою надання методичних матеріалів комерційним банкам НБУ випустив 

Постанову від 20.07.99 р. № 358, якою затвердив “Методичні вказівки щодо 

застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках 

України”. 

У період двохтисячних років активно вроваджувалися Міжнародні 

стандарти аудиту, це відбувалося з метою інтеграції банківської системи 

України в Європейський Союз. За результатами перевірки фінансової 

звітності має бути складений Аудиторський звіт згідно з вимогами 

законодавства України, у тому числі він неповинен суперечити вимогам 

етики Міжнародної федерації бухгалтерів і Міжнародним стандартам аудиту, 

що були прийняті як Національні стандарти аудиту відповідно до рішення 

Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122 [17]. 

Регуляторами і методологами внутрішнього аудиту в фінансових 

установах є НБУ та Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг. 

Основним нормативним документом для банків на даний час у сфері 

внутрішнього аудиту є Постанова НБУ №311 від 10.05.2016 “Про 
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затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках 

України” (далі Постанова НБУ №311). Документ регламентує організаційні 

аспекти діяльності внутрішнього аудиту в банківських установах і описує 

основні функції і завдання підрозділів внутрішнього аудиту. Характеризуючи 

цей документ, можемо сказати, що організація внутрішнього аудиту 

банківської діяльності є описаною дуже детально і це, безумовно, є 

позитивним фактором [171]. 

З метою забезпечення надійності, законності, ефективності та безпеки 

банківських операцій кожен банк повинен мати внутрішній механізм, який 

захищатиме від потенційних помилок, втрат і порушень різного роду. 

Банк, який рухається у напрямку більшої автоматизації у своїй роботі з 

даними, процесами, елементами управління й інструментами моніторингу, 

починає природним чином готуватися до приходу новітнього аудиту. З 

огляду на недавню появу економіки реального часу це позиціонування має 

вирішальне значення. Отже, потреба в режимі роботи аудиту (аудиторських 

ІТ-систем аналізу і перевірки) 24/7, тобто постійно, стає очевидною, якщо 

банки мають намір конкурувати за обмежені ресурси і в кінцевому підсумку 

досягти успіху в фінансовій (і не лише) діяльності і розвиватися в  масштабі 

інтегрованої глобальної економіки.  

Внутрішній аудит доволі недавно набув значного поширення, тому 

трактування його суті доволі різноманітне як в нормативних документах, так 

і в науковій літературі. Основні з трактувань відображено у табл. А.1 

додатку А. 

На нашу думку, всі ці визначення мають право на існування, хоча вони 

і не позбавлені недоліків. Здебільшого дослідники визначають внутрішній 

аудит як незалежну діяльність із перевірки даних фінансового обліку 

всередині банку, проте такий підхід властивий і при визначенні ревізії, 

оскільки при ній також здійснюється звірка даних обліку і факту наявності 

активів. Деякі автори зазначають, що внутрішній аудит полягає в оцінці 

фінансово-господарської та управлінської діяльності, але говорять про те, на 
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основі чого повинна здійснюватися така оцінка. Хочемо підкреслити, що 

визначення, які даються міжнародними організаціями, якісно відрізняються 

від наукових. В них менше піднімається питання звичайної оцінки операцій, 

звертається увага і на функцію сприяння досягнення стратегічних цілей і 

підвищення ефективності корпоративного управління. 

Окремо хочемо відзначити позитивні зміни у визначеннях, які 

подаються у вітчизняному законодавстві, де в Постанові №114 (яка на даний 

час є нечинною) говорилося про оцінку в основному інформаційної системи і 

бухгалтерського обліку, а у Постанові 311, яка є діючою на даний час і 

прийшла на заміну попередньої, піднімаються питання оцінки систем та 

процесів банку, що має приносити користь банку та покращувати його 

діяльність. 

Сфера застосування і цілі для кожної окремої аудиторської перевірки 

визначаються шляхом обговорення з менеджментом і оцінки конкретних 

ризиків напрямку. Кожна аудиторська перевірка є унікальною, але є деякі 

загальні ознаки, що застосовуються для більшості перевірок. До них зазвичай 

належать діяльність за період останніх дванадцяти місяців, контроль по 

рахунках витрат, контроль доходів (чи є вони виправданими з точки зору 

ефективності і безпеки) і закупівель, перевірка системи контролю, контроль 

ІТ-середовища, значна роль приділяється фізичній безпеці, політикам і 

процедурам. 

Загалом сфера внутрішнього аудиту включає в себе [149]: 

 експертизу й оцінку адекватності та ефективності систем 

внутрішнього контролю; 

 огляд застосування та ефективності процедур управління ризиками 

та методології оцінки ризиків;  

 тестування фінансових і управлінських інформаційних систем, у 

тому числі електронної інформаційної системи та електронних банківських 

сервісів; 
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 оцінку точності і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності; 

 контроль засобів захисту активів; 

 огляд методики оцінки капіталу банку в зв’язку з оцінкою його 

ризику; 

 оцінку ефективності господарських операцій; 

 тестування процедур і функціонування конкретних процедур 

внутрішнього контролю; 

 оцінку систем, створених для забезпечення дотримання 

законодавчих і нормативних вимог, кодексів поведінки, здійснення політики 

та процедур; 

 тестування достовірності та своєчасності подання регламентованої 

звітності; 

 проведення спеціальних досліджень. 

Внутрішній аудит, на думку представників Інституту внутрішніх 

аудиторів, полягає в наданні незалежної гарантії, що процеси управління 

ризиками, управління і внутрішнього контролю організації є ефективними. 

На відміну від зовнішніх аудиторів, які більшою мірою слідкують за 

фінансовими ризиками та звітністю, внутрішній аудит призначений для 

розгляду більш широких питань, таких як репутація, зростання організації, її 

вплив на навколишнє середовище і ставлення роботодавцядо своїх 

співробітників. 

Хоча роль і відповідальність внутрішнього аудиту можуть змінюватися 

в обсязі його влади в різних організаціях, існує чітка тенденція того, що 

внутрішній аудит бере на себе більш стратегічну і центральну роль, ніж 

зовнішній традиційний аудит. 

Банки можуть знаходитися в небезпеці ті банки, де вище керівництво 

вважає, що внутрішній аудит забезпечує впевненість щодо вчасного 

виявлення шахрайства, оцінки ризиків, якісного розслідування, а реальність 

така, що внутрішній аудит відповідно до ресурсів, які на нього виділяються, 
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недостатньо підготовлений, обмежений у своєму статусі і не може 

забезпечити задоволення очікуваного результату. 

Крім цього, прогалини можуть існувати в рівнях підтримки і навчання, 

які надаються внутрішнім аудитором, що може означати відсутність у них 

здатності бути ефективними [149]. 

Функцією внутрішнього аудиту є незалежна оцінка: 

 ефективності і виправданості  внутрішнього контролю, управління 

ризиками та системи управління в контексті поточних і потенційних 

майбутніх ризиків; 

 надійності, ефективності та цілісності інформаційних систем і 

процесів управління (в тому числі актуальність, точність, повнота, 

доступність, конфіденційність даних); 

 контролю за дотриманням законів і нормативних актів, у тому числі і 

будь-яких вимог з боку контролерів; 

 забезпечення безпеки активів [266]. 

Досліджуючи суть і роль внутрішнього аудиту, можемо виділити такі 

його завдання: 

 перевірка системи економічних правил і регуляторів на їх 

достатність та відповідність чинному законодавству, статуту й іншим 

внутрішнім нормативним документам; 

 контроль правильності умов виконання та укладання договорів; 

  контроль: стану, наявності, коректності оцінки майна банку; 

ефективності використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів; 

дотримання чинної процедури встановлення та застосування тарифів; 

своєчасності сплати до бюджету податків та інших платежів; розрахунково-

платіжної дисципліни; 

  оцінка бухгалтерських (фінансових) балансів і звітів, коректності 

методології, організації і техніки ведення фінансового обліку; 

 оцінка коректності обліку доходів, повноти відображення витрат і 

точності розрахунку фінансових результатів; 
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 удосконалення та розробка пропозицій щодо покращення організації 

системи внутрішнього контролю, фінансового обліку і розрахунково-касової 

дисципліни, підвищення рівня ефективності програм розвитку, 

обґрунтування змін у структурі видів діяльності; 

 консультування акціонерів, менеджменту, фахівців апарату 

управління з питань управління та організації, права, фінансово-

господарської діяльності та інших питань; 

 підготовка до перевірки (експертизи) зовнішнім аудитом, 

податковою інспекцією та іншими органами зовнішнього контролю [266, 281, 

149].  

Віднедавна особливого прискорення в своєму розвитку набула функція 

аналізу та експертизи якості діяльності управлінського персоналу. Цей 

напрямок внутрішнього аудиту спрямований на контроль управлінських 

рішень, рішень менеджменту. Загалом його прийнято називати аудитом 

менеджменту [281]. 

Аудит менеджменту — це оцінка методів і політики управлінського 

апарату банку в його управлінні і використанні ресурсів, тактичного, 

стратегічного планування й організаційного вдосконалення, зазвичай 

проводиться співробітником банку або незалежним консультантом і 

зосереджується в основному на критичній оцінці менеджменту як команди, а 

не індивідуальних якостей окремих менеджерів [281]. 

Аудит менеджменту в даний час широко обговорюється у діловій сфері 

світового бізнесу. Вже протягом більше 40 років корпорації та банки 

використовують його в якості всеосяжного інструменту. У 1932 році 

Роуз Т. Г., викладач Кембриджського університету і колишній менеджер 

“Leyland Motors”, розробив концепцію щорічного аудиту менеджменту. 

Професор бізнес-школи при “Queens University” (Канада) Вільям П. Леонард 

наслідував його приклад, продовжуючи вивчати комплексне обстеження 

суб’єкта господарської діяльності [273]. 
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Аудит менеджменту є поняттям складним і багатогранним. Перед ним 

висуваються завдання, що пов’язані як з психоаналізом менеджменту, так і з 

економіко-математичними розрахунками для підтвердження ефективності 

функціонування системи менеджменту. На нашу думку, доцільно виділити 

наступні аспекти (галузі) аудиту менеджменту: психофізичні і соціальні 

аспекти аудиту менеджменту; організація системи менеджменту; 

ефективність менеджменту банку (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Структура аудиту менеджменту 

Джерело: розроблено автором. 
 

Психофізичні та соціальні аспекти менеджменту – це частина 

внутрішньої організації системи менеджменту в цілому та її частин – команд. 

До таких аспектів ми відносимо відповідність осіб, які займають посади з 

необхідними навичками, укомплектованість команд менеджменту 

потрібними спеціалістами, перспективу роботи сформованих команд. Такий 

аудит має дуже мало спільного з об’єктивною оцінкою і може проводитися 

лише висококваліфікованими експертами сфери психології й управління 

персоналом. 

На відміну від психофізичних і соціальних аспектів аудиту 

менеджменту, аудит ефективності доцільно доручати проводити 

висококваліфікованим аналітикам (бухгалтерам-аналітикам). Його ціллю 

виступає числове підтвердження ефективного виконання своїх функцій 
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керівництвом банку (як індивідуальні, так і командні результати). До 

безпосередніх завдань такого аспекту аудиту менеджменту в банку 

відносимо: виконання планових показників, особливо в частині продажу й 

обслуговування клієнтів; план-фактний аналіз витрат за центрами 

відповідальності, доцільність перевитрат і причини недовикористання 

попередньо запланованих коштів; розрахунок показників ефективності 

менеджменту банку (примітивним прикладом може слугувати рентабельність 

витрат, розрахована для конкретного центру відповідальності). 

Третій, останній, напрямок аудиту менеджменту – це аудит організації 

системи менеджменту, який спрямований на контроль за дотриманням 

оптимальної організаційної структури системи менеджменту банку. До 

проведення такого аудиту варто залучати експертів з управління персоналом. 

Аудит менеджменту являє собою всеосяжне і ретельне вивчення банку 

або одного з його компонентів. Перевірка здійснюється з метою виявлення 

проблем або істотних недоліків у роботі менеджменту, забезпечуючи тим 

самим керівництво банку допомогою у виявленні й усуненні недоліків. 

У літературних наукових джерелах останнім часом виділяють 

внутрішній аудит процесів [209, 23], який під тиском укрупнення корпорацій 

і централізації їх управління відносно недавно відокремився і зараз 

швидкими темпами розвивається. Основною його метою є оцінка якості й 

оптимізованості процесів та перевірка об’єкта аудиту в межах процесу, до 

якого вони належать. 

Для досягнення цілей аудиту окремих банківських процесів у практиці 

можуть застосовуватися різні підходи. Під час дослідження нами було 

виявлено два окремих підходи до планування і проведення внутрішнього 

аудиту: пооб’єктний і циклічний [209, 23]. 

Проведений нами огляд наукових джерел дозволяє зробити висновок 

про застарілий характер поділу підходів до проведення аудиту на 

пооб’єктний та циклічний. Обговорення такого підходу в літературі 

прослідковується до 2008-2009 років і на даний час має лише одиничний 
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характер. Серед окремих доказів такої думки можемо прийняти “еволюцію” 

програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання 

сертифіката аудитора України. У версії 2007 року бачимо виділення 

окремого питання в пункті 1.8.1, а версіях 2011 та 2014 роках це питання уже 

виключене з цього (аналогічного йому) пункту (саме виключено, а не 

перенесено в інший пункт) (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Витяг з програм підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для 

одержання сертифіката аудитора України 

Версія 
програми 

підготовки 
Цитата з програми підготовки до сертифікації 

2007 

“<…>1.8.1. Пооб'єктний (за статтями балансу) та циклічний (за 
циклами діяльності) підходи до проведення аудиту. Отримання 
аудиторських доказів щодо окремих статей фінансової звітності 
(МСА 501). Присутність при інвентаризації. Запити стосовно 
судових справ та претензій. Оцінка вартості та розкриття 
інформації щодо довгострокових інвестицій. Інформація за 
сегментами. <…>” 

2011 

“<…>1.8.1. Аудиторські докази – додаткові міркування щодо 
відібраних елементів (МСА 501). Присутність аудитора при 
інвентаризації запасів та додаткові міркування щодо окремих 
статей. <…>” 

2014 

“<…>1.6.2. Аудиторські докази – додаткові міркування щодо 
відібраних елементів (МСА 501). Присутність аудитора при 
інвентаризації запасів та додаткові міркування щодо окремих 
статей. <…>” 

Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [135]. 

При пооб’єктному підході виділяються сегменти аудиту, які практично 

повинні повторювати об’єкти управління та бухгалтерського (фінансового та 

управлінського та ін.) обліку. Такий підхід передбачає обов’язковість 

тестування в цілях отримання доказів у частині окремих синтетичних і 

аналітичних рахунків бухгалтерського обліку. 

При пооб’єктному підході кожна операція двічі окремо потрапляє у 

сферу уваги внутрішнього аудитора, адже всі операції охоплюють два 

об’єкти бухгалтерського обліку. Або вона перевіряється двома аудиторами на 

відповідність до встановлених критеріїв окремих рахунків бухгалтерського 
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обліку без виявлення причинно-наслідкового зв’язку між двома об’єктами 

управління й обліку. 

Основою перевірки при циклічному підході науковці традиційно 

називають цикли ділової активності (цикли операцій) (додаток Б). 

У свою чергу, в обіг входить і дедалі більше застосовується поняття 

аудиту бізнес-процесів. Це поняття є у дечому перехресним до поняття 

циклічного підходу до проведення аудиту і призводить до поступового його 

витіснення. У таблиці 1.3 ми наводимо найбільш лаконічні визначення 

поняття “бізнес-процес”. 

Таблиця 1.3 

Підходи до визначення поняття “бізнес-процес” 
Джерело / 

Автор Визначення 

Каменська Т. О. 
[47]  

Бізнес-процес - це послідовність взаємозалежних дій або завдань, 
які приводять до створення певного продукту або послуги для 
споживачів. 

Сіменко І. В. 
[221] 

Бізнес-процес являє собою сукупність бізнес-операцій, певну 
кількість внутрішніх видів діяльності, що починаються з одного 
або більше входів і закінчуються створенням продукції, 
необхідної клієнту (клієнт - не обов’язково зовнішній відносно 
підприємства споживач, це може бути підрозділ організації або 
конкретний працівник). 

Загородна О., 
Серединська В. 
[37] 

Бізнес-процес є сукупністю послідовних пов’язаних бізнес-
операцій, яким управляє так званий “власник” (посадова особа, 
яка відповідальна за його хід і результати), використовуючи входи 
(сировину, матеріали, інформацію і т.п.), за допомогою ресурсів, 
які є у його розпорядженні (персоналу, устаткування, технології, 
інфраструктури і т.п.), перетворює їх у виходи (готову продукцію, 
інформацію, документацію і т.п.) – результати бізнес-процесу, які 
використовують споживачі. 

Гарнова А. П. 
[20] 

Бізнес-процес являє собою комплекс взаємопов’язаних і 
взаємозалежних видів діяльності, спрямованих на виконання 
конкретних завдань. Види діяльності в рамках бізнес-процесу 
зв’язані за допомогою вихідних результатів, якими вони 
обмінюються. 

Хаммер М. 
[249] 

Бізнес-процес - це сукупність різних видів діяльності, в межах 
якої “на вході” використовується один або декілька ресурсів, а в 
результаті цієї діяльності “на виході” створюється продукт, що 
має цінність для споживача. 

Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [47, 221, 37, 20, 249]. 
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Виходячи з суті описаних вченими Рядською В. В. та Петраковим Я. В. 

[209] циклів, можемо говорити про рівність понять “цикл” і “процес” в 

даному контексті. Адже саме під “циклом” науковці розуміють об’єднання 

послідовно виконуваних операцій.  

Розглянувши визначення, подані у таблиці 1.3, можемо зробити 

висновок, що бізнес-процес – це взаємопов’язані ланцюгові послідовності дій 

та операцій, які об’єднані однією ціллю і працюють у зв’язці як єдина 

система. 

Бізнес-процес повинен бути описаним, оптимальним і дійсно 

виконуватися відповідно до опису. Саме від цього залежать результати 

роботи організації, у тому числі й фінансової [47]. 

Зазвичай бізнес-процеси відображають за допомогою блок-схеми 

бізнес-процесів. Існують три види бізнес-процесів [47]: керуючі, операційні, 

підтримуючі. 

Керуючі бізнес-процеси управляють функціонуванням системи. 

Прикладом керуючого процесу може бути корпоративне управління й 

стратегічний менеджмент. 

Операційні бізнес-процеси становлять основний бізнес банку й 

створюють основний потік доходів. Прикладами операційних бізнес-процесів 

є: постачання, маркетинг і продаж. 

Підтримуючі бізнес-процеси обслуговують основний бізнес 

(наприклад, бухгалтерський облік, підбір персоналу, технічна підтримка). 

Теоретичні основи аудиту бізнес-процесів ще не є достатньо 

описаними і важко виділити одне його визначення, яке можна було б назвати 

правильним або загальноприйнятим з тої причини, що немає і єдиної 

методики та єдиного уявлення про його проведення; але все-таки ми 

погоджуємося з думкою Каменської Т. О., що аудит бізнес-процесів визначає 

як “комплексний аналіз ключових показників ефективності процесів 

компанії. Проводиться для визначення можливостей поліпшення бізнес-



45 

процесів, які можуть найбільш істотно вплинути на ефективність ведення 

бізнесу” [47]. 

Питання внутрішнього аудиту бізнес-процесів банку майже не 

розглядаються в сучасних публікаціях із внутрішнього аудиту. В цьому 

напрямку варто відзначити статті членів Інституту внутрішніх аудиторів 

Росії Соніна О. М., Образумова В. В., Краснової І. А. та інших. Автори 

розглядають питання внутрішнього аудиту бізнес-процесів шляхом надання 

практичних рекомендацій. Аудит бізнес-процесів дозволяє представити 

схему бізнес-процесів банку, зрозуміти її переваги і недоліки, усунути вузькі 

місця в моделі організації бізнесу банку, визначити найбільш важливі 

процесні області для подальшої оптимізації бізнес-процесів, оцінити 

можливий ефект від оптимізації процесів у зазначених галузях [47]. 

Основне завдання аудиту бізнес-процесів – виявити, локалізувати та 

усунути проблемні ділянки в роботі банку [47]. Тобто цей напрямок 

внутрішнього аудиту відповідає за оптимізацію бізнес-процесів. 

Оптимізація бізнес-процесів – це упорядкування всіх взаємопов’язаних 

елементів у бізнес-моделі з метою підвищення ефективності роботи всієї 

схеми (компанії, фірми та ін.), отримання максимальної віддачі при 

аналогічних трудозатратах [151]. 

Яскравим прикладом успішного практичного досвіду з проведення 

аудиту бізнес-процесів є компанії HLB Україна. Український офіс 

міжнародної аудиторської компанії HLB International у процесі проведення 

аудиту бізнес-процесів аналізує механізми взаємодії підрозділів замовника, 

оцінює неефективні і проблемні ділянки, формує перелік пропозицій із 

удосконалення процесів [151]. 

На думку експертів HLB Україна, оптимізація бізнес-процесів 

дозволить: підвищити ефективність / продуктивність; знизити витрати коштів 

/ витрати часу; підвищити контрольованість процесів; привести 

документацію відповідно до внутрішньої політики та вимог державних / 

галузевих нормативних актів. 
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Бізнес-процес може бути декомпонізовано на кілька підпроцесів, які 

мають власні атрибути, однак також спрямовані на досягнення мети 

основного бізнес-процесу [47]. 

Отже, можемо зробити висновок, що бізнес-процес можна розділити на 

умовні дві частини. 

Перша частина – це суть самого процесу, його призначення (мета), 

наприклад: продаж, покупка, відрядження, погодження певної дії декількома 

відповідальними особами, або навіть менш глобальні питання, такі як 

постановка-виконання якогось окремого завдання. Порушеннями, які можуть 

бути тут виявлені, є: незаконність дій відповідальних осіб, зловживання чи 

банальні помилки, допущені при реєстрації тієї чи іншої операції, яка є 

складовою бізнес-процесу. 

Друга частина – це, так би мовити, “метадані” самого процесу, його 

організації, де, у свою чергу, може бути порушено ефективність (наприклад, 

наявність у ньому зайвих або рудиментних точок чи підпроцесів). 

Дослідивши природу поняття бізнес-процесу та його аудитування, 

можемо зробити висновок, що аудит бізнес-процесів з практичної точки зору 

вже сформувався (на відміну від його теоретико-методологічного 

забезпечення) і спрямований на оцінку якості самої методології та організації 

процесу без звертання особливої уваги на законність, правильність 

відображення окремих операцій, коректність документування операцій та 

інші моменти, на які звертає увагу так званий класичний аудит. Отже, ми не 

можемо говорити про повний перехід функцій і завдань від циклічного 

підходу до аудиту бізнес-процесів, оскільки фактично останній займається 

лише контролем і ефективністю метаданих процесу. Тим не менше 

актуальність комплексного підходу до перевірок взаємопов’язаних 

операційних послідовностей не втрачається ні з наукової (виходячи з 

визначень поняття “внутрішній аудит”, проаналізованих вище), ні з 

практичної точки зору (виходячи з ринкової пропозиції послуг з оцінки 

бізнес-процесів таких гігантів аудиту, як PWC, KPMG і Deloitte).  
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Саме з цієї позиції ми пропонуємо розмежовувати поняття аудиту 

бізнес-процесів, за яким уже закріплене поняття контролю оптимальності 

організації процесів банку, і процесно-орієнтованого аудиту, який часто і 

помилково вважають ідентичним до першого. До поля відповідальності 

процесно-орієнтованого аудиту вважаємо за доцільне віднести всі функції і 

завдання традиційного внутрішнього аудиту в цілому, лише із застосуванням 

процесного підходу до вибору об’єкта (рис. 1.2). Цих два підтипи 

внутрішнього аудиту пропонуємо об’єднати під одним синтетичним 

поняттям – “Аудит процесів”. 

 

 
Рис. 1.2. Схема розподілу сфер відповідальності процесно-орієнтованого 

аудиту та аудиту бізнес-процесів 
Джерело: розроблено автором. 
 

Отже, процесно-орієнтований аудит можемо визначити як незалежну 

безперервну діяльність з оцінки системи контролю, фінансових та інших 

операцій банку, яка провадиться в розрізі взаємопов’язаних ланцюгових 

послідовностей дій та операцій (процесів), з метою попередження стресових 

ситуацій, їх уникнення і сприяння досягнення банком його стратегічних 

цілей. 

Зважаючи на описані вище думки практиків і теоретиків, ми вважаємо, 

що під внутрішнім аудитом слід розуміти елемент системи внутрішнього 

контролю банку, спрямований на незалежну (від об’єкта) безперервну 

діяльність з її оцінки і розвитку, контролю фінансових та інших операцій, а 

також всіх процесів банку, з метою попередження стресових ситуацій, їх 

уникнення і сприяння досягнення банком його стратегічних цілей. 
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Узагальнюючи описане нами вище, можемо зробити наступний 

висновок: внутрішній аудит у банківських установах повинен одночасно 

працювати паралельно у двох напрямках: 

Напрямок І. Незалежна (від об’єкта) безперервна діяльність з оцінки 

системи контролю, фінансових та інших операцій, а також всіх процесів з 

метою попередження стресових ситуацій, їх уникнення (операційний 

внутрішній аудит, внутрішній аудит фінансового менеджменту, внутрішній 

аудит ІТ-систем і їх оптимальної архітектури та ін.) та зменшення 

негативного впливу від уже наявних; 

Напрямок ІІ. Сприяння досягненню стратегічних цілей через контроль 

над ефективністю діяльності центрів відповідальності та їхнього 

менеджменту (стратегічний внутрішній аудит, внутрішній аудит 

менеджменту). 

Перший із напрямків діяльності внутрішнього аудиту є традиційним і 

доволі давнім. Функції, які він виконує в межах такої діяльності, 

невиправдано перегукуються, а подекуди і дублюються з функціями 

зовнішнього аудиту. Результатом успішної діяльності цієї області 

внутрішнього аудиту є зменшення негативного впливу вже допущених 

помилок у процесі фінансового обліку та складання звітності, порушення 

законодавства, недотримання внутрішніх положень, усунення значних 

прогалин в організації оптимального ІТ-середовища і зменшення ризику 

появи такого роду проблем у майбутньому, що призводить до зміцнення 

фінансової організації, як суб’єкта кредитної системи. 

Наступний напрямок є також відносно не новим, але лише за останні 

роки набув розвитку в практичній діяльності. Напрямок ІІ покликаний 

контролювати дії менеджерів, а точніше, їх ефективність. Результатом 

впровадження буде підвищення прибутковості по центрах відповідальності, 

покращення загального ділового клімату в організації і чітка діяльність у 

напрямку реалізації її стратегії. 
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Еволюція аудиту досягла критичної точки, в результаті чого аудитори 

можуть працювати на розвиток аудиту або якимось чином продовжувати 

дотримуватися більш традиційної парадигми. Майбутні підходи до аудиту, 

ймовірно, потребуватимуть від аудиторів, регуляторів і стандартів внесення 

суттєвих коректив у методику й організацію. Такі коригування можуть 

включати в себе наступне: зміни в термінах та періодичності проведення 

аудиту; зміна вектора в освітньому напрямку в область технологічних і 

аналітичних методів; повернення до повного обстеження; повторний розгляд 

таких понять, як суттєвість і незалежність. Аудитори повинні володіти 

значними технічними та аналітичними навичками, які на даний час не є 

компонентами більшості традиційних чотирирічних університетських 

програм з бухгалтерського обліку. Вкрай важливо, щоб у кінцевому рахунку 

бухгалтери залишили за собою провідну роль в аудиті, це можливо тільки за 

збереження ролі бухгалтера як професіонала збору та обробки даних, 

незважаючи на зміну інструментів. 

 
1.2. Місце внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю 

банку 
 
У сучасному суспільстві роль контролю постійно підвищується та 

набуває нових відтінків своєї сутності. Так, відповідно до словника 

іншомовних слів “контроль” (фр. сontrôle) – це перевірка, а також 

спостереження з метою перевірки. 

Контроль як функцію управління варто розглядати через систему 

спостереження і перевірки процесу функціонування відповідного об’єкта, 

порівняння планових і фактичних значень заданих параметрів, виявлення 

відхилень у параметрах та факторах, що їх викликали. Тому саме контроль 

виконує двохсторонню функцію зв’язку між об’єктом управління і системою 

управління. 

Розглядаючи класифікацію контролю по відношенню до 

господарюючого суб’єкта, зазвичай виділяють зовнішній та внутрішній 
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контроль. Зовнішній контроль здійснюється державними інституціями та 

незалежними суб’єктами контролю, тобто тими суб’єктами контролю, які не 

відносяться до  організаційної структури банку. Внутрішній контроль 

здійснюється контролюючими органами самого банку, а саме: ревізійною чи 

інвентаризаційною комісією, підрозділами внутрішнього аудиту, ризик-

менеджменту. 

Ефективний внутрішній контроль є фактором, що впливає на 

підвищення довіри кредиторів, інвесторів, вкладників і допомагає зрозуміти 

основні зони ризику в банку. 

Внутрішній контроль і система внутрішнього контролю – поняття 

доволі широкі, але природна необхідність контролю змушує часто до них 

звертатися в законодавчих і нормативних документах. Основні трактування 

вищезгаданих понять українських і зарубіжних загальнодержавних, 

внутрішньобанківських нормативних документів та інших інформаційних 

матеріалів подано в табл. В.1 додатку В. 

Вважаємо необхідним відзначити прогресивні кроки НБУ в напрямку 

розробки організації внутрішнього контролю у банках, про що свідчить одна 

з останніх його постанов “Про затвердження Положення про організацію 

внутрішнього контролю в банках України” [170]. Це положення описує 

ключові моменти організації внутрішнього контролю, які потрібні банкам 

для роботи в час швидкої зміни кон’юнктури фінансових ринків. 

На підставі висвітлених тлумачень поняття внутрішнього контролю і 

системи внутрішнього контролю у табл. В.1 додатку В ми можемо 

стверджувати, що: 

  внутрішній контроль – це процес, який передбачає проведення 

процедур, спрямованих на забезпечення результативності здійснених 

операцій банку, ефективності його управління, достовірності ведення 

бухгалтерського обліку, складання і надання звітності тощо;  
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 система внутрішнього контролю – це сукупність пов’язаних між 

собою процедур, які систематично проводять суб’єкти контролю для 

сприяння досягненню цілей банку. 

Практиками та науковцями організацій INTOSAI, COBIT та COSO, що 

займаються питаннями внутрішнього контролю, розроблено декілька 

концепцій. 

Згідно з рекомендаціями ІNTOSAI [274] внутрішній контроль 

поділяється на: 

 контроль управління (об’єкти – плани, політика, процедури, методи 

для досягнення цілей); 

 адміністративний контроль – спрямований на досягнення 

економічного використання ресурсів, забезпечення максимальної 

результативності та виконання розпоряджень керівництва. Об’єкти цього 

контролю – процедури та документи, на основі яких реалізуються заходи 

досягнення цілей організації; 

 бухгалтерський контроль – процедури та документи щодо 

збереження активів і достовірності фінансової звітності. 

Стандарт COBIT “Цілі контролю при використанні інформаційних 

технологій” (Control Objectives for Information and Related Technology) 

розроблений Асоціацією аудиту та контролю інформаційних систем ISACA 

(Information System Audit and Control Association Foundation) [274].  

ISACA займає лідируючу позицію в галузі розроблення та поширення 

стандартів з ІТ-аудиту (аудит інформаційних технологій), веде науково-

дослідницьку роботу, займається підготовкою кадрів. ISACA об’єднує 

більше 12 тис. сертифікованих аудиторів інформаційних систем CICA 

(Certified Information System Auditor) [274]. 

За COBIT, контроль – це норми, процедури, прийоми та організаційні 

структури, розроблені для забезпечення розумної гарантії в тому, що бізнес-

цілі будуть досягнуті, а небажані події будуть відвернуті або виявлені та 

виправлені [274]. 
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Основна ідея стандарту COBIT полягає в тому, що для надання 

інформації, необхідної організації для досягнення її цілей, ресурси ІТ 

повинні управлятися набором природно згрупованих процесів [274]. У цьому 

стандарті виділяється 34 високорівневих цілей контролю, по одній на кожний 

ІТ-процес, що згруповані в 4 домени: планування та організація; 

проектування та впровадження; експлуатація та супроводження; моніторинг. 

Керівник може бути впевнений, що йому буде надана адекватна система 

контролю над ІТ-середовищем, яка враховує наявні ІТ-ресурси. 

Аудит ІТ повинен бути ризикоорієнтованим (у даному контексті 

ризиками є загрози безпеці інформаційної системи), аудиторові потрібно 

обґрунтувати перелік засобів для зниження ризиків до припустимих. 

Ще одну з основних концепцій внутрішнього контролю розробив 

Комітет спонсорських організацій комісії Тредуея (Committee of Sponsoring 

Organizations, COSO), який був сформований у 1985 р., щоб спонсорувати 

Національну комісію з недостовірної фінансової звітності (National 

Commission on Fraudulent Financial Reporting). COSO – незалежна ініціатива 

приватного сектора, яка вивчає фактори, що можуть приводити до 

недостовірної фінансової звітності, і розробляє рекомендації для відкритих 

акціонерних товариств і їх незалежних аудиторів, для SEC (Комісії з цінних 

паперів та ринку у США) й інших регуляторів, для освітніх установ. COSO 

було створено для підвищення якості фінансової звітності шляхом 

удосконалення етики бізнесу, використання ефективних систем 

внутрішнього контролю та корпоративного управління [274]. 

Одними з головних документів COSO є доповіді “Внутрішній 

контроль: інтегрований підхід” (Internal control – Integrated Framework, 1992) 

та “Управління ризиками організацій: Інтегрована модель” (вересень 2004 

р.). Модель COSO рекомендується для реалізації Базельським комітетом, а 

також для виконання вимог 404-ї статті Закону Sarbanes-Oxley, 2002. 

Внутрішній контроль згідно з документом COSO розглядається як 

процес, що здійснюється менеджментом організації, призначений для 
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забезпечення впевненості в досягненні цілей за такими критеріями [274]: 

ефективність і результативність діяльності; надійність фінансової звітності, 

відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою 

процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну 

форму, орієнтовану на ризик. 

У бізнесі двадцять першого століття не рідкістю є команди внутрішніх 

аудиторів, фахівців з управління ризиками підприємств, відповідальних за 

контроль працівників, фахівців з внутрішнього контролю, інспекторів якості, 

дослідників шахрайства та інших фахівців з управління ризиками та 

контролю, які працюють разом, щоб допомогти своїм організаціям управляти 

ризиками. Недостатньо того, що існують різні функції ризику та контролю – 

виклик полягає в призначенні певних ролей, ефективної координації між 

цими групами, таким чином, що не існуватиме ні прогалин у контролі, ні 

непотрібних дублювань. Без узгодженого, скоординованого підходу 

обмежені ресурси ризику та контролю не можуть бути ефективно 

організовані, а значні ризики не можуть бути визначені та належним чином 

керовані. 

Недоліком сучасного підходу в банках до формування системи 

внутрішнього контролю є її розгляд лише в горизонтальній площині, без 

врахування ієрархічності структурних частин ВК. Ми тут бачимо проблему 

розвитку і контролю за самою системою ВК (її складових). Часто науковці до 

основних завдань внутрішнього аудиту (ВА) як частини ВК включають 

контроль за нею, і тут постає дилема, як ВА, будучи рівноцінним суб’єктом 

ВК, може займатись її контролем і удосконаленням? На нашу думку, 

відповідь на дане питання варто почати шукати з погляду на структуру 

системи ВК з вертикальної позиції. Такий підхід описали експерти The 

Institute of Internal Auditors (IIA) [290] у відповідних практичних 

рекомендаціях. 

Експерти IIA пропонують модель “Три лінії оборони” [290]. На їх 

думку, це простий та ефективний спосіб посилення комунікацій з управління 
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ризиками та контролю, з роз’ясненням важливих ролей та обов’язків 

(рис. 1.3). 

 

 
У моделі “Три лінії оборони” управлінський контроль є першою лінією 

захисту в управлінні ризиками організації, різні функції контролю за ризиком 

та нагляд, встановлені керівництвом, є другою лінією захисту, а незалежна 

гарантія є третьою. Кожна з цих трьох “ліній” відіграє особливу роль у межах 

більш широкої системи управління організацією. 

Вищі керівні органи спільно несуть відповідальність за визначення 

цілей організації, визначають стратегії для досягнення цих цілей, а також 

створюють структури управління та процеси для найкращого управління 

ризиками для досягнення цих цілей. Модель “Три лінії оборони” найкраще 

реалізується за активної підтримки керівництва організації. 

Актуальність даної моделі підтверджується її імплементуванням 

великими міжнародними організаціями і холдингами.  

1. Внутрішній аудит 

1. Фінансовий контроль 
2. Безпека 

3. Ризик-менеджмент 
4. Якість 

5. Інспекції 
6. Комплаєнс 
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Рис. 1.3. Система внутрішнього контролю 

 Джерело:[290]. 
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Окремо ми хочемо відзначити кейс групи UniCredit Group, який 

вважаємо наочним для даного дослідження. Контроль першого рівня 

призначений для забезпечення правильності проведення трансакцій. Такий 

контроль здійснюється профільними підрозділами, закріпленими у 

процедурах, або здійснюється бек-офісом [156]. На нашу думку, його варто 

доповнити контролем керівників підрозділів на довіреній їм ділянці роботи. 

Управління ризиками (GRM), в UniCredit Group (далі Група) належить 

до другого рівня ВК і полягає в тому, щоб контролювати та керувати 

ризиками Групи [156]: управління та оптимізація якості активів Групи та 

вартістю ризику; визначення (у поєднанні з функцією фінансового 

директора) та моніторинг апетиту щодо ризику Групи та оцінки його 

достатності капіталу; визначення відповідно до регуляторних вимог правил 

Групи, методології, типів ризиків, політики та стратегії управління ризиками; 

визначення та застосування оцінки, управління, вимірювання, моніторингу та 

звітності критеріїв ризиків для забезпечення послідовності та прозорості на 

рівні Групи; перевірка адекватності систем вимірювання ризиків, прийнятих 

по всій Групі; кількісна оцінка впливу змін у економічному циклі або 

стресових подіях на фінансову структуру Групи; створення в Групі культури 

ризику. Завдяки добре налагодженому процесу управління ризиками GRM 

активно керує ризиком Групи у таких сферах [156]: кредитний ризик; 

ринковий ризик; ризик ліквідності; операційний та репутаційний ризик. 

Функція комплаєнсу також вбудована в систему внутрішнього 

контролю другого рівня, спрямована на запобігання та управління ризиком 

невиконання регуляторних вимог та конфлікту інтересів з метою збереження 

репутації Банку, довіри споживачів та сприяння стійкість Групи (створення 

корпоративних цінностей / консолідація) через стратегічне керівництво 

(політика та думки) і підтримку та моніторинг (картування відповідності 

ризику, попереджувальна оцінка) на всіх заходах, що відповідають вимогам 

Групи. 
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Функція комплаєнсу: інтерпретує закони, загальні політики і керівні 

принципи; дає поштовх для визначення або оновлення процесів; попередньо 

оцінює відповідність процесів, продуктів, структур, угод; надає підтримку та 

допомогу через підготовку думки; надає підтримку навчальним заходам; 

управляє конфліктами інтересів; постійно перевіряє, чи процеси в 

інвестиційних сервісах є ефективними та адекватними; визначає зони 

комплаєнсу з більшим комплаєнс-ризиком, щоб підтримувати щорічне 

планування дій щодо комплаєнсу; звітує керівним органам Банку та / або 

наглядовим органам з усіх питань, що відносяться до сфери компетенції, що 

відповідає вимогам. 

Метою внутрішнього аудиту в UniCredit є сприяння захисту активів та 

корпоративної стабільності та надання “розумної гарантії” того, що 

організація здатна ефективно досягти своїх цілей шляхом [156]: контроль 

забезпечує,  що операції є доречними та виконуються відповідно до законів 

та правил; оцінки ефективності робочих процесів; підтримки, наданої 

груповим підрозділам та компаніям для отримання чіткого уявлення про 

ризик / оцінку ризику на рівні підрозділу та виконання рекомендацій щодо 

внутрішнього контролю на рівні окремих осіб; оцінки належної роботи 

загальної системи внутрішнього контролю (лінійний або оперативний 

контроль та контроль за управлінням ризиками).  

Напрямок ВА UniCredit перевіряє відповідність поведінки компаній у 

Групі з керівними принципами материнської компанії та ефективність систем 

ВК, встановлює керівні принципи, а також координує та здійснює нагляд за 

внутрішньою аудиторською діяльністю, що здійснюється підрозділами ВА в 

Групі. У цьому сенсі напрямок ВА виконує функції контролю третього та 

четвертого рівнів. Напрямок ВА Групи та місцеві структури ВА, у тому числі 

в тих випадках, коли юридичні особи функціонують як дочірні компанії, є 

частиною компетенції ВА. Відповідальність лінії компетенції збігається з 

відповідальністю напрямку ВА [156]. 
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Серед великих міжнародних банків, у яких є доступ до структури 

системи внутрішнього контролю, хочемо виділити ЗАТ “Альфа-Банк” в 

Республіці Білорусь. Банк побудував для себе багаторівневу систему 

контролю. Наголошуємо, що така ініціатива є рідкісною, про що свідчать 

описи структури систем контролю інших доступних нам для аналізу банків. 

У Банку функціонує трирівнева система внутрішнього контролю [130, 131, 

132]. 

Внутрішній контроль першого рівня здійснюється безпосередньо в 

підрозділі, що виконує відповідну операцію, керівниками і працівниками 

зазначеного підрозділу. 

Внутрішній контроль другого рівня здійснюється підрозділами 

Центрального офісу, в функціонал яких входить забезпечення ефективного і 

безпечного функціонування Банку, відповідності його діяльності вимогам 

законодавства, організація належного управління ризиками, для оцінки 

якості та усунення недоліків в організації та здійсненні внутрішнього 

контролю першого рівня. 

Третій рівень передбачає періодичні перевірки і незалежну оцінку 

ефективності системи внутрішнього контролю з боку служби внутрішнього 

аудиту [130, 131, 132]. 

Отже, ВК є чітко структурованим і має вертикальну ієрархію. Система 

ВК складається з трьох рівнів і кожному з них властива функція 

вдосконалення попереднього. Опираючись на кейс, який імплементований в 

UniCredit, можемо сказати: найнижчим рівнем контролю є контроль 

керівників підрозділів, а також первинний контроль при здійсненні операцій 

виробничим (або спеціалізованим) підрозділом. Прикладом такого контролю 

можуть слугувати підрозділи (окремі працівники) в банківських установах, 

які верифікують достатність і якість пакета даних у процесі підписання 

кредитної угоди. 

Великою проблемою також є ототожнення деякими науковцями 

зовнішнього і внутрішнього аудиту. Насправді їх мета і завдання різняться. 
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Зокрема, зовнішній аудит спрямований на створення підґрунтя для прийняття 

управлінських рішень більшою мірою зовнішніми користувачами (рис. 1.4), 

такими як потенційні інвестори чи клієнти.  

 

Рис. 1.4. Схема процесу формування та використання результатів діяльності 
внутрішнього і зовнішнього аудиту 

Джерело: розроблено автором. 
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повноважень суб’єкти контролю на цьому рівні ВК також 

розробляють/пропонують зміни до методик контролю (в межах своїх 

компетенцій), які застосовуються першим рівнем. Наприклад, підрозділи 

контролінгу, комплаєнсу управління ризиками беруть участь у розробці 

методики верифікації пакета документів при укладенні кредитної угоди, але 

контроль, у свою чергу, відбувається профільним підрозділом (працівником) 

на першому рівні ВК. 

Третій рівень – це рівень ВА. Роблячи висновки з отриманих під час 

дослідження даних, можемо сказати, що функція ВА спрямована в два 

основні напрями: контроль операцій, розрахунків і т.д., тобто основної 

діяльності, та оцінка та вдосконалення системи ВК. Отже, ВА як одне з 

основних завдань має вдосконалення і контроль над суб’єктами першого та 

другого рівнів ВК. У зв’язку з таким твердженням виникає останнє питання: 

“А хто ж контролює ВА?”. Єдиним правильним варіантом, на нашу думку, є 

самооцінка ВА і зовнішня оцінка ВА (на замовлення Спостережної ради) 

(детальніше це питання розглянуто у розділі 2). 

Хочемо підкреслити те, що слід розділяти поняття внутрішнього 

контролю та контролінгу. Контролінг – позафункціональний інструмент 

управління, який завдяки цілеспрямованим збору та обробці інформації 

допомагає в процесі прийняття рішень і управління банком. Це сервісна 

функція менеджменту, завданням якої є визначення для банку напряму, який 

гарантуватиме існування його в перспективі. Цілі контролінгу – виявлення 

слабких місць і мобілізація резервів, економії ресурсів, зменшення витрат та 

підвищення конкурентоспроможності [34]. 

Часто науковці  до складу контролінгу включають внутрішній аудит і 

функціонально-вартісний аналіз [213, с. 15 68, с. 125]. На нашу думку, це є 

недоцільним і несправедливим у сучасному розумінні. Адже внутрішній 

аудит і контролінг – це дві паралельно діючі підсистеми у складі контролю. 

Для внутрішніх користувачів інформація, отримана в результаті роботи 

зовнішнього аудиту, не дає ніякої доданої вартості, оскільки він проводиться 
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після закриття періоду (традиційно року) і має на меті підтвердження 

фінансової звітності; за таких обставин отримана інформація вже не має 

жодної цінності для керівництва вищої і (особливо) середньої ланки, які на 

прийняття рішення мають час у межах місяця (а часто і тижня). Результати 

діяльності зовнішніх аудиторів є загальнодоступними, на відміну від 

висновків внутрішнього аудиту, які є комерційною таємницею. Одним із 

основних завдань внутрішнього аудиту є вдосконалення системи 

внутрішнього контролю, а отже і розвиток самого банку.  

На нашу думку, таке трактування поділу аудиту за суб’єктом уже не 

має практичного сенсу, оскільки до проведення внутрішнього аудиту часто 

залучаються зовнішні експерти. Такого роду аудит може проводитися 

підрядником, який має необхідний досвід і кваліфікацію для надання 

висновків і рекомендацій. Ближчим до сучасності, на нашу думку, є 

трактування поділу аудиту на зовнішній і внутрішній за напрямком 

використання його результатів [112]. З такого погляду зовнішній аудит – це 

аудит, при якому інформація, отримана в його результаті, є публічною, або 

надається за запитом до банку. Внутрішній аудит, у свою чергу, продукує 

інформацію, котра є комерційною таємницею банку. 

Також серед науковців популярна думка, що внутрішній аудит – це 

частина системи внутрішнього контролю, метою якої є вдосконалення самої 

системи внутрішньокорпоративного контролю.  

Здійснивши аналіз підходів до трактувань внутрішнього аудиту, 

висвітлених у науковій літературі та нормативних документах (табл. А.1 

(додаток А) і В.1 (додаток В)), можемо зробити висновки про їх 

неоднозначність, що призводить до ототожнення внутрішнього аудиту та 

внутрішнього контролю. З метою їх розмежування нами здійснено аналіз 

основних відмінностей (табл. 1.4). 

Отже, на основі, даних наведених у таблиці, ми можемо зробити 

висновок, що поняття внутрішнього контролю значно ширше і складніше за 

своєю структурою, ніж внутрішній аудит. Також варто відзначити, що 
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внутрішній аудит входить у систему внутрішнього контролю, але має доволі 

високий рівень самостійності, оскільки спрямований на сприяння 

вдосконаленню методики контролю. 

Таблиця 1.4 

Порівняльна характеристика внутрішнього контролю  

і внутрішнього аудиту 

 Внутрішній контроль Внутрішній аудит 
1 2 3 

Мета 

Забезпечення дотримання 
законності й економічної 
доцільності господарсько-
фінансової діяльності 

Оцінка якості економічної 
інформації, що формується 
управлінською системою 
банку; експертна оцінка 
обліково-економічної політики 
підприємства, оцінка 
функціонування внутрішнього 
контролю 

Суб’єкти 
Ревізійна комісія; правління; 
функціональні підрозділи; 
підрозділи внутрішнього аудиту 

Підрозділи внутрішнього 
аудиту 

Об’єкти 

Організаційно-технологічні, 
фінансово-економічні процеси та 
їхні елементи; стан і 
використання всіх видів 
господарських засобів і джерела 
їх утворення; трудова діяльність 
колективу та окремих його 
членів (дотримання законів, 
правових норм і встановлених 
правил роботи) 

Система управління банком, у 
тому числі система 
внутрішньогосподарського 
обліку і контролю; економічна 
інформація, складена 
менеджерами, у тому числі 
дані обліку і звітності 

Види 
звітності 

Відомості контролю окремих 
об’єктів, контрольні розрахунки, 
акти перевірок і обстежень 

Аудиторська звітність, 
аудиторський висновок 

Методичні 
прийоми 

Прийоми та методи фактичного й 
документального контролю 

Прийоми та методи 
фактичного, документального 
контролю та експертно-
аудиторської діагностики 

Користувачі 
контрольної 
інформації 

Власники (засновники), 
менеджери вищої ланки 
управління, менеджери 
структурних підрозділів 

Власники (засновники), 
менеджери вищої ланки 
управління 

Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [126]. 

Внутрішній аудит є елементом внутрішнього контролю за діяльністю 

банку, чим і відрізняється від внутрішньої ревізії, яка є всього лише методом 
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документального контролю за фінансово-господарською роботою. Метою 

внутрішньої ревізії є встановити законність здійснюваних операцій і 

відсутність розкрадань з боку працівників. Мета ж внутрішнього аудиту є 

набагато ширшою, оскільки він спрямований на встановлення рівня 

ефективності систем контролю, виявлення банківських ризиків, 

економічність, ефективність і результати здійснення банківських операцій. 

Аудитори, здійснюючи внутрішній аудит, звичайно, можуть користуватися 

методом ревізії, але не повинні ототожнювати ці поняття. 

Внутрішня ревізія виявляє порушення або зловживання, що виникають 

у процесі банківської діяльності. За своєю суттю внутрішній аудит має більш 

стратегічні цілі. Ревізори виявляють помилки та зловживання в роботі 

виробничих та функціональних підрозділів банку, які можуть призвести до 

втраченої вигоди і збитків. Але ці втрати не можна порівняти з обсягами 

збитків, які можуть зазнати банки в результаті впливу фінансових ризиків. 

Ревізія як метод із вузьким колом завдань обмежена в аналітичному 

інструментарії, на відміну від внутрішнього аудиту, який має на меті 

проаналізувати й оцінити процеси контролю, виявити ризики та визначити 

ефективність системи управління банком, та сприяти її вдосконаленню. 

Отже, проаналізувавши теоретичні основи та практичний досвід у 

сфері внутрішнього контролю, можемо сказати, що внутрішній аудит є 

складовою частиною системи внутрішнього контролю, де займає найвищий 

ступінь у його ієрархії та спрямований на вдосконалення процедур контролю 

і надання незалежної (від об’єкта контролю) оцінки рішенням керівників у 

функціональних підрозділах, проведеним операціям та оптимізації процесів 

банку. 

 

1.3. Характеристика об’єктів внутрішнього аудиту діяльності 
банків 

 
Внутрішній аудит оцінює два аспекти банківської діяльності: 

безпосередньо банківські операції та системи внутрішнього контролю. Ці 
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площини перетинаються багаторівневою структурою підрозділів, з яких 

складається організаційна система банку [70, с. 20-60]. 

Відповідно до принципу 11 “Внутрішній аудит у банках та 

взаємовідносини наглядових органів і аудиторів” (запроваджений у серпні 

2001 р.) Базельських рекомендацій існують різні типи внутрішнього аудиту: 

 Фінансовий аудит – оцінює надійність і достовірність бухгалтерської 

системи та інформації, а також, складених на їх основі фінансових звітів. 

 Аудит на відповідність – оцінює якість і відповідність систем, 

створених для забезпечення дотримання законів, підзаконних актів, методики 

і процедур. 

 Операційний аудит – оцінює якість і прийнятність інших систем і 

процедур, критично аналізує організаційні структури й оцінює їх достатність 

для виконання встановлених обов’язків. 

 Аудит менеджменту – оцінює якість підходів менеджменту до 

ризиків і контролю в межах поставлених організацією цілей. 

Типи з першого по третій є традиційними, натомість останній було 

сформульовано Базельським комітетом у серпні 2001 року, що пов’язано із 

зростанням ролі внутрішнього аудиту в умовах глобалізації ринків. 

Зважаючи на те, що Базельський комітет продукує міжнародні 

стандарти, іноземні банки також дотримуються цієї класифікації (додаток Г). 

Проте, поруч із вищеописаними, існують класифікації, розглянуті під 

іншим кутом, які описують нам не менш важливі види внутрішнього аудиту 

[288, с. 23], які в основному знаходять своє безпосереднє відображення в 

організації роботи банків: 

− аудит на відповідність – перевіряється, чи відповідає об’єкт 

перевірки законодавчим нормам та нормам, описаним у внутрішніх 

розпорядчих документах; 

− слідчий аудит – здійснюється на вимогу керівництва. Результатом 

можуть стати судові або дисциплінарні заходи в результаті крадіжки, 

неправильного використання активів або конфлікту інтересів; 
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− аудит системи внутрішнього контролю – найбільш вузька форма 

аудиту. Оцінці підлягають адекватність і достатність систем внутрішнього 

контролю. 

Виноградова М. О. пропонує дещо детальнішу класифікацію. 

Відповідно до неї внутрішній аудит поділяється за такими ознаками: залежно 

від об’єкта; залежно від функцій; залежно від часу [18].  

До першої ознаки Виноградова М. О. відносить операційний аудит, 

аудит фінансової звітності, аудит дотримання нормативно-законодавчих 

вимог.  

До другого напрямку, на думку науковця, належить аудит управління і 

системний аудит. Системний аудит Виноградова М. О. визначає як тип 

аудиту, що передбачає огляд і оцінювання механічних і комп’ютерних 

систем, за допомогою яких підприємство регулює та контролює свою 

діяльність. До них відноситься аудит бухгалтерських комп’ютерних систем і 

аудит середовища управління, які забезпечують комп’ютерну та 

інформаційну безпеку.  

У свою чергу, аудит управління – це контроль управління, його 

організації та структури, планування розподілу та використання ресурсів, 

ефективності використання інформації в процесі управління та при 

здійсненні поточного контролю ефективності та взаємозв’язків у процесі 

управління, планування й узгодженість дій. 

Окремо хочемо виділити види внутрішнього аудиту відповідно до 

класифікації залежно від часу [18]: попередній (превентивний), поточний і 

стратегічний. 

Попередній (превентивний) аудит здійснюється перед виконанням 

операції. Проводиться перевірка здатності систем бухгалтерського обліку та 

внутрішнього контролю, щоб запобігти нераціональним витратам, 

безгосподарності, незаконним діям та ін. 

Поточний аудит здійснюється під час виконання господарських 

операцій на підставі даних бухгалтерського, виробничого, оперативного 
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обліку. Встановлюється достатність заходів з боку облікової системи і 

внутрішнього контролю на стадії виконання операцій та їх документального 

оформлення, щоб встановити, ідентифікувати й усунути небажані відхилення 

у фінансово-господарській діяльності. 

Стратегічний аудит вирішує питання стратегії розвитку організації, 

компанії на перспективу. Стратегічний контроль – це перевірка 

оптимальності стратегії і програми розвитку організації відповідно до 

прогнозного маркетингового середовища та розробки рекомендацій щодо їх 

вдосконалення [18]. 

Деякі науковців перелік видів внутрішнього аудиту за класифікацією у 

відповідності до часової ознаки додають – “наступний аудит”. Він 

проводиться на стадії узагальнення й аналізу облікової та звітної інформації 

після завершення господарських операцій. Основними завданнями 

наступного внутрішнього аудиту є оцінка коригувань у системі обліку та 

внутрішнього контролю після виявлення порушень, встановлення та оцінки 

порушень і зловживань, а також розробка заходів щодо усунення недоліків та 

запобігання їх у майбутньому [126]. 

На думку професора Бутинця Ф. Ф., на практиці залежно від видів 

діяльності, які перевіряє підрозділ внутрішнього аудиту, використовуються 

такі види внутрішнього аудиту: аудит фінансової звітності, аудит на 

відповідність та операційний аудит. 

Класифікацією, яка найповніше відповідає сучасним практичним 

вимогам, є поділ внутрішнього аудиту за об’єктами на [276, с. 27]: 

− фінансовий аудит – займається питаннями бухгалтерського обліку, 

та звітності. Обсяг даного аудиту також включає в себе перевірку точності 

системи внутрішнього контролю; 

− операційний аудит – досліджує використання ресурсів і визначає, чи 

були вони використані найбільш ефективним способом для досягнення 

поставлених цілей. Операційний аудит може включати в себе елементи 

аудиту відповідності, аудит даних; 
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− ІТ-аудит – має справу з системами обробки середовища 

внутрішнього контролю даних і використання цих систем. ІТ-аудит оцінює 

внесок системи управління, виведення і систем обробки, архівування та 

захисту даних, законність комп’ютерної системи. Часто вітчизняні науковці 

прирівнюють його до аудиту систем. 

Єдиним недоліком цієї класифікації є відсутність окремої групи, 

присвяченої оцінці діяльності менеджменту (на відміну від Базельських 

рекомендацій), його управлінських рішень, їх доцільності, вчасності й 

ефективності. Тому, працюючи в наступних розділах із класифікацією за 

об’єктами, ми вестимемо мову про чотири групи: фінансовий аудит, 

операційний аудит, ІТ-аудит, аудит систем управління (менеджменту). 

Внутрішній аудит оцінює дві площини банківської діяльності: 

безпосередньо банківські операції і систему внутрішнього контролю. Ці 

площини перетинаються багаторівневою структурою підрозділів, із яких 

складається організаційна система банку [70]. 

До об’єктів організації внутрішнього аудиту відносяться аудиторські 

номенклатури. Під аудиторською номенклатурою розуміють перелік 

інформації, яка є в законодавчих актах, нормативних документах, 

кошторисах, зафіксованих фактах, які використовують у процесі аудиту для 

підготовки управлінських рішень. Склад такої номенклатури у банку 

формується залежно від особливостей його діяльності [210]. 

Кожен окремий об’єкт внутрішнього аудиту потребує індивідуального 

підходу до використання методів аудиту, які є елементами його методики. 

Від політики та стилю управління залежать напрямки внутрішнього аудиту, 

глибина дослідження тих чи інших об’єктів внутрішнього контролю [210]. 

Об’єкти аудиту конкретизують його предмет і можуть мати різні 

характеристики, тому їх поділяють за окремими видами і критеріями. Так, до 

об’єктів системи управління, яка досліджується аудитором, відносяться 

організаційні форми управління, функції управління, методи управління. До 

об’єктів системи обліку – активи, капітал, зобов’язання, господарські 
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процеси, економічні результати, фінансова та інші види звітності. Об’єктами 

аудиту можуть бути здійснювані господарські процеси, які в сукупності 

складають господарську діяльність банку, що перевіряється [210]. 

Кіреєв О. І. та Шульга П. П. до об’єктів внутрішнього аудиту відносять 

функціональні (департаменти, управління, відділи) та виробничі структурні 

підрозділи банку, а також види банківської діяльності: банківські операції, 

систему внутрішнього контролю тощо [70]. 

У спеціальній економічній літературі українські та зарубіжні вчені 

виділяють такі об’єкти внутрішнього аудиту: стан ведення бухгалтерського 

обліку у банку; фінансова звітність та її вірогідність; стан активів банку і 

джерел їх утворення; забезпеченість банку власними обіговими коштами; 

забезпеченість власними засобами; платоспроможність і фінансова стійкість; 

система управління банком; сплата податків банком; планування, 

нормування і стимулювання діяльності; виробничо-господарська діяльність; 

достовірність проектно-кошторисної документації; господарські процеси; 

організація праці і трудова дисципліна тощо. Однак Утенкова К. О. 

підкреслює те, що такий об’єкт внутрішнього аудиту, як “ведення 

бухгалтерського обліку”, деякі джерела розглядають як вид послуг 

зовнішнього аудиту, а не як об’єкт внутрішнього аудиту [247]. 

У дослідженні об’єктів внутрішнього аудиту вагоме місце займає 

вивчення ролі структурних підрозділів. Департаменти, управління, відділи 

або відділення банку можуть бути або центрами прибутку (profit center), або 

центрами витрат (cost center), які відповідають певному виду діяльності і 

повинні мати власну систему внутрішнього контролю.  

При оцінці діяльності центру прибутку з точки зору ефективності 

насамперед звертають увагу на показники фінансового результату або 

рентабельності напрямку. Діяльність центру витрат стандартно внутрішніми 

аудиторами оцінюється з точки зору економії коштів, що, на нашу думку, є 

хибним, оскільки найдешевші тендерні пропозиції є зазвичай не пов’язані з 
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поняттям “якість”. Тому ми вважаємо доцільним вести роз’яснювальну 

роботу як при виході за межі бюджету, так і його неповному використанні. 

Для структуризації опису об’єктів внутрішнього аудиту ми їх 

розглядатимемо через призму його окремих класифікацій. Незважаючи на те, 

що їх є велика кількість, жодна з них не є самодостатньою у цьому контексті 

і самостійно не може бути застосована при плануванні аудиторської 

перевірки. Це пов’язано з чіткою односпрямованою 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. 

Для визначення об’єкта внутрішнього аудиту, на нашу думку, доцільно 

паралельно розглядати три основні класифікації: залежно від об’єкта, 

залежно від часу, залежно від напрямків діяльності (підрозділів). У своїй 

взаємодії ці три класифікації дають чітке розуміння об’єкта перевірки на 

стадії його планування.  

Під поняттям взаємодії у цьому випадку ми маємо на увазі те, що 

поняття аудиту єдине, отже, і його види в деяких площинах перетинаються. 

Наприклад, аудит управління кредитним портфелем, до зони 

відповідальності якого входить перевірка активних операцій, у тому числі їх 

автоматизації (застосування ІТ-технологій), і ІТ-аудит, в межах якого також 

може бути виділений як об’єкт комп’ютеризація процесів кредитування.  

Отже, в межах конкретної аудиторської перевірки, в межах її завдань, 

потрібно чітко виділити типи аудиту (згідно з переліченими вище 

класифікаціями), де в “зоні їх накладання” аудитор отримає об’єкти. Для 

глибшого дослідження об’єкта внутрішнього аудиту розглянемо його окремо 

по кожній із класифікацій, поданих на рисунку 1.5. 

Відповідно до класифікації за об’єктом (табл. 1.5) об’єкти аудиту 

поділяються на чотири групи: облікові дані, їх синтетичні регістри і 

фінансова звітність; конкретні операції, їх суть, правильність і доцільність; 
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програмне забезпечення, операції його закупівлі і використання; менеджмент 

банку і його рішення. 

 

 
 

Рис. 1.5. Взаємодія видів внутрішнього аудиту банку  
Джерело: розроблено автором. 
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Аудит управління необоротних активів 

Аудит управління інформаційними системами і 
комп'ютерним забезпеченням 

Аудит управління персоналом 

Аудит управління власним капіталом 

Аудит управління ліквідністю 

Аудит управління прибутковістю 

Аудит управління ризиками 

Аудит маркетингу 

Аудит управління продажом і відносинами з 
клієнтами 

Аудит управління аудит бізнес-стратегії банку 

Аудит управління процесами банку 

Н
аступний аудит 
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Таблиця 1.5 

Об’єкти внутрішнього аудиту згідно з класифікацією за об’єктом 

Вид аудиту Об’єкти 
Аудит 
фінансової 
звітності 

Первинні документи, які засвідчують здійснення 
господарської операції, облікові регістри, фінансова звітність. 

Операційний 
аудит 

Окремі операції, які проводяться в банку. 

ІТ-аудит 

Рівень автоматизації процесів, адекватність автоматизації 
системи до потреб фінансової діяльності банку, відповідність 
програмного забезпечення до потреб банку і рівень його 
інтеграції. 

Аудит 
менеджменту 

Діяльність менеджерів і команд менеджменту банку, якість, 
доцільність і вчасність прийнятих управлінських рішень, 
ефективність менеджменту. 

Джерело: сформовано автором. 

Необхідною класифікацією є поділ відносно напрямків діяльності (у 

даному розділі ми використовуватимемо поняття – “управління”). До видів 

аудиту згідно з цим поділом відносимо: внутрішній аудит управління 

касових операцій банку, внутрішній аудит управління розрахунковими 

операціями банку, внутрішній аудит управління кредитним портфелем, 

внутрішній аудит управління депозитним портфелем та ін. (рис. 1.5). 

Наступною важливою, на нашу думку, в даному контексті 

класифікацією є поділ за часом проведення перевірки (табл. 1.6). Тут 

відповідно до видів аудиту ми виділяємо три групи об’єктів: операції та їх 

документування на стадії їх розгляду і погодження; діючі процеси і системи; 

документи, які регламентують майбутній розвиток банку, і застосування 

їхніх положень. 

Внутрішній аудит управління касою і касовими операціями банку 

спрямований на перевірку операцій, пов’язаних із прийманням, зберіганням, 

конвертацією та видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків між 

банками, суб’єктами господарювання, фізичними особами. 
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Таблиця 1.6 

Об’єкти внутрішнього аудиту згідно з класифікацією за часом 

проведення перевірки 

Вид аудиту Об’єкти 
Попередній 
аудит 

Первинні документи на стадії їх розгляду, договори під час 
їх візування (отримання дозволів, санкціонування), накази, 
кошториси, розрахунки тощо. Перевіряється рівень 
оптимальності планів та бізнес-планів, а також забезпечення 
ресурсами згідно з технічно обґрунтованими нормативами. 

Поточний аудит Достатність заходів з боку облікової системи і внутрішнього 
контролю на стадії виконання операцій та їх 
документального оформлення. Процеси та їх відхилення від 
заданих параметрів. Реальна собівартість банківських послуг 
і продуктів, фінансова стабільність, маркетингова діяльність, 
конкурентоспроможність продуктів та послуг на ринках. 

Наступний аудит Коригування у системі обліку та внутрішнього контролю 
після виявлення порушень. Встановлюються та оцінюються 
порушення і зловживання, а також розробляються заходи 
щодо усунення недоліків та запобігання їх у майбутньому. 

Стратегічний 
аудит 

Стратегії розвитку банку та її  оптимальність, програма 
розвитку банку відповідно до прогнозного маркетингового 
середовища та розробки рекомендацій щодо вдосконалення. 

Джерело: сформовано автором. 
До об’єктів внутрішнього аудиту управління касою і касовими 

операціями банку доцільно віднести: збереження та облік грошових коштів, 

цінностей і документів у грошовому сховищі та касах банку; процедури руху 

грошових коштів; первинні касові документи та облікові регістри обліку 

грошових коштів, бухгалтерський облік касових операцій. 

Внутрішній аудит управління безготівковими розрахунками банку – це 

перевірка перерахування банками сум коштів із рахунків платників на 

рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням  

підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкових коштів у касу 

банку на рахунки одержувачів коштів. 

Об’єктами внутрішнього аудиту управління безготівковими 

розрахунками банку є: юридичні справи клієнтів, процедури відкриття їм 

рахунків; організація безготівкових розрахунків у банку; первинні документи 
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і своєчасність їх проведення, дотримання законодавчих обмежень у 

безготівкових розрахунках, бухгалтерський облік розрахункових операцій. 

Внутрішній аудит управління депозитним портфелем банку – це 

аудиторський контроль над пасивними операціями банку, спрямованими на 

передачу грошей або інших коштів у готівковій або безготівковій формі, у 

національній або іноземній валюті, власником (юридичною або фізичною 

особою) чи третьою особою за дорученням і за рахунок власника до банку 

для зберігання на встановлених договором умовах, з обов’зковим 

поверненням вкладнику. 

До об’єктів внутрішнього аудиту управління депозитним портфелем 

банку належать: практика залучення депозитів, її відповідність чинному 

законодавству України, вимогам НБУ, діючим регламентам, статуту банку, 

його стратегії та депозитній політиці; система внутрішнього контролю за 

депозитними операціями, її адекватності наявним ризикам; бухгалтерський 

облік депозитних операцій, звітність та порядок її складання; процеси і 

процедура залучення та оформлення депозитних операцій; ІТ-забезпечення 

депозитних операцій банку. 

Внутрішній аудит управління кредитним портфелем спрямований на 

контроль над активними операціями, пов’язаними з наданням клієнтам 

коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання 

коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, 

поручительств, авалів, проведення факторингових операцій, фінансового 

лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій 

РЕПО, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на 

зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на 

зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення 

платежу). 

Об’єктами внутрішнього аудиту управління кредитним портфелем є: 

практика кредитування, її відповідність чинному законодавству України, 

вимогам НБУ,  діючим регламентам, статуту банку, його стратегії та 
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кредитній політиці; систем внутрішнього контролю за кредитними 

операціями, її адекватності наявним ризикам; рівень ризику кредитного 

портфеля та визначення підвищених ризиків за певними видами кредитів; 

прострочена заборгованість; бухгалтерський облік кредитних операцій, 

звітність та порядок її складання; процедура видачі кредитів; ІТ-забезпечення 

кредитних операцій банку. 

Внутрішній аудит управління операціями банку з цінними паперами – 

це частина системи внутрішнього аудиту, спрямована на контроль над 

грошовими документами, що засвідчують право на володіння активів та 

визначають взаємовідносини між їх емітентом і тримачем, та передбачають 

отримання доходу. До основних завдань належить контроль над структурою, 

якістю та обліком портфеля цінних паперів. 

До об’єктів внутрішнього аудиту управління операціями банку з 

цінними паперами відносяться внутрішні положення та їх відповідність 

законодавчим нормам, а також дотримання працівниками рамок, які вони 

встановлюють, контрольно-реєстраційні процедури, справи на пакети цінних 

паперів, їх повнота, бухгалтерський облік з безстроковими та строковими 

цінними паперами, ІТ-забезпечення й автоматизація процедур та бізнес-

процесів із цінними паперами. 

Внутрішній аудит управління валютними операціями у банківських 

установах спрямований на контроль угод, пов’язаних із купівлею-продажем 

валюти і платіжних документів в іноземній валюті, з використанням їх як 

платіжних та розрахункових засобів у міжнародних відносинах. 

Об’єктами внутрішнього аудиту управління валютними операціями є: 

дотримання банком норми валютного регулювання; правомірність 

здійснення валютних операцій; бухгалтерський і податковий облік; система 

контролю за розрахунково-грошовими операціями, резерви зростання 

прибутковості валютних операцій; первинна документація і регістри обліку 

валютних операцій; програмне забезпечення валютних операцій банку. 
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Внутрішній аудит управління операціями банку з платіжними картками 

– це внутрішній аудит операцій і процедур, пов’язаних із використанням 

спеціальних платіжних засобів, які забезпечують ініціювання розрахункових 

операцій фізичних і юридичних осіб. 

Об’єктами внутрішнього аудиту управління операціями банку з 

платіжними картками є внутрішні положення, їх достатність і дотримання, 

процедури і бізнес-процеси, пов’язані з емісією та обслуговуванням 

платіжних карт, політика та процедури роботи з картками інших банків, 

первинні документи, продуктові пропозиції, ІТ-системи та їх відповідність 

потребам, бухгалтерський облік. 

Внутрішній аудит управління необоротними активами – це перевірка 

аудитом процесів і процедур, які застосовуються до активів, що утримуються 

банком більше року і використовуються в його діяльності. 

Серед об’єктів внутрішнього аудиту управління необоротними 

активами доцільно виділити первинні документи, аналітичний, фінансовий 

облік та їх автоматизацію, процедури і процедури, пов’язані з закупкою та 

списанням необоротних активів. 

В останні десятиліття широкого розповсюдження набуло використання 

інформаційних систем, які з допоміжних і необов’язкових інструментів 

перетворилися на невід’ємну частину банківської сфери. Тому, на нашу 

думку, доцільно окремо згадати про об’єкти внутрішнього аудиту 

інформаційних систем і комп’ютерного забезпечення. 

Внутрішній аудит управління інформаційними системами і 

комп’ютерним забезпеченням – це аудит, який спрямований на перевірку 

процесів закупки, вибору та експлуатації програмного забезпечення, його 

достатності і відповідності умовам бізнес-потреб банку. 

Об’єктами внутрішнього аудиту управління інформаційними 

системами, комп’ютерним забезпеченням є процеси і процедури закупки 

програмного та інформаційно-технічного забезпечення, програмне 

забезпечення і його достатність для бізнес моделі-банку, комп’ютерне та 
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інше технічне обладнання і відповідність його потужностей для коректного 

відпрацювання ПЗ. 

Внутрішній аудит управління персоналом (HR) – це перевірки аудитом 

методики набору та роботи з персоналом, розрахунків із працівниками по 

заробітній платі, преміях та інших виплатах, а також по відрядних і 

підзвітних коштах. 

Об’єктами внутрішнього аудиту управління персоналом є: первинні 

документи, методика, організація, інформаційне і технічне забезпечення 

обліку робочого часу, розрахунок і виплата заробітної плати та мотивації 

персоналу, методика набору та роботи з персоналом. 

Внутрішній аудит управління власним капіталом – це аудиторська 

перевірка операцій, які проводяться з власними коштами банку, тобто його 

акціонерів. Його об’єктами є: економічні нормативи, встановлені 

Національним банком України, їх дотримання; дотримання вимог 

законодавства України; об’єктивність оцінювання величини банківського 

капіталу та його достатності; методи залучення, підтримки і прогнозування 

достатності обсягу капіталу. 

Внутрішній аудит управління ліквідністю – це аудит процесів і 

процедур, покликаних забезпечити здатність банку своєчасного виконання 

своїх грошових зобов’язань. Основним його завданням є засвідчення 

оптимальності системи забезпечення збалансованості між строками і сумами 

погашення розміщених активів, виконання зобов’язань або надання 

рекомендацій щодо виправлення виявлених в ній недоліків. 

Об’єктами внутрішнього аудиту управління ліквідністю є: дотримання 

у діяльності нормативів, встановлених Національним банком України; 

алгоритми розрахунку ліквідності та рівень їх автоматизації; адекватність 

процедур прогнозування ліквідності; класифікація активів за ступенем 

ліквідності та її об’єктивність. 

Внутрішній аудит управління прибутковістю – аудиторський контроль 

над здатністю банку генерувати достатній рівень дохідності своєї діяльності 
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для покриття витрат, витрачених на цю діяльність, а також досягнення 

стратегічних і поточних цілей банку. 

До об’єктів внутрішнього аудиту управління прибутковістю належать: 

доходи та витрати банку як загалом, так і в розрізі центрів відповідальності; 

система планування і контролю витрат; система бюджетування банку; 

методики оцінювання прибутковості; фінансовий та управлінський облік 

формування фінансового результату, інші процеси і процедури у банку, які 

мають або потенційно можуть мати вплив на доходи чи витрати. 

Внутрішній аудит управління ризиками – це контроль підрозділом 

внутрішнього аудиту над ступенем можливого (очікуваного або 

неочікуваного) негативного впливу операцій, які проводить банк. Його 

об’єктами є: процедури оцінки ризику; процедури контролю ризику; система 

ризик-менеджменту та її організація; внутрішні нормативні документи по 

напрямку регламентації ризику; рівень автоматизації процесів і процедур 

оцінки і прогнозування ризику. 

Окремо варто виділити категорію внутрішнього аудиту – внутрішній 

аудит бізнес-менеджменту і стратегії. На нього покладається роль куратора 

складової “розвитку”. До нього належать: внутрішній аудит маркетингу, 

внутрішній аудит управління продажем і відносинами з клієнтами, 

внутрішній аудит управління бізнес-стратегією банку, внутрішній аудит 

управління процесами. 

Внутрішній аудит маркетингу – це аудит, спрямований на контроль над 

діяльністю банку, пов’язаною з дослідженням потреб споживачів і 

максимального їх задоволення за умов обмежених витрат, донесення до 

клієнтів необхідної інформації про продукти і послуги. 

До об’єктів внутрішнього аудиту маркетингу належать: витрати на 

маркетинг (документування, первинний, фінансовий і управлінський облік), 

облік рекламної продукції, ефективність рекламних та інших маркетингових 

акцій, продукти і послуги банку та їх відповідність потребам споживачів, PR 



77 

і його ефективність, ІТ-забезпечення і його достатність для успішної 

діяльності напрямку. 

Внутрішній аудит управління продажем і відносинами з клієнтами – це 

аудиторська перевірка діяльності банку, пов’язаної з реалізацією банківських 

продуктів і обслуговуванням клієнтів 

Цей вид аудиту спрямований на контроль над ефективністю продажу й 

обслуговування клієнтів, рівень витрат по напрямку та їх доцільність. 

Оскільки управління продажем виступає центром доходу, то важливим є 

аналіз собівартості послуг. 

До об’єктів внутрішнього аудиту управління продажем належать: 

витрати на утримання і розвиток каналів продажу (документування, 

первинний, фінансовий і управлінський облік), ефективність продажу, 

продукти і послуги банку та їх відповідність потребам споживачів, якість і 

відповідність системи відносин з клієнтами (CRM – Customer Relationship 

Management), якість обслуговування клієнтів, ІТ-забезпечення і його 

достатність для успішної діяльності напрямку. 

Внутрішній аудит управління бізнес-стратегією банку (стратегічний 

внутрішній аудит) – це незалежна експертна оцінка діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту, спрямована на оцінку стану стратегічного планування 

в банку. Метою такого аудиту є перевірка ефективності підтримки 

стратегічного потенціалу банку. До його об’єктів належать: ринок, 

конкуренти, системи інформаційного забезпечення і кадровий потенціал. 

Внутрішній аудит управління процесами – це незалежна безперервна 

діяльність фінансових, операційних, контрольних та інших процесів банку. 

До об’єктів аудиту управління процесами відносяться: методика побудови 

процесів, їх комп’ютеризація, а також всі операції та дії, які відбуваються в 

межах конкретних процесів (підпроцесів). 

Незважаючи на те, що організаційна структура й основні бізнес-

орієнтири банку задаватимуть напрямок роботи підрозділу внутрішнього 
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аудиту і формуватимуть об’єкти, хочемо окремо визначити об’єкти аудиту 

процесів (рис. 1.6). 

 

 
Рис. 1.6. Об’єкти аудиту процесів 
Джерело: розроблено автором. 

 

До об’єктів аудиту бізнес-процесів ми відносимо всі процеси банку, і в 

межах них перевірці (оцінці) підлягають: рівень автоматизації процесу; 

організація процесу; якість та ефективність процесу та ін. 

Об’єктами процесно-орієнтованого аудиту також є процеси банку, але 

в межах них оцінюються: облік та реєстрація операцій; відповідність 

діяльності внутрішнім нормам; ефективність управління; ефективність 

− 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 



79 

системи внутрішнього контролю; коректність заповнення первинних 

документів; законність операцій; маркетингова діяльність та ін. 

Рівень автоматизації процесу – об’єкт аудиту, під час оцінки якого 

варто звернути увагу на кількість систем, які впроваджені, впроваджуються 

або плануються до впровадження, якість співпраці цих систем, важливо 

співставити кількість автоматизованих підпроцесів до загальної кількості дій 

у процесі, перевірити доцільність ручної роботи в процесі. 

Організація процесу – перевірка такого об’єкта дозволяє зрозуміти, 

наскільки сам процес є великим і якісно організованим, скільки в ньому 

точок (дій, операцій), які структурні підрозділи (особи) в ньому задіяні.  

Якість та ефективність процесу – об’єкт, перевірка якого дозволяє 

оцінити можливий рівень зменшення витратності процесу і його 

відповідність ринковому запиту, особливо, якщо це “продажні” процеси. 

Розглядаючи об’єкт процесно-орієнтованого аудиту, бачимо його 

відповідність традиційному аудиту, що є закономірним, оскільки, виходячи з 

суті його визначення, розуміємо, що цей тип аудиту не змінює об’єкта 

традиційного аудиту, а лише змінює вектор, принцип перевірки зі 

стандартного (під час якого об’єктом є найчастіше підрозділ банку і всі 

операції, які він проводить) на процесний (де об’єктом є процес і операції, які 

здійснюються в межах нього, а це, у свою чергу, може охоплювати декілька 

підрозділів). 

Отже, незважаючи на те, що є велика кількість класифікацій 

внутрішнього аудиту, жодна з них не є самодостатньою і самостійно не може 

бути застосована при плануванні аудиторської перевірки. Це пов’язано з 

чіткою односпрямованою 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. Саме тому для визначення об’єктів внутрішнього аудиту 

доцільним є розгляд через призму декількох окремих класифікацій 

паралельно. 
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Висновки до розділу 1 
 
Детально дослідивши історію розвитку та економічну суть 

внутрішнього аудиту у банках, його об’єкти і місце в системі контролю 

діяльності банку, можемо зробити наступні висновки. 

1. Історично внутрішній аудит отримав застосування ще у XIII ст. 

Вагомий внесок у розвиток аудиту зробили міжнародні організації. В даний 

час найбільша міжнародна організація, яка об’єднує внутрішніх аудиторів, – 

Інститут внутрішніх аудиторів (IIA - Institute of Internal Auditors) – була 

заснована в 1941 році, її метою є розвиток та популяризація професії 

внутрішнього аудитора та розробка стандартів професійної діяльності. 

Інститут внутрішніх аудиторів здійснює навчання та сертифікацію, має знак 

сертифікації внутрішніх аудиторів (СІА - Certified Internal Auditor). Він є 

підтвердженням сертифікації внутрішніх аудиторів на світовому рівні і 

стандартом оцінки компетентності та професіоналізму аудиторів у сфері 

внутрішнього аудиту. В останні роки набуває популярності інформаційний 

аудит, велике значення для його розвитку має міжнародна організація ISACA 

(INTOSAI – the Internal Control Standards Committee of the International 

Organization of Supreme Audit Institutions), яка була заснована ще в 1953 р. з 

метою сприяння розвиткові співробітництва та інформаційного обміну між 

вищими контрольними органами, уніфікації стандартів у галузі фінансового 

контролю. 

2. На даному етапі розвитку внутрішнього аудиту існує розрив між 

практичним застосуванням та науковими працями. Такий висновок ми 

можемо зробити з неоднорідності практики застосування методик і способів 

організації внутрішнього аудиту в банках. Відносно актуальності методик 

внутрішнього аудиту вітчизняні банки можна розділити на три категорії: 

великі банки з українським капіталом, банки з іноземним капіталом і малі 

банки з внутрішньоукраїнськими капіталовкладеннями. Перших дві категорії, 

як правило, посилено займаються розвитком системи внутрішнього 
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контролю, зокрема внутрішнього аудиту, це пов’язано з можливістю 

залучення іноземних спеціалістів. Перша категорія розвиває сферу 

внутрішнього контролю, тому що має достатній бюджет і бачить у цьому 

перспективу примножити капітал. Друга категорія директивно імплементує 

інструменти перевірені в свій час іноземною материнською компанією. Третя 

категорія – це невеликі банки, які не мають масштабних бюджетів і 

працюють тільки з інформацією та кадрами, доступними в межах України. 

3. На нашу думку, поки що в банківській системі України відбувається 

підміна сутності поняття внутрішнього аудиту, якому присвоюються функції 

ревізії. Виведення ревізії на місце інструмента внутрішнього аудиту дасть 

можливість вийти на якісно новий рівень, перетворитися з підрозділу звірки 

даних у потужний інструмент розвитку. 

4. Важливою класифікацією внутрішнього аудиту є класифікація за 

його об’єктом. Загалом у науковій літературі виділяють: фінансовий аудит, 

операційний аудит, ІТ-аудит, аудит систем управління (менеджменту). 

Зважаючи на визначення внутрішнього аудиту, які подаються у 

міжнародних стандартах і все більше в науковій літературі, суть поділу 

аудиту на внутрішній і зовнішній дещо змістилась. Останнім часом під 

поняттям внутрішнього аудиту все частіше розуміють не лише аудиторські 

перевірки, здійснені внутрішнім підрозділом, а часткову чи повну перевірку 

зовнішньою компанією. Але результати таких перевірок підрядним способом 

використовуються лише для внутрішнього користувача і є комерційною 

таємницею. Зовнішній аудит частіше розуміють як обов’язковий аудит, для 

підтвердження фінансової звітності. 

5. Незважаючи на те, що є велика кількість класифікацій внутрішнього 

аудиту, жодна з них не є самодостатньою у цьому контексті і самостійно не 

може бути застосована при плануванні аудиторської перевірки. Це пов’язано 

з чіткою односпрямованою спеціалізацією окремої класифікації. Виділяючи 

об’єкти згідно з певною класифікацію, ми отримуємо занадто широкий і  
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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. 

 

За результатами першого розділу нами опубліковані праці [51, 52, 54, 

56, 58, 223].  
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

 

2.1. Організація діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банків і 

його оцінка 

 

Внутрішній аудит є невід’ємною частиною загальної системи 

внутрішньогосподарського контролю. Виконання його функцій і завдань 

організаційно покладається на підрозділ внутрішнього аудиту. 

Відповідно до “Положення про організацію внутрішнього аудиту в 

банках України”, затвердженого Постановою Правління Національного 

банку України № 311 від 10.05.2016 р., підрозділ внутрішнього аудиту – це 

структурний підрозділ банку або банківської групи, призначений 

забезпечувати виконання функцій внутрішнього аудиту [171]. 

На думку Білухи М. Т., підрозділ внутрішнього аудиту банку – це 

самостійний структурний підрозділ комерційного банку, створений за 

рішенням вищого органу банку і, як правило, підпорядкований 

безпосередньо раді банку [11]. 

Найбільш доцільним і влучним визначенням підрозділу внутрішнього 

аудиту банку є визначення, дане науковцями Погореленко Н. П. та 

Сидоренко О. М. в їхній науковій праці. На думку науковців, це 

відокремлений структурний підрозділ банку, що створений за рішенням ради 

банку і підпорядковується лише їй. Рада банку визначає його повноваження 

та відповідальність, а також призначає керівника підрозділу, на якого 

покладаються функції забезпечення внутрішнього аудиторського контролю 

за всіма напрямками роботи банку [165, с. 45]. 

Внутрішні аудитори проводять як планові, так і позапланові перевірки 

за вказівкою ради банку (аудиторського комітету, якщо такий створений). За 

результатами складають звіт про проведену роботу, дають оцінку і 

рекомендації. Вони не зобов’язані мати сертифікат Аудиторської палати 
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України. Це можуть бути фахівці з бухгалтерського обліку, економіки та 

менеджменту, фінансів або юриспруденції, експерти інших напрямків [165]. 

Підрозділ внутрішнього аудиту веде свою діяльність у тісній співпраці 

з менеджментом банку і керівництвом структурних підрозділів. Ці посадові 

особи беруть безпосередню участь у процесі аудиту, імплементують його 

результати і користуються його консультаціями у своїй діяльності. 

Результативність перевірок, проведених внутрішнім аудитом, за відсутності 

активної їх співпраці буде недостатньою [165]. 

У результаті опрацювання наукової літератури [17, с. 48, 165, 70 с. 53-

56] можемо відзначити, що вітчизняні науковці до функцій підрозділу 

внутрішнього аудиту відносять наступні: 

 зниження рівня ризику проведення операцій, пов’язаних із 

ефективним і раціональним експлуатуванням ресурсів банку; 

 допомога структурним одиницям банку в процесах планування, 

розробки та реалізації нових продуктів, процесів і систем методом надання 

фахових консультацій; 

 аудитування підрозділів банку для забезпечення аналізу й 

оцінювання системи внутрішнього контролю, політики і процедур банку, що 

стосуються точності, відповідності та адекватності даних бухгалтерського 

обліку і збереження активів; 

 оцінка фінансових результатів банку, контроль діяльності банку, 

дотримання посадовими особами банку та іншими працівниками 

законодавчих вимог та внутрішніх регламентних документів; 

 регулярний і неперервний перегляд системи операційних процедур і 

політики банку та методики їх обліку; 

 оцінка систем менеджменту та передавання фінансових даних, 

включно з інформаційними системами та електронними банківськими 

послугами; 

 координація і взаємозамінність внутрішнього і зовнішнього 

(обов’язкового) аудиту з метою уникнення дублювання проведених робіт; 
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 формування і надання висновків та звітів про проведену роботу 

підрозділу. 

На практиці присвоєння функцій підрозділу внутрішнього аудиту дещо 

відрізняється від теоретичного переліку, який ми описували вище. Це є 

справедливим, оскільки кожен із банків не є універсальною фінансовою 

установою і має певну спеціалізацію. Таким чином і функції підрозділу 

можуть бути різними. Для прикладу невеликі банки можуть до функцій 

підрозділу включати комплаєнс і навіть контроль якості обслуговування та 

розгляд скарг клієнтів. Найбільш універсально і наближено до теоретично 

встановлених стандартів виділяють функції ПВА у банку ПАТ “Перший 

Український Міжнародний Банк” (ПУМБ), до них відносять наступне: 

− перевірка та оцінка процесів, що забезпечують роботу банку, таких, 

що несуть потенційний ризик і виконання яких забезпечується шляхом 

залучення фізичних та юридичних осіб на договірній основі; 

− перевірка та оцінка адекватності й ефективності діяльності систем 

ризик-менеджменту, процесів керування банком, внутрішнього контролю, 

відповідності цих процесів і систем обсягам операцій, які здійснюються 

банком. У тому числі це стосується управління запобіганням використанню 

банків для фінансування тероризму або/і легалізації кримінальних доходів; 

− перевірка процесу оцінки рівня ліквідності, достатності капіталу, 

інструментів забезпечення збереження активів із урахуванням ризиків 

діяльності банку; 

− перевірка правильності ведення і достовірності бухгалтерського 

обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, яка складається банком, їх 

повноти та своєчасності надання; 

− незалежна оцінка впровадженої керівництвом банківської установи 

системи контролю. 

Узагальнено функції підрозділу внутрішнього аудиту можемо 

представити так: 
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 контрольна – полягає у здійсненні контролю над усіма напрямками 

діяльності й організаційними структурними підрозділами; 

 інформативна – цю функцію виконує підрозділ внутрішнього аудиту, 

надаючи висновки та інші інформаційні матеріали про стан об’єкта аудиту, 

здійснені правопорушення та помилки у його діяльності спостережній раді, 

правлінню та іншим зацікавленим особам, якщо їм це дозволено згідно з 

внутрішніми розпорядчими документами; 

 консультативна – підрозділ внутрішнього аудиту є консультантом 

останньої інстанції, він може надавати консультації внутрішнім підрозділам з 

приводу нетипових операцій або виправлення допущених помилок чи 

недопущення їх у майбутньому. 

Серед міжнародних організацій, які працюють над удосконаленням 

внутрішнього аудиту і конкретизацією завдань підрозділу, який його 

провадить, є Базельський комітет. Він у 2012 році серед завдань ПВА виділив 

оцінку: 

 ефективності управління ризиками, систем внутрішнього контролю й 

управління в частині поточних та потенційних ризиків; 

 достовірності, ефективності та цілісності систем управлінської 

звітності та процесів (включаючи повноту, точність, актуальність, 

доступність, всебічний характер та конфіденційність даних); 

 моніторингу виконання вимог законів та нормативних актів, 

включаючи вимоги наглядових органів; 

 збереженості активів [266]. 

Отже, можемо зробити висновок, що до завдань підрозділу 

внутрішнього аудиту в банку слід відносити наступне: аудит фінансової та 

іншої звітності банку; аналіз показників діяльності банку; оцінка фінансового 

стану та стану внутрішнього контролю банку; оцінка адекватності процесів і 

алгоритмів у діяльності банку; роль консультанта останньої інстанції; 

вивчення ступеня використання матеріалів при прийнятті управлінських 
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рішень та імплементації наданих ним рекомендацій; інформування 

наглядового органу щодо ефективності роботи банку. 

На практиці функції внутрішнього аудиту слід чітко визначити і 

прописати у відповідному наказі (рішенням спостережної ради тощо). У 

цьому документі варто передбачити своєчасне та кваліфіковане проведення 

аудиту з метою прогнозування ситуацій, які призводять до порушення 

внутрішніх і зовнішніх нормативних актів, і це дасть можливість вчасно 

реагувати для попередження (профілактики) правопорушень.  

Залежно від розмірів банку внутрішній аудит може бути представлений 

різними за величиною підрозділами (відділом, управлінням, департаментом 

внутрішнього аудиту). 

Не можна не погодитися з думкою Погореленко Н. П. і Кірєєва О. І., 

що виділяють такі чинники, які визначають структурну розгалуженість і 

кількість штатних працівників ПВА: 

 кількість відокремлених підрозділів (філій, безбалансових відділень) 

банку та їх розміри; 

 масштаби фінансової і нефінансової діяльності банківської установи: 

розмір активів, різноманітність банківських послуг, складність фінансових 

інструментів; 

 функції і сфера діяльності, які покладаються радою банку на ПВА 

[70, c. 57, 165, c. 45]. 

У вітчизняній науковій літературі [70, 126, 165] в основному виділяють 

два підходи до організаційної структури підрозділу внутрішнього аудиту: 

секторний підхід до організації ПВА (рис. 2.1) і командний підхід (рис. 2.2) 

(назви присвоєно автором з причини неоднозначності у згаданих 

літературних джерелах). 

Найменування “секторний підхід до організації ПВА” найкраще описує 

модель, зображену на рисунку 2.1, оскільки автори пропонують 

організаційну структуру будувати, виходячи з логіки секторів (ділянок) 

діяльності банку. 



88 

Схема, зображена на рис. 2.1, є рекомендованою для імплементації у 

відносно великих банках. Перший напрямок дозволяє здійснювати контроль 

за всіма видами діяльності банку, другий – оцінювати програмне та технічне 

забезпечення функціонування банку. Окремо рекомендується 

відокремлювати напрямок, що спеціалізується на моніторингу ризиків, які 

виникають у процесі провадження банком своєї діяльності. Ще одним 

напрямком, який входить у дану модель, є напрямок економічного аналізу 

діяльності банку, його завданням є оцінка системи, методики і результатів 

економічного аналізу. 

 

 
 

Рис. 2.1. Схема секторного підходу до організації ПВА 
Джерело:[126, 165]. 

 

Найменування “командний підхід до організації ПВА” найкраще 

описує модель, зображену на рисунку 2.2, оскільки автори пропонують 

організаційну структуру будувати без виділення окремих підрозділів ПВА, а 
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всіх аудиторів підпорядковувати керівнику ПВА, у такому випадку під кожну 

окрему аудиторську перевірку команду аудиторів формувати окремо. 
 

 
Рис. 2.2. Схема командного підходу до організації підрозділу внутрішнього 

аудиту 
Джерело: [126, 165]. 

 

Схема командного підходу (рис. 2.2) може бути застосована як у 

невеликих регіональних, так і у великих банках. Вона передбачає, що до 

кожної із запланованих перевірок формується окрема команда зі спеціалістів, 

які більш необхідні на даній ділянці аудитування. В межах команди 
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проводить перевірку IT-забезпечення; експерт-бухгалтер здійснює 

верифікацію правильності ведення фінансового, податкового та 

управлінського обліку; експерт-юрист у межах команди займається 

легальністю і відповідністю здійснених операцій чинному законодавству. 

Серед вітчизняної практики організації роботи підрозділів 
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теоретичної думки. ПАТ “Перший Український Міжнародний Банк” (ПУМБ) 

у структуру ПВА ввів наступні одиниці: відділ методології та моніторингу 

аудиту; відділ дистанційного аудиту; відділ аудиту кредитних ризиків; відділ 

аудиту ринкових ризиків та координації аудиту банківської групи; відділ 

аудиту операційних ризиків; відділ аудиту ризиків інформаційних технологій 

та інформаційної безпеки; відділ координації аудиту мережі. Така 

розгалуженість підрозділу внутрішнього аудиту зумовлена розмірами самого 

банку. На відміну від ПУМБ, у ПАТ “Акцент-банк” (А-БАНК) штатним 

розкладом по напрямку “Внутрішній аудит” передбачено 2 штатних одиниці. 

Для порівняння хочемо навести приклад як також і структуру ПВА банку з 

числа тих, які знаходяться в стані ліквідації – ПАТ “Діамантбанк”: відділ 

аудиту кредитних ризиків; відділ аудиту ринкових ризиків; відділ аудиту 

комплаєнсу та операційних ризиків; відділ аудиту регіональної мережі; відділ 

методології аудиту [142, 133]. 

Отже, розглянувши варіанти організаційної структури підрозділів 

внутрішнього аудиту, можемо вивести їх типову структуру в банках України 

і ближнього зарубіжжя: сектор аудиту методології, ризику, реструктуризації і 

стягнення; сектор аудиту бухгалтерського обліку, розрахунків та безпеки; 

сектор аудиту пасивних операцій; сектор аудиту активних операцій; сектор 

ІТ-аудиту та процесів. 

На нашу думку актуальним, є усереднений варіант між секторним і 

командним підходом. Усю структуру банківської установи можна умовно 

розділити на дві частини: “торгові точки”, тобто безбалансові відділення і 

філії (фронт-офіс), що займаються всіма видами операцій (як активними, так 

і пасивними), та спеціалізовані підрозділи головного банку, укрупнені його 

регіональні управління (мідл- і бек-офіси). Тому ми пропонуємо в межах 

організаційної структури ПВА формувати напрямки у відповідності до 

діяльності банку. Отже, для контролю над спеціалізованими підрозділами 

банку варто закріплювати окремі відповідальні напрямки в межах 

внутрішнього аудиту і саме з них формувати команди аудиторів. Для 
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перевірок структурних одиниць фронт-офісу варто формувати окремі 

команди, учасниками яких були б штатні аудитори з різних секторів 

підрозділу внутрішнього аудиту. Приклад підбору команди (групи) аудиторів 

для двох ділянок наведено на рисунку 2.3. 

 

 
Рис. 2.3. Спрощена схема формування команд (груп) для проведення аудиту 

Джерело: розроблено автором. 
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положення покликане закріпити основний принцип діяльності внутрішнього 

аудиту — незалежність. 

За трактуванням IIA положення про ПВА (The internal audit charter) – це 

офіційний документ, що визначає функції, цілі, обов’язки та повноваження 

внутрішнього аудиту. Положення про внутрішній аудит: визначає роль 

внутрішнього аудиту в установі, включаючи встановлення функціональної 

підзвітності керівника ПВА раді (аудиторському комітету); дозволяє доступ 

до різного рівня секретності документів, майна і персоналу необхідного для 

виконання завдань; визначає функції внутрішнього аудиту. Фінально 

положення про ПВА затверджується радою [113].  

Положення повинно бути складеним і періодично аналізуватися 

керівником внутрішнього аудиту та затверджуватися радою банку. Для 

прикладу, в ПАТ “Приватбанк” положення про підрозділ внутрішнього 

аудиту переглядається щорічно, регулярність перегляду своїх положень і в 

інших банках залежить від інтенсивності їх розвитку і розширення, а отже 

збільшення і розширення ділянок для аудитування [168]. Воно має бути 

доступним для всіх внутрішніх зацікавлених сторін банку та за певних 

обставин інших організацій, які включені до переліку зовнішніх зацікавлених 

сторін. 

Вартими уваги також є положення про ПВА таких банків, як 

ПАТ “Діамантбанк” [142] і ПАТ “Альфабанк” [137]. У них детально 

регламентовано права та обов’язки аудиторів, а також описано загальну 

схему організації роботи внутрішнього аудиту в банках. Але повинні 

відзначити те, що високий рівень якості методичних матеріалів не допоміг 

залишитися на ринку ПАТ “Діамантбанк”, і це ми пов’язуємо зі слабкою 

імплементацією цих методик в практику проведення перевірок. 

Загалом у науковій літературі в положенні про внутрішній аудит 

рекомендується встановити [113, 126, 165]: 
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 функції внутрішнього аудиту в межах банку, його повноваження, 

обов’язки і відносини з іншими функціями контролю таким чином, щоб 

сприяти ефективності; 

 призначення і сфера застосування внутрішнього аудиту; 

 основні особливості внутрішнього аудиту; 

 обов’язок внутрішніх аудиторів повідомляти результати своєї роботи 

та опис того, як і кому має бути передано інформацію (звітність); 

 критерії, коли та як функції внутрішнього аудиту можуть бути 

передані на аутсорсинг для виконання процедур зовнішніми експертами; 

 терміни й умови, згідно з якими внутрішній аудит може бути 

покликаний надавати консультаційні послуги або виконувати інші спеціальні 

завдання; 

 відповідальність і підпорядкованість керівника служби внутрішнього 

аудиту; 

 вимога дотримуватися стандартів внутрішнього аудиту; 

 процедури координації функцій внутрішнього аудиту з органами 

контролю або зовнішнім аудитом. 

Положення про підрозділ внутрішнього аудиту повинно уповноважити 

аудиторів ініціювати прямий зв’язок з будь-ким із персоналу для вивчення 

будь-якої діяльності або підрозділу банку і мати повний та необмежений 

доступ до будь-яких записів, файлів, даних власності банку. Це включає в 

себе доступ до інформаційних систем і документації по управлінню, 

протоколи всіх консультативних органів прийняття рішень [266]. 

Вивчивши суть і структуру положень про підрозділ внутрішнього 

аудиту банків [168, 142, 137], виділяємо наступні основні його розділи: 

 Розділ І. Вступ (загальні положення). В цьому розділі описуються 

документи, на підставі яких було створене положення, наводяться 

визначення окремих термінів, а також встановлюється основна ціль цього 

документа. 
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 Розділ ІІ. Статус і підпорядкування підрозділу. Чітко прописуються 

штатні чи інші структурні одиниці банку, яким є підзвітний підрозділ 

внутрішнього аудиту, а також форма організації даного підрозділу 

(департамент, відділ, центр, сектор або ін.). 

 Розділ ІІІ. Цілі та напрями діяльності підрозділу. Цей розділ 

призначений для регламентування цілей і ретельного опису напрямків 

діяльності. Незважаючи на те, що поняття внутрішнього аудиту і його 

методики є сталим, у кожного банку є своя спеціалізація, а відповідно, і 

завдання аудиту в цьому спеціальному напрямку повинні бути поставлені 

більш детально, ніж у інших допоміжних чи другорядних напрямках. 

 Розділ ІV. Функції та повноваження підрозділу. Перелічуються 

функції, які він має виконувати, та описуються повноваження, якими 

наділені керівник напрямку внутрішнього аудиту і працівники цього 

підрозділу, встановлюються окремі правила допуску до різного роду 

інформації і даних. 

 Розділ V. Організаційна структура підрозділу. Цей розділ 

регламентує кількість структурних одиниць (секторів), які знаходитимуться в 

межах підрозділу внутрішнього аудиту, основні їх завдання і функції. Тут 

надаються загальні правила визначення кількості штатних одиниць цих 

секторів. 

 Розділ VІ. Права та обов’язки керівника підрозділу та внутрішніх 

аудиторів. Даний розділ описує права, які мають керівник підрозділу 

внутрішнього аудиту і підпорядковані йому окремі аудитори, їх команди чи 

сектори, а також перелічуються обов’язки, які на них покладаються. 

 Розділ VIІ. Незалежність та об’єктивність. Описують правила, яких 

повинні дотримуватися в організації їх роботи, щоб їхні судження були 

максимально об’єктивними і відображали реальний стан речей. 

 Розділ VIIІ. Компетенція. Описується сфера впливу головного 

аудитора (керівника ПВА) та експертів підрозділу. Надається вичерпний 
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перелік компетенцій, якими мають право користуватись аудитори в процесі 

своєї роботи. 

 Розділ ІX. Вимоги до ризик-орієнтованого планування, проведення 

перевірок і звітування. Організація проведення аудиторських перевірок та 

оформлення їх результатів. Вимоги до оформлення результатів аудиторських 

перевірок. Цей розділ є одним із ключових і вміщає в себе правила 

формування планів проведення перевірок, описує методику формування 

переліку об’єктів майбутніх аудитів та розміру ресурсів, які на них має бути 

виділено. Регламентуються методика та організаційне забезпечення 

звітування про проведену роботу, пропонується форма звіту та висновку. 

 Розділ X. Контроль якості діяльності підрозділу. В даному розділі 

описуються методики, за якими повинна визначатись і оцінюватись якість 

проведених перевірок підрозділом внутрішнього аудиту. 

 Розділ XI. Взаємовідносини з зовнішнім аудитором та наглядовими 

органами. В розділі наводяться чіткі правила взаємодії зовнішнього 

(обов’язкового) аудиту та підрозділу внутрішнього аудиту, надаються 

порядок передачі даних, їх обсяги і описується сфера. 

 Розділ XIІ. Порядок моніторингу та актуалізації положення. 

Перелічуються й описуються обставини, за яких можуть або повинні 

вноситися зміни в положення про підрозділ внутрішнього аудиту. 

 Розділ XIIІ. Прикінцеві положення. Даний розділ традиційно є 

останнім. В ньому доцільно розмістити інформацію про правила 

розповсюдження даних положення, матеріальну базу підрозділу, правила 

внесення змін у положення (якщо відсутній розділ XIІ) та інші правила, які 

не знайшли місця в попередніх розділах (детальніше у додатку Д.1). 

Рекомендований нами проект положення представлено у додатку Д.2. 

Його розроблено з урахуванням сучасних потреб банківського ринку в 

частині регламенту самооцінки персоналу ПВА і ризик-орієнтованого 

підходу до планування його діяльності. У ньому запропоновано регламентно-

методичне наповнення положення про ПВА, яке дозволило систематизувати 
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організаційні засади його діяльності і забезпечило сталий розвиток 

компетенцій внутрішніх аудиторів. 

Права, обов’язки і відповідальність працівників підрозділу, а також 

вимоги кваліфікації до цих посад встановлюються посадовими інструкціями.  

Керівник ПВА відповідає за побудову річного плану внутрішнього 

аудиту, який може бути частиною плану багаторічного. План повинен 

ґрунтуватися на достовірній оцінці ризику (включаючи рекомендації і 

розпорядження з боку спостережної ради (ради банку)) і повинен 

оновлюватися принаймні раз на рік (або частіше, щоб дати можливість 

постійної оцінки в реальному часі, при значних коливаннях показників 

ризику). 

Затверджений радою банку (правлінням) план аудиту передбачає, що 

відповідний бюджет буде доступний для підтримки діяльності функції 

внутрішнього аудиту. Бюджет повинен бути достатньо гнучким, щоб 

адаптуватися до змін у плані внутрішнього аудиту у відповідь на зміни в 

профілі ризику банку [266]. 

Внутрішній аудит повинен мати відповідні можливості щодо питань, у 

напрямку регулювання діяльності банку і проводити регулярні перевірки 

таких ділянок на основі результатів його надійної оцінки ризику. Вони 

включають у себе політику, процеси і заходи управління відповідно до 

нормативних принципів, правил і рекомендацій, встановлених відповідними 

органами. Зокрема, ПВА банківської установи повинен мати можливість 

ознайомитися з основними функціями управління ризиками, достатності 

капіталу й управління ліквідністю, принципами побудови нормативної та 

внутрішньої звітності [266]. 

В основі розвитку банку – якісне проведення та оптимальна організація 

внутрішнього аудиту. Досягнення значного економічного ефекту від 

діяльності ПВА в банківській установі є можливим лише при забезпеченні 

ефективного контролю якості планування і проведення перевірки внутрішнім 

аудитом. 
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Незалежна думка для наглядових органів і вищого керівництва з 

приводу якості й ефективності системи внутрішнього контролю банку, 

управління ризиками та системи і процесів управління забезпечується 

ефективним виконанням ПВА своїх завдань, тим самим допомагаючи 

захистити банк і його репутацію. Таким чином проблема полягає у 

недостатньому вивченні методів і шляхів оцінки діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту в межах організації для постійного підтримання 

належного рівня і покращення рівня якості його діяльності. 

Дослідженнями у даному напрямку займалися Душко З. О., 

Корінько М. Д., Любено А. М., Макальська А. К., Немченко В. В., 

Пантелєєва В. П., Рудницький В. С., Усач Б. Ф., Хомутенко В. П. 

Науковці Немченко В. В. та Хомутенко В. П. в межах даного напрямку 

вивчали критерії ефективності роботи аудиту, а також виділили перелік 

факторів, за якими рекомендують визначати рівень досягнення поставлених 

цілей і завдань підрозділом внутрішнього аудиту. 

Виведенням оптимального переліку факторів для оцінки діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту займалися Пантелєєва В. П. та 

Корінько М. Д. Вони, як і Немченко В. В. та Хомутенко В. П., свою увагу 

звертали більшою мірою на фактори економічності і зменшення витрат. 

Дещо іншої думки в цій сфері притримувалися Хромов В. Є., 

банківський експерт, член Інституту внутрішніх аудиторів, та 

Пашковський Д. А., банківський експерт, член Інституту внутрішніх 

аудиторів, к.е.н., описуючи фактори оцінки підрозділу внутрішнього аудиту. 

Вони менше зосереджували свою увагу на витратах і людино-годинах, а 

більше працювали в напрямку оцінки кваліфікації, мотивації і саморозвитку 

персоналу, а також технічних і організаційних моментів. 

Отже, можемо зробити висновок, що саме методика оцінки діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту є вивченою лише поверхнево і не забезпечує 

потреб сучасної практики. 
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Відповідно до вимог IIA керівникові внутрішнього аудиту необхідно 

здійснити розробку програми забезпечення і підвищення якості, що включає 

всі аспекти діяльності ПВА. ІІА суть цієї програми тлумачить як програму 

підвищення і забезпечення якості, що розробляється для оцінки дотримання 

діяльності ПВА прийнятим стандартам і кодексу етики. Програма передбачає 

оцінювання ефективності і продуктивності діяльності ПВА та визначає 

шляхи її підвищення [113].  

У Положенні про організацію внутрішнього аудиту в банках України, 

затвердженому Постановою Правління НБУ № 311 від 10.05.2016 [171], та у 

стандартах ІІА виділяються два напрямки проведення оцінювання діяльності 

ПВА банку на предмет ефективності (вони застосовуються паралельно). До 

них відносяться зовнішня і внутрішня оцінка. 

Традиційними і рекомендованими вітчизняним регулятором варіантами 

проведення внутрішньої оцінки є вивчення і затвердження звіту про роботу, 

проведену ПВА банку за звітний період, проведення регулярних самооцінок, 

оцінка роботи підрозділу компанією-інвестором (якщо така наявна) або 

оцінка, що надається іншими фахівцями банку, які мають необхідну 

кваліфікацію і володіють високим рівнем знань у внутрішньому аудиті 

(внутрішньому контролі, ділянці роботи, до оцінки якої вони залучаються). 

Відповідно до Постанови НБУ № 311 регулярність проведення повинна 

встановлюватися на рівні один раз на рік і частіше. 

Зовнішня оцінка проводиться незалежними експертами з відповідним 

рівнем кваліфікації, які не є працівниками банку. Відповідно до Постанови 

НБУ № 311 та стандартів ІІА рекомендована регулярність проведення один 

раз на п’ять років або частіше. 

Система контролю над якістю банківського внутрішнього аудиту 

складається з двох основних суб’єктів: рада банку (аудиторський комітет, 

якщо такий створений) і НБУ.  

На раду банку (аудиторський комітет, якщо такий створений) у межах 

її наглядових обов’язків покладається [171]: 
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 нагляд за здійсненням діяльності ПВА і забезпечення оцінки 

ефективності та якості діяльності цього підрозділу за допомогою внутрішньої 

і зовнішньої оцінки; 

 контроль проведення зовнішньої і внутрішньої оцінки ПВА, 

розробка та застосовування власних методичних напрацювань для 

внутрішньокорпоративного оцінювання якості діяльності ПВА банківської 

установи; 

 забезпечення своєчасності виконання менеджментом банківської 

установи наданих внутрішнім аудитом рекомендацій, сформованих після 

проведення аудиту; 

 здійснення контролю за проведенням керівництвом банківської 

установи дій для виправлення виявлених ПВА проблем і порушень її 

діяльності; 

 контроль вчасного інформування ПВА менеджментом банку про 

зміну стратегії, яка є вагомою, процедури або методику ризик-менеджменту 

банку, створення нових банківських продуктів і реструктуризації операційної 

діяльності під час або до їх раннього впровадження. Також це забезпечення 

інформування керівника ПВА банку про здійснення службових розслідувань, 

надання інформації щодо результатів здійснених перевірок контрольних 

органів банківської установи; 

 контроль забезпечення ПВА фінансовими, трудовими й іншими 

потрібними ресурсами менеджментом банківської установи з метою якісного 

здійснення аудиторських перевірок відповідно до річного їх плану [171].  

Важливо підкреслити те, що в разі позитивної чи задовільної оцінки 

роботи ПВА зі сторони НБУ рада банку не може вважати його діяльність 

достатньо якісною виключно на цій підставі. Оцінка, що проводиться НБУ, 

не повинна замінювати контроль радою банку або залученими із зовні 

оцінювачами роботи ПВА. 

Постановою НБУ № 311 передбачено зобов’язання надання банків  

НБУ річного плану перевірок аудитом на кожний наступний звітний період 
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або зміни до нього в межах десяти робочих днів. Окремо встановлено 

необхідність подання звіту про роботу ПВА банку двічі на рік в межах 

п’ятнадцяти днів місяця, який йде наступним за звітним періодом. 

НБУ в якості методів оцінювання якості діяльності ПВА банку  

застосовує: перевірки стосовно дотримання банком норм і законів у сфері 

фінансування тероризму або запобігання легалізації кримінальних доходів; 

інспекцію банку; безвиїзний банківський нагляд; постійне спілкування в 

межах вітчизняного законодавства з керівництвом ПВА і його підлеглими; 

здійснення проведення із участю менеджменту та керівника ПВА банківської 

установи [171]. 

На думку дослідників у напрямку внутрішнього аудиту Немченко В. В. 

та Хомутенко В. П. [126], система контролю може бути ефективною лише 

тоді, коли вона забезпечує досягнення поставлених цілей за мінімальних 

витрат. Вони вважають, що ефективність контролю залежить від: 

конкретного виділення його завдань; планування роботи і бюджетування 

витрат; участі в ньому всього менеджменту; комплексного використання 

різноманітних форм, видів та методів контролю; постійного підвищення 

професійної кваліфікації кадрів; коректно відлагодженого каналу отримання 

інформації про чинність законодавчих актів і зміни в них; правильної 

взаємодії з контрольними та правоохоронними органами; постійного 

дослідження передового досвіду та покращення методики здійснення 

контролю. 

Немченко В. В. та Хомутенко В. П. [126] до критеріїв ефективності 

роботи аудиту відносять фактори, які мають за мету визначення рівня 

досягнення поставлених цілей і завдань: 

 час, витрачений на здійснення контролю, – на їх думку, чим менші 

витрати робочих годин, тим більша ефективність контролю; 

 засоби, витрачені на здійснення контролю, – традиційно вважається, 

що вони повинні бути мінімізованими; 
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 організаційні витрати, до яких відносять робочий час людей, яких 

використовують для здійснення контролю, оскільки вважається, що лише при 

мінімумі засідань, нарад, зборів, витрачених на контроль, він ефективніший; 

 обсяг, цінність та якість даних, яка продукується для потреб 

управління. 

Робота внутрішнього аудитора традиційно вважається ефективною, за 

умови високого показника відношення по факту затраченого фонду робочого 

часу до максимально можливого. Ефективність діяльності внутрішніх 

аудиторів також часто визначається витратами відпрацьованих людино-

годин, чисельністю задіяних на перевірках експертів та якістю аудиту [152]. 

Варто також підкреслити, що важливим для сучасного банку є не лише 

ефективність роботи кожного окремого аудитора, а і підрозділу 

внутрішнього аудиту в цілому. На даний час спостерігаємо відсутність чіткої 

методики оцінки ефективності діяльності такого підрозділу в банківській 

установі. На думку Макальської А. К. [97]: “Економічна доцільність 

створення підрозділу внутрішнього аудиту може бути оцінена шляхом 

зіставлення витрат, пов’язаних з функціонуванням цього підрозділу, з 

витратами на зовнішній аудит”. На практиці ефективність діяльності ПВА є 

значно ширшим явищем, ніж звичайна економія витрат, це перш за все рівень 

сприяння розвитку і загальна корисність для організації. Саме з цієї позиції 

важко погодитись із твердженнями Усача Б. Ф. [246] і Душко З. О., які 

стверджують, що витрати на утримання підрозділу внутрішнього аудиту слід 

здійснювати за рахунок виявлених ним резервів підвищення ефективності 

роботи організації, оптимізації собівартості і зростання прибутків. 

Вартою уваги є думка Пантелєєва В. П. і Корінько М. Д. Науковці [152] 

вважають, що оцінка ефективності системи внутрішнього аудиту повинна 

здійснюватися за такими критеріями: 

− відношення витрат на проведення аудиту до отриманих від нього 

результатів; 
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− зниження кількості і розмірів пені, штрафів та інших витрат 

внаслідок виправлення недоліків, виявлених внутрішнім аудитором; 

− зниження ризиків контролю, впевненість у здійсненні фінансово-

господарської діяльності належним чином; 

− зменшення рівня витрат на замовлення послуг зовнішнього 

(комерційного) аудиту [152]. 

Отже, в сучасному розумінні оцінка ефективності та якості діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту ґрунтується на таких показниках, як 

кількість виконаних перевірок, суми виявлених незаконних витрат та 

крадіжок, дотримання термінів проведення перевірок, суми штрафів та пені, 

яких було уникнуто, кількість проведених профілактичних заходів. Але 

такий підхід не дає повноцінної і різносторонньої оцінки діяльності ПВА.  

Вигоди від діяльності підрозділу внутрішнього аудиту не обов’язково 

вимірюються грошовим чи кількісним вимірником [126]. Це можуть бути 

отримані конкурентні переваги, закріплення ринкових позицій тощо. Зміст 

будь-яких перевірок базується на психологічному факторі: більшість людей, 

знаючи, що їх робота є контрольована, навряд чи наважаться на шахрайство. 

Необхідно відзначити, що ефект від організації відділу внутрішнього 

аудиту може бути:  

− прямим (виявляється в зниженні податкових санкцій, оптимізації 

податкових та інших платежів підприємства, в зниженні собівартості);  

− непрямим (полягає в підвищенні внутрішніх показників діяльності 

банку, підвищенні рівня професійної підготовки персоналу);  

− наступним (прямим або непрямим), настання якого очікується в 

перспективі [254]. 

Вимоги регуляторів не містять чітких критеріїв і ознак, а також певного 

набору ключових показників та індикаторів, що дозволяють зробити 

об’єктивний висновок про ефективність функціонування підрозділу 

внутрішнього аудиту в кредитній організації. Кожна організація вирішує 

питання самостійно, визначаючи перелік параметрів, що характеризують 
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ефективність підрозділу внутрішнього аудиту, розробляючи процедури 

розрахунку і оцінки ключових показників, щоб отримати об’єктивну оцінку. 

Універсального набору параметрів не існує. Пріоритетність вибору 

показників відрізняється в кожній кредитній організації і залежить від 

поставлених керівництвом стратегічних цілей і завдань, особливостей 

організаційної структури, використання ризик-орієнтованого підходу в 

здійсненні ключових напрямків діяльності. Важко планувати аудит 

ризикованих напрямків діяльності і тестування ефективності існуючої 

системи внутрішнього контролю при відсутності карти ризиків по видам 

діяльності і методики ранжування їх пріоритетності. Необхідно 

вдосконалювати систему ризик-менеджменту, документувати ключові 

ризики та існуючі контролюючі процедури в розрізі окремих бізнес-процесів. 

Критерії вимірювання ефективності можуть бути кількісними та 

якісними. Кількісні показники ефективності часто ґрунтуються на існуючих 

або отриманих даних і легко зрозумілі (наприклад, відсоток виконаних або 

планових аудитів). Вони часто потребують менше зусиль, щоб їх зібрати і 

легко порівняти з однаковими показниками в інших організаціях. Якісні 

показники часто ґрунтуються на зборі унікальної інформації за допомогою 

більш інтенсивних методів, таких як опитування чи інтерв’ю. Вони 

пропонують широкий погляд на продуктивність за низкою тем, які можуть 

забезпечити глибину кількісних показників. 

Цілі вимірювання результатів внутрішнього аудиту також можуть 

включати наступне: рівень внеску в покращення управління ризиками та 

процесів контролю та управління; досягнення поставлених ключових цілей і 

завдань; оцінка прогресу щодо плану аудиту; продуктивність персоналу; 

кількість планів дій щодо поліпшення процесу; ефективність задоволення 

потреб зацікавлених сторін; достатність методики оцінки якості [254]. 

Окрім відповідності Міжнародним стандартам IIA [152], заходи з 

оцінки аудиторської діяльності можуть включати наступне: внесок у 

поліпшення процесів управління ризиками, контролем та менеджменту 
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банку; досягнення ключових цілей та завдань; оцінка прогресу у виконанні 

плану діяльності аудиту; поліпшення продуктивності персоналу; підвищення 

ефективності процесу аудиту; збільшення кількості екшн-планів 

(рекомендацій) для вдосконалення процесів; адекватність планування 

взаємодії і нагляд; ефективність задоволення потреб зацікавлених сторін; 

результати оцінювання якості та програм підвищення якості діяльності 

внутрішнього аудиту; ефективність проведення аудиту; наявність зв’язку з 

клієнтом аудиту та вищим керівництвом. 

Щоб створити оптимальну систему показників ефективності, 

керівникові ПВА необхідно створити відповідний процес для [113]: 

 визначення найважливіших показників ефективності, таких як 

задоволеність зацікавлених сторін та ін.; 

 визначення категорій ефективності – використання показників 

результативності може бути елементом внутрішньої оцінки внутрішнього 

аудиту, який відповідає стандартам IIA; 

 регулярного моніторингу, аналізу та подання звітів про ефективність. 

IIA у своїх рекомендаціях розробило і пропонує до імплементації 

методику впровадження системи оцінки якості внутрішнього аудиту. Процес, 

який пропонує ІІА, орієнтований на кінцевого користувача. При цьому в 

своєму процесі виділяють чотири кроки: 

1) дати визначення ефективності внутрішнього аудиту – як завдання на 

цьому кроці потрібно описати суть поняття якості внутрішнього аудиту для 

конкретної організації, визначити основні завдання, які він перед собою 

ставить, оскільки в різних фінансових і кредитних установах на підрозділ 

внутрішнього аудиту покладаються різні функції; 

2) визначити ключові внутрішні та зовнішні зацікавлені сторони – на 

цьому кроці потрібно визначити перелік ключових кінцевих користувачів 

(замовників), з’ясувати їх потреби в інформації та побажання щодо суті 

поняття рівня якості роботи внутрішнього аудиту; 
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3) розробити систему вимірювання ефективності внутрішнього аудиту 

– після першого і другого кроків, результатом яких по суті є теоретична й 

інформаційна база (актуальна проблема) для подальшого розвитку, третій 

крок є більш прикладним, і під час його проходження виділяються, 

описуються й обґрунтовуються критерії оцінки, розробляється методика 

оцінювання; 

4) здійснити моніторинг результатів та звітування – це останній крок 

при розробці системи оцінювання підрозділу внутрішнього аудиту, на ньому 

ІІА рекомендує зосередитися на розробці методики звітування, формах звітів 

і частоті їх подачі кінцевим користувачам, які було визначено на другому 

кроці. 

Виникає питання про те, що взагалі може служити стимулом побудови 

ефективної системи внутрішнього контролю. Зазвичай виділяють наступні 

складові: 

− очікування основних акціонерів кредитної організації, кредиторів, а 

також потенційних інвесторів; 

− реорганізація корпоративного управління банку з урахуванням 

передового досвіду; 

− ідентифікація ризиків, які мають значний потенціал негативного 

впливу на діяльність банку, з урахуванням високої ймовірності реалізації; 

− зміни вимог регулятора. 

На думку Хромова В. Є., банківського експерта, члена Інституту 

внутрішніх аудиторів, та Пашковського Д. А., банківського експерта, члена 

Інституту внутрішніх аудиторів, к.е.н. [254], до напрямків, по яких варто 

оцінювати підрозділ внутрішнього аудиту, належать: дотримання принципу 

незалежності; повноваження ПВА і його підзвітність; місія, цілі і стратегія 

внутрішнього аудиту; обов’язки внутрішнього аудиту; регулярність 

проведення внутрішнього аудиту; ризик-орієнтований підхід при плануванні 

внутрішнього аудиту; виконання аудиторських завдань і процедур; 

процедура моніторингу та контролю за усуненням виявлених порушень; 
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застосування спеціалізованого ПЗ; процедура зовнішнього інформаційного 

обміну та координації співпраці ПВА із зовнішніми суб’єктами; процедура 

обміну інформацією та координації роботи ПВА з внутрішніми підрозділами 

банку; процес підготовки управлінської звітності та комунікації підрозділу 

внутрішнього аудиту з керівництвом банку; планування ресурсів підрозділу 

внутрішнього аудиту; професійний розвиток співробітників підрозділу 

внутрішнього аудиту; система мотивації співробітників підрозділу 

внутрішнього аудиту. 

Дотримуючись логіки і рекомендацій ІІА, науковців і практиків аудиту, 

вважаємо за доцільне внутрішню оцінку роботи ПВА розділити на п’ять 

основних блоків. В їх межах  варто враховувати оцінку роботи внутрішнього 

аудиту з нижніх ланок – об’єктів перевірок, вищих ланок – правління банку 

(якщо воно не є одним із об’єктів внутрішнього аудиту) і наглядової ради 

(аудиторського комітету, якщо такий створений), самооцінку персоналу 

(методом заповнення попередньо розробленої анкети), оцінку результатів 

діяльності підрозділу керівником ПВА та оцінку аудиторів керівником ПВА 

(рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.4. Структурні елементи оцінки роботи підрозділу внутрішнього аудиту 
Джерело: розроблено автором. 
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Перших три блоки мають повністю суб’єктивний характер і не можуть 

становити основну (на нашу, думку не більше 40% сумарно за три блоки (1, 2 

і 3)) масову частку в загальній оцінці. 

Під анкетним опитуванням керівників (кураторів) об’єктів аудиту, які 

проходили перевірки, ми маємо на увазі врахування думки і вражень осіб, 

чию ділянку роботи або поле відповідальності було перевірено.  

Така оцінка є важливою для оцінки кваліфікації (меншою мірою) 

аудитора і вміння співпрацювати. З першого погляду оцінка такого типу 

здається абсолютно недопустима, але ми все-таки рекомендуємо її проводити 

з позиції підтримання високого рівня вміння аудитора вести ділові 

переговори. Вважаємо, що в результаті перевірки об’єкта аудиту, у його 

(об’єкта) працівників не має залишитися негативних вражень від спілкування 

з аудитором. 

Погана манера спілкування, хамство і зверхність зі сторони 

представників аудиту можуть спричинити  небажання співпраці, не надання 

додаткових доказів зі пояснень з сторони об’єкта перевірки. Загалом ваговий 

коефіцієнт, за яким ми рекомендуємо зараховувати оцінку по цьому блоку, 

доцільно встановлювати на рівні 10%. Заповнений зразок анкети для 

оцінювання подано у таблиці 2.1 (додаток Е, табл. Е.1). 

У відповідності з міжнародними стандартами внутрішнього аудиту 

великий акцент робиться на кінцевих споживачах результатів діяльності 

ПВА, а саме: вищому керівництві банку (наглядовій раді і правлінні). 

Відгук вищого керівництва про діяльність ПВА варто організовувати у 

вигляді двох коротких резюме від імені наглядової ради (аудиторського 

комітету) і правління банку. В них має бути коротко описано досягнення та 

упущення у діяльності аудиту, а також рекомендації та побажання на 

наступний період і виставлена узагальнена оцінка за попередньо погодженою 

шкалою.  
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Зразок розрахунку оцінки по цьому блоку представлено у додатку Є. 

Ваговий коефіцієнт, за яким варто зараховувати оцінку по цьому блоку, 

доцільно встановлювати на рівні 30%. 

Таблиця 2.1 

Зразок анкети для оцінки роботи підрозділу внутрішнього аудиту  

об’єктом перевірки 
Найменування об’єкта аудиту згідно з матрицею 
об’єктів: 

Департамент комунікації з 
клієнтами 

Найменування об’єкта аудиту згідно з організаційною 
структурою: 

Департамент комунікації з 
клієнтами 

Дата заповнення: ХХ.ХХ.ХХ 
Анкету заповнив (ПІБ) **** ***** ***** 
Анкету заповнив (посада) Директор департаменту комунікації 

з клієнтами 
   

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК 
    

Критерій (1) Оцінка (2) Вага включення в 
результат (3) Бал (2*3) 

1. Аудитор (и) був (ли) привітний (ні), вітався 
(лися) і прощався (лися) при кожній зустрічі, 
не допускав (ли) порушень правил етикету та 
норм спілкування. 

100 0,1 10,0 

2. Аудитор (и) вживав (ли) лише зрозумілі 
слова і логічно формулював (ли) речення. 90 0,1 9,0 

3. Всі вимоги аудитора (ів) були чітко і 
зрозуміло аргументовані 100 0,25 25,0 

4. Аудитор (и) був (ли) компетентний (ні) в 
сфері роботи об’єкта перевірки і доклав (ли) 
максимум зусиль в дослідженні всіх процесів. 

95 0,3 28,5 

5. Аудитор (и) надав (ли) компетентний і 
справедливий висновок про проведену роботу 100 0,25 25,0 

Загальна оцінка роботи аудитора (ів) за результатами 
перевірки 1 97,5 

 
Результати прийняв Директор 
департаменту внутрішнього аудиту 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

 
Оцінку провів Директор департаменту 
комунікації з клієнтами 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

Коментар для заповнення:    
В колонці 2 потрібно виставити суб’єктивну оцінку роботи ПВА, виставивши її в розрізі 
кожного з критеріїв. Оцінка має бути в межах від 1 до 100, де 1 – критерій зовсім не 
виконаний, 50 – критерій виконаний не повністю, 100 - критерій виконано повністю. 

Джерело: розроблено автором. 
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Третій блок – “Самооцінка”. Він включає в себе самостійну оцінку 

аудитором своєї роботи. Для цього варто використовувати попередньо 

підготовлену, затверджену вищим керівництвом анкету, в форматі на зразок 

того, в якому подано таблицю 2.1 (додаток Ж, табл. Ж.1), що б дозволяла 

аудитору оцінити себе за певним універсальним переліком критеріїв. 

Рекомендований нами перелік критеріїв і зразок оцінювання подано у 

додатку Ж, таблиці Ж.1. Ваговий коефіцієнт до загальної оцінки доцільно 

використовувати в межах 10%. 

У блок “Оцінка діяльності ПВА керівником підрозділу” пропонуємо 

включити перелік показників, які відображають кількісні та якісні показники 

діяльності ПВА, до яких ми відносимо кількість проведених перевірок, 

отриманих сертифікатів, пройдених тренінгів та ін.Ваговий коефіцієнт до 

загальної оцінки пропонуємо в розмірі 40%. Таку оцінку варто доручити 

керівництву підрозділу внутрішнього аудиту. 

Перелік критеріїв і зразок розрахунку балів (колонка “Бал”) при оцінці 

ми подаємо у таблиці додатку З, табл. З.1 та З.2. Для документального 

оформлення рекомендуємо використовувати зразок форми, представлений у 

вигляді таблиці 2.1 (зразок подано у додатку З, табл. З.2). 

“Оцінка аудиторів керівником ПВА” – це блок, в якому проводиться 

оцінка роботи рядових аудиторів за результатами роботи за певний період 

часу (рік, півроку). Оцінку повинен проводити керівник підрозділу або його 

заступник, за наявності такої посади. 

При оцінюванні варто використовувати стандартну анкету, оформлену 

за зразком, який представлено в таблиці 2.1. Форму анкети, зразок її 

заповнення і розрахунку балів подано у додатку З, табл. З.3. Ваговий 

коефіцієнт до загальної оцінки пропонуємо в розмірі 10%. 

Кінцеву оцінку аудитора (О) визначаємо за формулою: 

 

О = Ао.*0,1 +Ас.*0,1 + Ак.*0,1,                             (2.1) 
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де Ао. – оцінка, виставлена об’єктом аудиту (керівником) (блок 1); 

Ас. – результат самооцінки (блок 3); 

Ак. – оцінка керівником ПВА діяльності аудиторів (середнє по всіх 

анкетах) (блок 5). 

Максимум, який можемо отримати за даною формулою, – це 30%. 

Адже ми розділяємо оцінку працівника підрозділу аудиту і загалом роботи 

підрозділу. 

Ми приймаємо такий варіант з позиції того, що недоцільно (а в 

більшості і неможливо) отримувати висновок від вищого керівництва (блок 

2) для кожного працівника підрозділу, тому для оцінки власне підрозділу ми 

рекомендуємо середній бал, отриманий по показниках за формулою 1, 

збільшити на отриманий бал по оцінці вищого керівництва (блок 2), 

зважений на 0,3 і оцінку діяльності ПВА керівником підрозділу, зважений на 

0,4. 

Кінцеву оцінку якості діяльності підрозділу аудиту (Оп.) визначаємо за 

формулою: 

 

Оп. = Ос.+ Р*0,3 + К*0,4,                                   (2.2) 

 

Р – оцінка, виставлена спостережною радою і правлінням банку (блок 

2); 

Ос. – середній показник О; 

К – оцінка діяльності ПВА керівником підрозділу. 

Таким чином ми отримаємо загальну бальну оцінку роботи підрозділу 

внутрішнього аудиту, – у максимумі 100% (балів). Даний алгоритм 

оцінювання є узагальненим і для конкретного банку потребує 

доопрацювання в межах його спеціалізації і стратегії розвитку на ринку. 

Зразок розрахунку кінцевого результату подано у таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Зразок розрахунку оцінки якості внутрішнього аудиту банку 

Оцінювач Блок Бал Вага Кінцева 
оцінка 

1 2 3 4 5 
Анкетне опитування керівників 
об’єктів аудиту, які проходили 
перевірки 

Блок 1 97,5 0,1 9,75 

Відгук вищого керівництва про роботу 
ПВА Блок 2 74 0,3 22,2 

Самооцінка аудитора Блок 3 96,7 0,1 9,67 

Оцінка діяльності ПВА керівником 
підрозділу Блок 4 94 0,4 37,6 

Оцінка аудиторів керівником ПВА Блок 5 96,99 0,1 9,699 

Загальна оцінка - 459,19 1 88,919 

Джерело: розроблено автором. 

Запропонована нами методика оцінки діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту сприятиме сталому розвитку компетенцій аудиторів 

ПВА. Термін сталого розвитку в основному наводиться для економіки 

загалом, її галузей або підприємств. Але ми пропонуємо опуститися ще на 

один рівень нижче, до працівників, їх компетенцій і якості діяльності 

підрозділу загалом. Підхід до якості і компетенція з такого погляду 

забезпечить якісно новий рівень організації процесу навчання й 

удосконалення знань та навиків аудиторів. 

Отже, проблемою українських банків є недостатній рівень якості 

діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. Однією з причин, яку ми 

вбачаємо, є оцінка якості його діяльності. У деяких банках така оцінка є 

лише у паперовому варіанті і жодного впливу на покращення ситуації не має. 

Така халатність з боку інвесторів банків і стала одним із пунктів у переліку 

фатальних причин “банкопаду” 2015-2016 рр. Один з шляхів вирішення цієї 

проблеми ми вбачаємо у п’ятивекторному підході до оцінки діяльності ПВА, 

з вагомим акцентом на самооцінку персоналу. 
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2.2. Критерії та оцінка ризику об’єктів внутрішнього аудиту банків 
 
Відповідно до стандартів [113], створених Міжнародним інститутом 

внутрішніх аудиторів (ІІА), план перевірок (завдань, консультацій) 

внутрішнім аудитом необхідно базувати на оцінці ризиків, яка є 

документально оформленою. Вважається, що така оцінка повинна 

проводитися щонайменше раз на рік. 

Оцінка ризику – це постійний процес оціночних і комплексних 

професійних суджень про можливі несприятливі умови або події. Процес 

оцінки ризику повинен являти собою інструмент організації та об’єднання 

професійних суджень для розробки календарного графіка аудиторських 

робіт. Керівник напрямку внутрішнього аудиту в більшості випадків повинен 

встановлювати першочерговість проведення аудиторських перевірок тих 

видів діяльності (об’єктів аудиту), які мають  вищий ступінь ризику [113]. 

Традиційно автори наукових праць роль визначення категорії ризику 

покладають на експертів і їх оцінку. На їх думку, оцінка ризику для відбору 

об’єкта аудиту важлива з двох позицій. З однієї сторони, – для визначення 

пріоритетності проведення внутрішнього аудиту, а з іншої, – для 

встановлення його періодичності [70, 126]. 

Зазвичай науковцями [70, 126] з метою визначення пріоритетності 

аудиту здійснення оцінки ризику описується як послідовність таких дій: 

 вибір факторів ризику, по кожному з яких оцінюється рівень ризику 

від 1 (невеликий ризик) до 3 (великий ризик) (Рр); 

 визначення рангу фактора ризику (Рф) експертним шляхом по 

кожному з них; 

 визначення попередньої оцінки ризику (Ор = Рр * Рф), яка, у свою 

чергу, коригується на коефіцієнт давності аудиту, виходячи з терміну його 

попереднього проведення. Таким чином, отримується загальна оцінка ризику, 

яка є підставою для пріоритетного вибору об’єктів внутрішнього аудиту 

(табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Визначення періодичності внутрішніх аудиторських перевірок у банку, 

виходячи з категорії ризику об’єкта аудиту 

Попередня 
оцінка 

Рейтинг бізнес-ризиків 

високий середній низький 

“незадовільно” Один раз на  
6 місяців Один раз на рік Один раз на 1-2 роки 

“задовільно” Один раз на рік Один раз на  
1-2 роки Один раз на 2 роки 

“добре” Один раз на 1-2 роки Один раз на 2 
роки Один раз на 2-3 роки 

Джерело: [70, 165]. 
Також варто для визначення періодичності проведення внутрішніх 

аудиторських перевірок врахувати категорію бізнес-ризиків та результати 

попередніх аудиторських перевірок [70, 165]. 

При цьому слід зазначити, що остаточний висновок щодо визначення 

пріоритетності проведення внутрішнього аудиту та встановлення його 

періодичності повинен відповідати професійній думці  аудитора, яка 

ґрунтується на врахуванні чисельних факторів [70, 165]. 

Необхідність визначення та оцінки ризику для внутрішніх аудиторів 

зумовлена ймовірним негативним впливом, що може спричинити: 

 прийняття хибного рішення, опираючись на неправильну, 

несвоєчасну, неповну або частково недостовірну інформацію; 

 некоректне здійснення записів, викривлення даних бухгалтерського 

обліку, шахрайську фінансову звітність і збитки; 

 нездатність належного збереження активів; 

 незадоволення клієнтів, негативну суспільну думку про банк або 

його послуги, порушення позитивної репутації банку; 

 нездатність дотримання планів і процедур банку, недотримання 

відповідних законів, постанов чи внутрішніх розпорядчих документів; 

 нездатність досягнути програмних чи операційних цілей і завдань 

[70, 165]. 
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У науковій літературі традиційно в цілях оцінки ризиків при 

плануванні річного плану перевірок підрозділом внутрішнього аудиту 

наводяться наступні чинники: характер діяльності і специфіка об’єкта 

(напрямку, підрозділу, процесу) аудиторської перевірки; значимість і 

ризиковість об’єкта внутрішнього аудиту для банку; налагодженість 

фінансового, податкового та управлінського обліку; наявність інформації про 

порушення (факти зловживань службовим становищем, крадіжки, нестачі, 

шахрайство та ін.); складність ІТ-середовища і системи обліку; проблеми і 

стресові ситуації, які виникали в поточній діяльності банку; моральний 

клімат серед персоналу; величина активів, рівень ризиків ліквідності та 

обсяги операцій; конкурентоздатність банку на ринку і його рентабельність; 

ефективність та достатність системи внутрішнього контролю [70, 165]. 

На нашу думку, чинники, які впливають на рівень ризику об’єктів 

аудиту, доцільно розділити, відповідно до традиційної класифікації ризиків, 

на дві категорії: статичні і динамічні. До чинників, які мають статичний 

вплив на рівень ризиковості об’єкта, ми відносимо ті, які мають сталий 

характер і не змінюються протягом деякого часу (більше року). Такими є 

рівень витрат або доходів по об’єкту, виконання ключових функцій в 

операційній діяльності (казначейство, ІТ-підтримка та ін.). Такого типу 

ризики можуть визначатись одноразово при формуванні об’єкта (підрозділу) 

або при реорганізації. Рівень ризиковості доцільно визначати з 

максимальним виключенням людського фактора (за допомогою машинних 

алгоритмів). Для всіх об’єктів аудиту (підрозділів) варто використовувати 

єдиний підхід до оцінки такого ризику. 

На нашу думку, доцільно виділяти такі статичні фактори: розмір 

підрозділу, кількість працівників (або кількість задіяних людей у процесі), 

тип об’єкта за управлінським обліком, рівень витрат (середні за останні 12 

місяців), рівень доходу (середні за останні 12 місяців), кількість 

впроваджених ІТ-систем, співпраця із зовнішніми контрагентами, робота з 
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ділянками, які контролюються зовнішніми контрольними органами та ін. 

Далі коротко розглянемо суть кожного з чинників.  

Розмір об’єкта (підрозділу), кількість працівників (або кількість 

задіяних людей у процесі). Даний показник включаємо з позиції людського 

фактора, оскільки, чим більша кількість працівників у колективі (команді), 

тим вищі шанси, що будуть допущені помилки в роботі, завжди присутні 

ризики непорозуміння між виконавцями завдань і ризик конфлікту при 

розподілі обов’язків. 

Тип об’єкта за управлінським обліком. При розрахунку ризику ми 

виділяємо такі центри відповідальності: центр доходів (прибутку) – об’єкт 

організаційної структури за управлінським обліком (контролінгом), згідно 

якого відбувається бюджетування та контроль, як доходів, так і витрат; центр 

витрат – об’єкт організаційної структури за управлінським обліком 

(контролінгом), згідно з яким відбувається бюджетування і контроль витрат; 

центр собівартості – об’єкт організаційної структури за управлінським 

обліком (контролінгом) згідно з яким відбувається бюджетування та 

контроль витрат урозрізі одиниці продукції (послуги). 

На нашу думку, цей показник важливо враховувати з позиції наявності 

витрат чи доходів. Адже вже наявність факту витрат по напрямку (об’єкту 

аудиту), не враховуючи витрати на заробітну плату, збільшує ризик, за 

рахунок можливих допущених помилок в обліку витрат чи доходів, 

зловживань службовим становищем, перевитрат чи крадіжок. 

Рівень витрат (середній за останні 12 місяців). Даний чинник впливає 

прямопропорційно на ризиковість діяльності об’єкта (підрозділу, процесу). 

Мотивуємо це тим, що чим вищий рівень понесених витрат, тим більше 

шансів, що були допущені помилки в їх обліку, недоцільне і неефективне 

використання коштів, крадіжки або зловживання. 

Рівень доходу (середній за останні 12 місяців). Отримання доходу є 

основним завданням будь-якої приватної установи і фінансові організації не є  
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винятком; саме з цієї позиції ми включаємо рівень доходу в модель оцінки 

ризику. Адже недостатність доходу з центру прибутку ставить під сумнів 

доцільність його існування або методи керування ним і його активами. 

Неспівмірно високий рівень прибутковості ставить під загрозу рівномірний 

ріст всієї організації, що ставить під загрозу “здоров’я” всього банку. 

Можливим є отримання доходів злочинним шляхом чи інші неправомірні дії. 

Кількість впроваджених ІТ-систем. Наявність декількох систем, 

особливо на базі різних платформ, несе ризик некоректного обміну 

інформацією між собою, сховищем даних та іншими системами чи базами 

даних. Існує високий рівень витрат на обслуговування різних систем і 

покупку ліцензій. Тож використання декількох продуктів в одному підрозділі 

чи процесі змушує задуматися про оптимізацію та їх доцільність. 

Співпраця із зовнішніми контрагентами. Співпраця з іншими 

юридичними чи фізичними особами, які не є клієнтами банку і надають певні 

послуги чи реалізовують продукцію або товари, є полем для зловживання 

службовим становищем або надмірних витрат. Тут можливі помилки в 

договірних відносинах чи здійснених оплатах. 

Робота з ділянками, які контролюються зовнішніми контрольними 

органами. В цей чинник ми включаємо державні контролюючі органи і 

розрахунки з ними. Особливу увагу варто звернути на нарахування і сплату 

податків та інших обов’язкових платежів. 

Курує або бере істотну участь у розподілі витрат. Цей чинник 

присутній у об’єктах (підрозділах, процесах). До таких об’єктів ми відносимо 

спеціалізовані організаційні формування, які займаються куруванням 

закупівель, формуванням і розміщенням тендерних пропозицій, відбором 

постачальників. 

Методику оцінки названих вище факторів розглянемо в таблиці 2.4 

(максимальний бал – 10, присвоюється фактору, який потенційно може 

найбільш негативно впливати на діяльність банку). 
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Таблиця 2.4 

Фактори впливу на рівень статичного ризику об’єкта внутрішнього 

аудиту 

Фактор Варіанти оцінки Бал 

Розмір підрозділу, кількість 
працівників (або кількість 
задіяних людей в процесі) 

Бал розраховуємо за формулою: 
Y = Z*10/X, 

де Z – кількість задіяних працівників (згідно з 
штатним розписом або техкартою процесу); 

X – максимальна кількість осіб (згідно штатного 
розпису або техкарти процесу), яка на даний час 

задіяна в інших об’єктах аудиту (підрозділах, 
процесах);  Y – бал. 

Тип об’єкта за 
управлінським обліком 

Центр витрат 2 
Центр доходу 4 

Центр собівартості (для процесів) 2 

Рівень витрат (середні за 
останні 12 місяців) 

Бал розраховуємо за формулою: 
Y = Z*10/X, 

де Z – сума витрат по об’єкту (факт за 12 місяців); 
X – максимальна сума витрат по об’єктах аудиту 

(факт за 12 місяців) (підрозділах, процесах); 
Y – бал. 

Рівень доходу (середні за 
останні 12 місяців) 

Бал розраховуємо за формулою: 
Y = Z*10/X, 

де Z – сума доходу по об’єкту (факт за 12 місяців); 
X – максимальна сума доходу (валового або 
трансферного) по об’єктах аудиту (факт за  

12 місяців); 
Y – бал. 

Кількість впроваджених ІТ-
систем 

Бал розраховуємо за формулою: 
Y = Z*10/X, 

де Z – кількість діючих ІТ-систем по об’єкту; 
X – максимальна кількість діючих систем в 1 

об’єкті  (підрозділі, процесі); 
Y – бал. 

Співпраця із зовнішніми 
контрагентами 

Так (без тендерів на суму більше 10 тис. 
грн) 5 

Так (з тендерами на суму більше 10 тис. 
грн) 10 

Ні 0 
Робота з ділянками, які 
контролюються зовнішніми 
контрольними органами 

Так 10 
Ні 0 

Курує або бере істотну 
участь в розподілі витрат 

Так 10 
Ні 0 

Джерело: розроблено автором. 
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Загальний показник статичного ризику по об’єкту аудиту пропонуємо 

використовувати у вигляді коефіцієнта, в межах від 0 до 1, або у відносному 

значенні. Тобто сумуємо бали, присвоєні по кожному фактору для об’єкта 

аудиту,і методом пропорції визначаємо відносний їх аналог (де за 100% (або 

за 1) береться загальна максимально можлива сума балів ризику по всіх 

факторах). 

Фактори впливу, які мають змінний або одноразовий характер, ми 

називаємо динамічними. До них можна віднести зміну керівного складу 

об’єкта аудиту (якщо це підрозділ або процес, який належить конкретному 

підрозділу), рівень прибутку (якщо об’єкт є центром прибутку) або витрат 

(перевитрати або їх незначне використання у порівнянні з планом) та ін.  

Далі детальніше розглянемо суть і роль кожного з чинників, які, на 

нашу думку, варто враховувати в розрахунку динамічного ризику. 

Відхилення від планових витрат (за наявності як недовиконання, так і 

перевиконання). Кожний із об’єктів аудиту (підрозділів, процесів) несе певні 

витрати. Ці витрати бюджетуються у відповідності до його потреб. Тобто 

планується той рівень витрат, який необхідний для забезпечення виконання 

ним своїх бізнес-функцій і деякого рівня розвитку. Відповідно, якщо 

показник недовиконаний, то є ризик того, що підрозділ не працює на повну 

потужність або не виконує певних покладених на нього функцій. 

Перевиконання плану може бути спричинене нерівномірним розвитком 

підрозділу (в кращому випадку) або зловживанням службовим становищем і 

безпідставними розтратами. 

Відхилення від планових доходів (за наявності як недовиконання, так і 

перевиконання). Надходження надмірно великого рівня доходу (понад 150% 

виконання плану) може бути свідченням отримання “нездорового” прибутку, 

тобто такого, який отриманий у результаті проведення великої кількості 

високоризикових операцій. Занадто низький показник (менше 75% від 

виконання плану) є ознакою неефективності роботи підрозділу. 
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Звільнення за власним бажанням. Звільнення працівників є природним 

процесом для організацій, особливо настільки великих, як банки, але кожен 

відхід працівника, особливо куратора процесу чи керівника підрозділу, 

безумовно, несе втрату частини знань про діяльність того ж таки об’єкта. 

Саме з цієї позиції ми включаємо цей чинник до розрахунку динамічного 

ризику. 

Звільнення “по статті”. На відміну від звільнення за власним 

бажанням, для звільнення “по статті” є причина дисциплінарного характеру, 

тобто невиконання працівником своїх прямих обов’язків, порушення 

внутрішніх правил чи законодавства, здійснення ним протиправних чи 

злочинних дій, що свідчить про наявність гострої проблеми в об’єкті аудиту 

(підрозділі, процесі). 

Наявність доган у працівників (або наявність порушень, щодо яких ще 

не прийняте рішення). Догани у працівників є результатом порушення ними 

внутрішніх правил, невиконання ними своїх посадових обов’язків чи 

зловживання службовим становищем, що і підвищує рівень ризиковості 

діяльності об’єкта (підрозділу, процесу). 

Коефіцієнт оборотності кадрів [264]. Як уже говорилося вище, 

плинність кадрів є природним явищем, але надмірна плинність є ознакою 

проблем у колективі, спричиняє великі втрати інформації про роботу об’єкта. 

Хочемо наголосити, що поняття “надмірна плинність” є індивідуальним для 

різних організацій; у банківських установах, як свідчить практика, 

середньорічне оновлення колективу у відділеннях може сягати 50-60%. 

Кількість клієнтів. Кількість клієнтів має прямий вплив на рівень 

отриманих доходів по об’єкту (підрозділу, процесу), також це може свідчити 

про високу (або низьку) завантаженість персоналу, робота з клієнтами несе 

репутаційні ризики. 

Впровадження ІТ-систем або вагомого блоку (такого, який 

розробляється впроваджується більше 6 міс.) на наявній платформі. 

Впровадження ІТ-систем завжди сприяє високий рівень витрат, і завжди є 
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ризики недоцільності розробки нового блоку. В процесі впровадження 

можливі зловживання службовим становищем з метою отримання 

неправомірного доходу посадовими особами, як при виборі постачальника 

(розробника), так і при плануванні та розробці функціонала. 

Вартою уваги при розрахунку ризиків є дотичність до стратегії банку 

або  пріоритетність (пріоритетність визначається внутрішніми розпорядчими 

документами). Адже відсутність контролю над. напрямком на який 

покладаються основні плани, є неприйнятною. 

Загальний показник динамічного ризику по об’єкту аудиту 

розраховуємо аналогічно до показника статичного ризику. Тобто сумуємо 

бали, присвоєні по кожному фактору для об’єкта аудиту, і методом пропорції 

визначаємо відносний їх аналог (де за 100% (або за 1) береться загальна сума 

можливих балів ризику по всіх факторах). 

Детальніше розглянемо методику оцінювання факторів динамічного 

ризику (максимальний бал – 10, присвоюється фактору, який потенційно 

може найбільш негативно впливати на діяльність банку) у таблиці 2.5. 

Отже, виходячи з вищерозглянутого, можемо вивести формулу для 

розрахунку ризику об’єкта в цілях планування діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту (Роб.): 

Роб. = (Рс.+Рд.)*Рч.,                                        (2.3) 

Рс. – статичні ризики; 

Рд. – динамічні ризики; 

Рч. – ризик часу. 

Після розрахунку показника ризику об’єкти потрібно посортувати за 

рівнем ризиковості і, відштовхуючись від фінансового плану та виробничої 

потужності підрозділу, обрати перелік об’єктів. 

Розглянемо приклад розрахунку динамічного і статичного ризиків для 

банку “ТестовийБанк” у додатку И, таблицях И.4, И.5 та И.6. Вхідні дані є 

наближеними до реальних і подані у додатку И, таблицях И.1-И.3.  
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Таблиця 2.5 

Фактори впливу на рівень динамічного ризику об’єкта внутрішнього 

аудиту 

Фактор Варіанти оцінки Бал 
Відхилення від планових витрат (за 
наявності як недовиконання, так і 
перевиконання) 

Так (менше 5% від плану) 5 
Так (більше 5% від плану) 10 

Ні 0 
Відхилення від планових валових 
доходів (за наявності як 
недовиконання, так і 
перевиконання) 

Так (менше ±5% від плану) 5 
Так (більше ±5% від плану) 10 

Ні 0 

Звільнення за власним бажанням Так 5 
Ні 0 

Звільнення по статті Так 10 
Ні 0 

Наявність доган у працівників (або 
наявність порушень, щодо яких ще 
не прийняте рішення) 

Так 10 

Ні 0 

Коефіцієнт оборотності кадрів [264] 

Бал розраховуємо за формулою: 
Y = Z*10/X, 

де Z – показник за останні 12 місяців по 
об’єкту; 

X – максимальній показник по банку (по 
об’єктах аудиту) за аналогічний період; 

Y – бал. 

Кількість клієнтів 

Бал розраховуємо за формулою: 
Y = Z*10/X, 

де Z – сума доходу по об’єкту (факт за  
12 місяців); 

X – максимальна сума доходу (валового 
або трансферного) по об’єктах аудиту 

(факт за  
12 місяців); 

Y – бал. 

Впровадження ІТ-систем або 
вагомого блоку на наявній 
платформі 

BPM 10 
CRM 8 
ERP 9 

Вузькопрофільні системи 5 
Є дотичним до стратегії банку або є 
пріоритетним (пріоритетність 
визначається внутрішніми 
розпорядчими документами) 

Так 10 

Ні 0 

Джерело: розроблено автором. 
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Якщо статичні ризики розраховувати достатньо одноразово при 

підготовці річного плану перевірок або при створенні об’єкта аудиту, то 

динамічні – варто моніторити щонайменше один раз на місяць і при 

виявленні недопустимо високого показника відповідним чином реагувати 

(наприклад, вносити зміни в річний план). 

Вартим уваги аудиторів при розрахунку ризиків по об’єктах аудиту є 

період часу, який пройшов від минулого аудиту до періоду поточного 

планування. Ми пропонуємо включити його у формулу розрахунку ризику 

(формула 2.3) як збільшуючий коефіцієнт. При розрахунку значення 

показника рекомендуємо відштовхуватися від кількості повних місяців, де за 

кожний місяць коефіцієнт збільшуватиметься на 0,01 пункта, за 0 рівень 

приймаємо шість місяців. Наприклад, якщо пройшло 8 місяців від останньої 

перевірки, то коефіцієнт становитиме – 1+0,01*(8-6) = 1,02 пункти. 

У першій колонці таблиць И.4 і И.5 додатку В подано запропоновані 

нами фактори, які можуть мати вплив на рівень ризикованості діяльності 

об’єкта аудиту, а в наступних колонках – показники даних факторів у розрізі 

підрозділів або процесів (об’єктів аудиту). Під кожним із факторів в рядку 

“Ризик” розраховано показники статичного (табл. И.4) або динамічного 

(табл. И.5) ризику в розрізі об’єктів аудиту. В кінці кожної з таблиць подано 

підсумковий результат (Рс. та Рд.). Окремою таблицею (И.6) подано 

розрахунок ризику часу (Рч.). 

У нашому тестовому варіанті для полегшення розрахунку ми 

використовуємо лише вісім напрямків (підрозділів, процесів) банку 

“ТестовийБанк”, інші ми включаємо в поняття “Сума ризиків інших об’єктів” 

(це ризики, які притаманні іншим, не включеним у приклад об’єктам 

внутрішнього аудиту). 

Виходячи з даних, які ми отримали при розрахунку статичного ризику 

(табл. И.4 додатку И), можемо зробити висновок, що з найвищим рівнем 

відносно постійного ризику працюють підрозділ маркетингу і процес 

закупівель банку “ТестовийБанк” (0,29% і 0,23% від усього ризику, з яким 
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працює банк). Такий результат ми отримали за рахунок високого рівня 

витрат, які несуть ці напрямки, співпраці із зовнішніми контрагентами по 

укладенних контрактах на великі суми і роботи з великою кількістю 

інформаційних систем. Найнижчий рівень статичного ризику присутній у 

діяльності відділень банку “ТестовийБанк” №59 і №70, відповідно до табл. 

И.4 додатку В. Це більшою мірою зумовлено їх невеликими розмірами. 

Розглянувши результати, отримані в таблиці И.5 додатку В (розрахунок 

динамічного ризику), бачимо, що з найвищим ризиком за період розрахунку 

працювали відділення банку “ТестовийБанк” №59 і №70, що цілком 

справедливо, оскільки це бізнес-структури, основне завдання – отримання 

прибутку, і їх “життя є доволі динамічним. У відділеннях банків, як свідчить 

практика, висока плинність кадрів, що сильно впливає на ризик їх діяльності. 

Найменш ризиковану діяльність з позиції динамічного ризику ведуть 

підрозділ податкового обліку і підрозділ банківських операцій: такий 

результат отриманий головним чином за рахунок того, що напрямки не є 

центрами доходів, мають мізерні витрати (в більшості на навчання) та у них 

відсутні зазвичай вагомі проблеми з персоналом. 

Найбільш ризиковим з позиції часу виявилося відділення №70, з 

результатом 1,36 пункти, оскільки згідно з умовою остання перевірка там 

проводилась 12.08.2014. Найменший результат по показнику ризику часу 

отримав підрозділ маркетингу, остання перевірка там проводилась 01.01.2017 

(оскільки по напрямку постійно присутній високий рівень витрат, перевірки 

там можуть проводитися відносно часто).  

Отримані зведені показники з таблиць И.4, И.5 та И.6 переносимо у 

таблицю И.7 у додатку И, де і завершуємо розрахунок ризику об’єктів 

внутрішнього аудиту в цілях використання при плануванні річного плану 

перевірок. Ризик об’єкта розраховуємо за формулою 2.3. 

Розрахувавши показник ризику, бачимо, що найбільш ризиковими у 

своїй діяльності є відділення банку “ТестовийБанк” №70 і №59 (додаток И), 

отже, саме вони мають бути в річному плані перевірок у числі перших. 
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Найменшого ризику відповідно до отриманих результатів у розрахунку в 

додатку И зазнають підрозділ податкового обліку і підрозділ обліку основних 

засобів, відповідно ці напрямки, перевірятимуться в останню чергу. 

 

2.3. Удосконалення планування та організації роботи аудиторів 
 

Проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів банківської 

установи здійснюється на підставі затвердженого спостережною радою та 

погодженого правлінням банку плану проведення перевірок на наступний 

(поточний) період (часто це рік) та внесених у нього змін. План аудиторських 

перевірок формується керівником ПВА на річній основі на підставі 

визначених ризиків (детальніше у підрозділі 2.2). Всі операційні та бізнес-

процеси підлягають перевірці через кожні 1-3 роки (максимальний термін у 

банківській сфері становить 5 років), в залежності від об’єкта і рівня ризику 

його діяльності і ставлення до цього ризику ради банківської установи і 

керівника ПВА. Серед вітчизняних банків такий термін у середньому 

становить 3 роки [168, 137, 138]. Об’єкти з найбільшими ризиками можуть 

перевірятися щорічно за наявності у підрозділу внутрішнього аудиту 

необхідних ресурсів.  

Позапланові перевірки підрозділом внутрішнього аудиту здійснюються 

за вимогою спостережної ради банку (або аудиторського комітету) або за 

ініціативою правління або керівника ПВА банку, попередньо погодженою зі 

спостережною радою банку. Серед методів узгодження плану і його 

погодження є зазвичай внутрішня електронна пошта або система 

документообігу банку. 

Для визначення необхідного масштабу охоплення річного 

аудиторського плану підрозділом враховується наступне: ресурси мають 

бути сконцентровані на тих бізнес-процесах та напрямках діяльності, яким 

притаманні найбільші (високі) ризики; враховуються політики та 

управлінські рішення, які імплементуються банком для запровадження 
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встановлених спеціальних вимог і принципів діяльності Національного банку 

України та інших наглядових органів [168, 137, 138]. 

Процес планування переліку перевірок внутрішнього аудиту умовно 

можна розділити на такі етапи: визначення об’єктів внутрішнього аудиту (їх 

ми детально описали в підрозділі 3 розділу І); оцінка ризику по об’єктах 

аудиту; оцінка внутрішнього контролю по об’єктах аудиту; оцінка 

специфічних факторів; врахування періодичності попередніх перевірок та їх 

пріоритетності; власне написання “виробничого” та фінансового планів 

діяльності підрозділу внутрішнього аудиту [168, 137, 138]. 

Завдання з проведення розслідувань та надання консультаційних 

послуг можуть включатися до річного плану діяльності підрозділу в межах 

процесу річного планування із зазначенням загального фонду робочого часу 

працівників підрозділу та наданням права керівникові підрозділу 

внутрішнього аудиту приймати рішення про виконання конкретного 

завдання за власною ініціативою або за зверненням голови правління банку; 

у випадку виникнення негайної потреби за умови відсутності 

невикористаного фонду робочого часу в поточному році для виконання 

відповідних аудиторських завдань або у випадку непогодження керівником 

ПВА із запитом голови правління про надання консультаційних послуг чи 

проведення розслідування (наприклад, у випадку можливого конфлікту 

інтересів) – рішення про включення завдання до річного плану підрозділу 

приймається у тому самому порядку, який встановлений для позапланових 

аудиторських перевірок [168, 137, 138]. 

Проведення аудиторських перевірок та інших аудиторських завдань 

(проведення спеціальних аудитів, розслідувань, надання консультацій тощо), 

оформлення звітів про їх результати та повідомлення результатів 

виконавчому менеджменту, правлінню та спостережній раді здійснюється 

відповідно до вимог стандартів і політик внутрішнього аудиту банку [21]. 

Процес здійснення внутрішнього аудиту  банківських установах 

складається з декількох етапів. Загальна схема безпосереднього процесу 
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підготовки та проведення аудиту, яку описують у своїх працях науковці 

Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М., Кривов’яз Т. В. [21], передбачає п’ять 

етапів: перший етап – планування завдань; другий етап – вивчення; третій 

етап – оцінювання; четвертий етап – верифікація (встановлення 

достовірності); п’ятий етап – підготовка та надання звітності (рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Процес проведення аудиторської перевірки 
Джерело: сформовано автором на основі [21]. 

 

Ці етапи дійсно легко логічно вивести з процесу аудиту, починаючи від 

планування перевірки, завершуючи звітуванням. Але новітня модель 

внутрішнього аудиту передбачає не лише надання висновку з метою 

підтвердження чи не підтвердження коректності ретроспективних подій, а і 

надання рекомендацій до виправлення виявлених недоліків. Тому, на нашу 

думку, доцільно в цей перелік етапів ввести ще один, який часто упускають 

науковці, етап 6 – контроль виконання рекомендацій аудиту. 

На першому етапі проводиться планування, яке займає 20-30 % всього 

часу, виділеного на перевірку. В межах етапу підготовки до проведення 

аудиторської перевірки необхідно ознайомитися зі сферою діяльності, де 

Процес проведення аудиторської перевірки

етап 1 - планування завдань

етап 2 - вивчення

етап 3 - оцінювання

етап 4 - верифікація (встановлення достовірності)

етап 5 - підготовка та надання звітності

етап 6 - контроль виконання рекомендацій аудиту
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буде здійснюватися така перевірка. На етапі планування завдань аудиторам 

потрібно [21]: 

− отримати загальну інформацію про об’єкти аудиту, що 

перевіряються; 

− встановити межі ризику, властивого сфері, яка підлягає перевірці; 

− визначити сфери законодавчого регулювання, які регламентують 

виконання операцій на ділянці контролю; 

− здійснити ідентифікацію змін, які мали місце в минулому і можуть 

вплинути на планування завдань (для прикладу, зміни у системах); 

− вивчити результати планування процедур попередніх аудиторських 

перевірок. 

На етапі планування також варто переглянути ресурсні потреби, які 

необхідні для завдань, що виконуються. Отже, потрібно дослідити: 

− чи наявні персонал та можливість його додатково залучити до 

проведення аудиту; 

− яка потреба в спеціалістах із аудиту; 

− яка вимога менеджменту банківської установи до вивчення і нагляду 

об’єкта та предмета аудиту [21]. 

ІІА у своїх стандартах радить внутрішнім аудиторам в ході планування 

враховувати [113]:  

 стратегію та цілі об’єкта перевірки, способи, за допомогою яких 

об’єкт контролює свою діяльність; 

 ризики з високим рівнем суттєвості, пов’язані з цілями, ресурсами та 

операційною роботою об’єкта перевірки, шляхи утримування потенційного 

впливу ризиків на безпечному рівні; 

 ефективність і адекватність корпоративного управління, ризик-

менеджменту та контролю об’єкта перевірки в порівнянні з релевантною 

структурою або моделлю; 

 шляхи вдосконалення корпоративного управління, ризик-

менеджменту та контролю об’єкта перевірки.  
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У межах цього етапу формується також і бюджет на витрати, в якому 

було би передбачено умови для проведення необхідних процедур і програми 

перевірки аудитом. Перед розробкою програми аудиту необхідно здійснити 

загальне ознайомлення з внутрішніми нормативними документами по 

об’єкту аудиту (в тому числі і посадовими інструкціями), рівнем 

укомплектованості кадрами та відповідністю їх освіти займаній посаді, 

результатами попередніх перевірок, типами операцій і їх технологічними 

картами, цілями діяльності об’єкта, викладеними у стратегії (тактичному 

плані) банківської установи; бюджетом витрат на об’єкт аудиту та 

аналітичним матеріалом про його виконання та іншими даними про об’єкт 

аудиту. 

Положення №311 [171] регламентує здійснення аудиторської перевірки 

на підставі програми аудиторської перевірки. Формуючи програму аудиту, 

необхідно враховувати: 

1) достатність обсягу програми аудиту та процедур аудиторської 

перевірки для досягнення поставлених завдань; 

2) кількість і види процедур аудиторської перевірки, що визначається 

на основі показників ризику, розрахованих безпосередньо на етапі 

планування або при формуванні річного плану проведення перевірок 

аудитом банку (за наявності карти ризиків) [171].  

Програма аудиторської перевірки не є стандартизованим документом 

на законодавчому рівні, але має містити:  

 найменування об’єкта аудиторської перевірки;  

 підстави здійснення перевірки;  

 завдання аудиторської перевірки, з урахуванням аналізу ризику, 

пов’язаного з об’єктами перевірок;  

 процеси та орієнтовний час, що необхідно буде витратити на їх 

аудит;  

 період часу, який планується перевірити;  

 терміни проведення аудиту;  
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 перелік процедур аналізу, збору, документування та оцінювання 

інформації про об’єкт аудиту; 

  мінімально можливий розмір вибірки і рекомендовані аналітичні 

процедури, які використовуватимуться в аудиті;  

 склад аудиторської групи та інших осіб, які будуть дотичні до 

аудиту;  

 опис характеру обмежень, якщо такі наявні [21].  

Програма аудиту може складатися в електронному або письмовому 

вигляді, підписується керівником перевірки (маємо на увазі необов’язково 

“живий” підпис, якщо документ в електронному вигляді, це може бути у 

вигляді персоналізованого погодження) та затверджується керівником ПВА 

до старту перевірки. 

Під час здійснення аудиторської перевірки у програму можуть 

вноситися корективи, які необхідно окремо задокументувати і затвердити 

керівником ПВА у встановленому методичними рекомендаціями порядку. 

Наступним етапом є етап вивчення, під час якого здійснюється огляд, 

який дозволяє сформувати початкове враження і попередні висновки 

стосовно завдань, цілей і об’єкта аудиторської перевірки. 

Внутрішньому аудитору необхідно провести зустріч із керівництвом і 

фахівцями підрозділу (процесу), який перевіряється, та проговорити всі 

нюанси стосовно майбутнього аудиту. Аудитор зобов’язаний з’ясувати, з 

якими проблемами і труднощами стикаються в роботі фахівці об’єкта аудиту 

і які в них очікування від аудитора. Аудитор повідомляє керівнику 

заплановані терміни перевірки та знайомить із групою (командою) аудиту, 

надає перелік документів, які необхідно підготувати для аудиту. 

На етапі вивчення проводиться акумулювання інформації, в межах 

якого  здійснюється опитування менеджменту та фахівців, що мають 

відношення до об’єкта аудиторської перевірки, проводиться дослідження 

документів,  вивчення роботи підрозділу (об’єкта аудиту) та аналізуються 
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дані та звіти. Збираючи інформацію, аудитор добуває докази, які 

підтверджують висновок аудиту.  

Всі виявлені під час аудиту недоліки повинні бути не лише піддані 

ретельному аналізу, визначені причини і винні, а й належним чином 

відображені у робочих документах [21]. 

Робочі документи – це записи перевіряючих під час здійснення 

аудиторської перевірки, що формуються у відповідності до 

загальноприйнятих аудиторами стандартів. Вони повинні відображати 

підтвердження необхідності процедур, що проводилисв в межах аудиту [159]. 

Загалом власником сформованих робочих документів є аудитор, і 

професійна етика забороняє без отримання погодження керівника ПВА 

передавати їх третім особам, оскільки в цих записах наведена інформація, яка 

є конфіденційною. 

У робочих документах фіксуються всі події і факти, що уможливлює не 

лише збереження доказів для підтвердження об’єктивності висновків, 

зроблених за результатами аудиту, а й підтвердження проведеної аудитором 

роботи. 

Аудиторські робочі документи умовно поділяються на декілька груп: 

− робоча документація, що є безперервною; 

− адміністративні документи аудитора, які регламентують процедуру 

перевірки; 

− регістри для збору аудитором даних (поточні робочі документи). 

У документах, що мають безперервний характер, акумулюють 

інформацію про аспекти перевірок, за якими аудиторам необхідно 

спостерігати протягом деякого довгого періоду часу і проведено декілька 

перевірок того самого об’єкта аудиту банку. Для прикладу, до робочих 

документів цього типу можна віднести копії документів, що контролюють те, 

як працює система внутрішнього контролю банківської установи (стратегія 

банківської установи (групи), тактичні плани, положення про напрямки 

діяльності або підрозділи,  ліцензійні документи та ін.). 
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На щорічній основі ведуться документи, до яких відносяться витяги і 

копії з укладених депозитних чи кредитних та інших договорів, записи про 

об’єкт аудиту, менеджмент і клієнтів. 

Інформація про керівні органи – це витяги і копія протоколів зустрічей 

менеджменту банківської установи, зборів спостережної ради, результати  

акціонерних зборів, засідань правління, засідань різного роду комітетів із 

управління певними процесами або напрямком діяльності. 

Інформація з документів, ведення яких є безперервним, може служити 

для підготовки до роботи нових учасників команди аудиторів із роботою 

об’єкта, який перевіряється. Документація щодо початкових стадій 

планування перевірки відноситься до адміністративних документів аудиту, 

наприклад: 

 документація, в якій зазначено перелік аудиторів для здійснення 

аудиту; 

 документація, в якій висвітлено методи та інструменти керування 

аудитом; 

 документи, в яких висвітлений аналіз ефективності системи 

контролю в об’єкті аудиту; 

 документація про об’єкт аудиту, що підлягає перевірці; 

 висновки попереднього моніторингу; 

 програма аудиторської перевірки [159]. 

Поточні аудиторські робочі документи мають вміщати дані, що 

стосуються основних пунктів програми аудиторської перевірки, дані про 

проведені процедури і прийняті за результатами (в межах) аудиту рішення. 

На думку професора Герасимовича А. М. [21], робочі документи аудиту 

повинні відповідати наступним принципам. 

Перший принцип – це принцип повноти, який полягає в тому, що 

аудиторські робочі документи необхідно заповнювати таким чином, щоб усі 

вони мали форму і змістове наповнення незалежних документів. 
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Наступним є принцип доцільності, який регламентує те, що у робочих 

документах повинна міститись, лише інформація, потрібна з огляду на 

завдання аудиту. 

Третім є принцип стандартного оформлення. Відповідно до нього всі 

робочі документи мають бути приведені до однакового вигляду, акуратно і 

коректно оформлені. Необхідно залишити достатньо вільного простору для 

доопрацювань. 

Четвертий принцип, зрозумілості підкреслює необхідність 

однозначності тлумачення суті робочих документів. 

П’ятий принцип – підтвердження, відповідно до нього аудитору 

потрібно зазначати дату заповнення (створення) документа і візувати його. 

Всі робочі документи, оскільки вони є офіційними первинними 

документами, які підтверджують певні операції, повинні включати 

обов’язкові реквізити: назву аудиторської перевірки, назву робочого 

документа, прізвище та ім’я аудитора, який його складав, дату формування, 

джерело даних і висновки [159]. 

Аудиторський робочий документ може бути оформлений у 

електронному форматі (фільм, фотографія, текстовий документ), 

роздрукований або написаний від руки [159]. 

У відповідності до стандартів аудиту в аудиторських документах 

потрібно висвітлити відповідність внутрішнім стандартам системи 

внутрішнього контролю об’єктів, які перевіряються, чи звіти відповідають 

бухгалтерським записам, нормативній і законодавчій базі, зібрано 

необхідний обсяг доказів для формування звіту і висновків аудиторами. 

Формування суджень та висновків відбувається на етапі оцінювання. 

Цей етап дає аудиторам основну інформацію та зумовлює напрями наступної 

роботи аудиторів [21]. 

Етап верифікації – це період проведення аудиторської перевірки, в 

межах якого необхідним є пересвідчитись у адекватності попереднього 

моніторингу, який будується на: підтвердженні інформації; тестуванні 
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операцій; порівнянні й аналізі; спостереженні; записах виявлених недоліків; 

причинно-наслідковому аналізі, які спричинили проблеми і помилки у роботі 

банківської установи; дослідженню обмежень і перешкод, які притаманні 

діяльності певних функціональних підрозділів банку; формуванні 

рекомендацій [21].  

У період етапу звітування відбувається формування пакета звітів, 

ціллю яких є: 

 повідомлення правління банку про вагомі недоліки, виявлені в 

період аудиту; 

 моніторинг ефективності системи контролю; 

 формування пакета рекомендацій для правління банківської установи 

в частині імплементації необхідних змін, які можуть покращити якість 

системи контролю; 

 доповідь для правління банківської установи про відповідність 

нормам системи контролю та якість процедур, які виконуються в межах 

внутрішнього контролю об’єкта аудиту [21]. 

Під час підготовки і написання звіту аудиту можна також виділити 

декілька підетапів: систематизація і групування виявлених розбіжностей та 

узагальнення інформації, зібраної під час аудиту [21]. 

За міжнародними стандартами IIA [113] звіт за результатами 

проведеного аудиту повинен містити:  

 обсяги робіт, у чому числі час на формування висновку;  

 параметри вибірки, які мали місце під час перевірки; 

 розгляд рівня впливу на результати аудиту думки третіх осіб, що 

надавали послуги з аудиту; 

 стислий виклад інформації для підтвердження висновку; 

 ризики, контролі або інші чинники, які є підґрунтям для загального 

висновку; 

 кінцевий висновок або судження.  
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Звіт аудиту за результатами здійснення аудиторської перевірки   

формується згідно із стандартами внутрішнього аудиту, візується фахівцем 

ПВА, який брав участь у перевірці, керівником перевірки і керівником ПВА 

[168]. 

Після завершення підготовки проекту звіту про проведену перевірку, 

що містить виявлені зауваження, він відсилається за допомогою внутрішньої 

електронної пошти відповідному керівнику структурного підрозділу 

(відповідальним працівникам підрозділу). З цього моменту керівнику 

виділяється термін для обговорення звіту з керівництвом ПВА (часто в межах 

десяти робочих днів [168]) для виключення будь-яких непорозумінь або 

фактичних помилок. Даний процес може бути організовано і за допомогою 

систем електронного документообігу. 

Після закінчення деякого періоду (встановлюється в положенні про 

підрозділ внутрішнього аудиту, часто на практиці це два тижні) може 

проводитися підсумкова зустріч керівництва підрозділу внутрішнього аудиту 

та керівництва структурних підрозділів банку чи кураторів процесів (об’єкта 

аудиту) для узгодження результатів перевірки, викладених у проекті 

аудиторського звіту. Проекти аудиторського звіту та резюме (в який будуть 

включені рекомендації, ймовірні відповідальні співробітники та терміни 

впровадження рекомендацій), затверджені керівництвом ПВА, будуть 

направлені на адресу (електронну адресу або за допомогою систем 

документообігу) голови правління банку та керівникам відповідних 

структурних підрозділів. 

З моменту виставлення в систему документообігу аудиторського звіту 

та резюме відповідному керівникові перевіреного структурного підрозділу 

також надається термін (доцільно п’ять - десять робочих днів) для підготовки 

та надання плану дій щодо вирішення зауважень, порушених у звіті (за 

допомогою системи документообігу). 

Незважаючи на те, що керівник і експерти підрозділу внутрішнього 

аудиту можуть надати свої рекомендації щодо усунення виявлених проблем 
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(у форматі рекомендацій, ймовірних відповідальних співробітників і термінів 

впровадження рекомендацій), розробка і здійснення відповідного плану дій є 

одноосібною відповідальністю відповідного керівника структурного 

підрозділу [168]. 

Останній етап є одним із найважливіших, і даремно його часто окремо 

не виводять, це моніторинг використання результатів. До даного етапу ми 

відносимо контроль аудитора за виконанням його рекомендацій і 

виправленням виявлених під час перевірок помилок. Науковці, які 

займаються дослідженням внутрішнього аудиту, загалом називають 

подальший контроль необхідним, але конкретних заходів і процедур не 

описують. 

Під час такого моніторингу ми вважаємо за доцільне в методичних 

рекомендаціях і/або положенні про підрозділ внутрішнього аудиту 

затвердити написання щомісячного звіту аудитором про статус виправлення 

недоліків, виявлених ним під час перевірок (зразок у додатку І). 

Окремо хочемо підкреслити, що на практиці дуже мало вітчизняних 

банків виходять за межі функцій і повноважень внутрішнього аудиту, 

регламентованих статтею 4 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, як в 

організаційно-методичному напрямку, так і в його автоматизації. Винятками 

можуть бути лише великі банки, наприклад ПАТ “ПРИВАТБАНК”. 

Прогресивним у цьому банку є виділення в окремий напрямок роботи ПВА 

роботу над поліпшенням та удосконаленням процесів корпоративного 

управління, проводячи оцінку і пропонуючи покращення в процесах, а саме у 

визначенні цілей і завдань, а також нагляд за їх досягненням і збереженні та 

підтримці цінностей організації [146]. 

До невеликих банків, які працюють над удосконаленням внутрішнього 

аудиту і системи ВК, можемо віднести ПАТ АКБ “Львів” та 

ПАТ “ОКСІ БАНК”, які ставлять акцент у своїй діяльності на контроль 

комплаєнс-ризиків. Для прикладу, відповідно до затвердженого Положення 

про організацію системи комплаєнс, у ПАТ “ОКСІ БАНК” є окрема посадова 
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особа, відповідальна за комплаєнс - комплаєнс-офіцер у здійсненні своїх 

повноважень є незалежним і підзвітним виключно спостережній раді банку, і 

будь-яка зацікавлена особа може звернутися прямо до нього як до 

незалежного та об’єктивного представника спостережної ради банку [145, 

136]. 

Отже, всі банки України по-різному ставляться як до організації 

системи внутрішнього аудиту, так і до застосування результатів його 

діяльності. Про це свідчать звіти емітента цінних паперів (п. 17.6), наведені у 

додатку Ї, де розглянуто механізм звітування окремих банків про проведену 

роботу внутрішнім аудитом. 

Сьогодні внутрішній аудит у банках України все ще співвідноситься з 

внутрішньою ревізією і на практиці є системою з оцінки стану 

бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю у банку (додаток Ї). Серед 

наведених у додатку Ї витягів із звітності емітента цінних паперів щодо 

діяльності підрозділів внутрішнього аудиту ми можемо виділити тільки 

ПАТ “КРЕДОБАНК” [144]. У своєму звіті цей банк демонструє відхід від 

стандартного і дещо застарілого розуміння і працює над імплементуванням 

процесно-орієнтованого підходу до проведення аудиту в своїй діяльності. 

 
Висновки до розділу 2 

 
Дослідивши питання організації внутрішнього аудиту діяльності банку, 

можемо зробити такі висновки. 

1. Функції підрозділу внутрішнього аудиту можемо представити 

такими: контрольна – полягає у здійсненні контролю над усіма напрямками 

діяльності й організаційними структурними підрозділами; інформативна – 

цю функцію виконує підрозділ внутрішнього аудиту, надаючи висновки та 

інші інформаційні матеріали про стан об’єкта аудиту, здійснені 

правопорушення та помилки у його діяльності спостережній раді, правлінню 

та іншим зацікавленим особам, якщо їм це дозволено згідно з внутрішніми 

розпорядчими документами; консультативна – підрозділ внутрішнього 
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аудиту є консультантом останньої інстанції, він може надавати консультації 

внутрішнім підрозділам з приводу нетипових операцій або виправлення 

допущених чи недопущення у майбутньому помилок. 

2. В ефективній організації діяльності ПВА значну роль відіграє 

відповідне положення про підрозділ. У ньому варто детально описати 

функції, роль і структуру підрозділу внутрішнього аудиту. Окремо варто 

виділити відповідальність і обов’язки керівника підрозділу, підпорядкованих 

йому осіб, а також їх права. У такому документі необхідно приділити увагу 

організації процесу перевірок і компетенціям аудиторів. 

3. Проблемою українських банків є недостатній рівень якості 

діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. Однією з причин, яку ми 

вбачаємо, є оцінка якості його діяльності. У деяких організаціях така оцінка є 

лише у паперовому варіанті і жодного впливу на покращення ситуації не має. 

Така халатність з боку інвесторів банків і стала одним із пунктів у переліку 

фатальних причин “банкопаду” 2015-2016 рр.  

Методика оцінки якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту є 

нерозвинутою, оскільки у своїх працях науковці на цей час описують та 

розвивають її дуже стисло і поверхнево або просто упускають дану тематику. 

Двостороння оцінка аудиту (яка є рекомендованою і міжнародними 

стандартами, і віднедавна НБУ) є найкращим варіантом, який варто 

розвивати. Розробляючи свою модель оцінки, ми акцентували увагу на так 

званій самооцінці, тобто внутрішній оцінці. Важливими її елементами ми 

вважаємо врахування думки п’яти суб’єктів: ради банку (аудиторського 

комітету), правління банку, самооцінки працівників ПВА, оцінки діяльності 

ПВА його керівником, а також оцінки роботи ПВА об’єктом його перевірки. 

Такий елемент, безумовно, є спірним, але ми відстоюємо думку, що 

коректність поведінки, ввічливість та компетентність в області діяльності 

об’єкта є питаннями, на які мають право впливати особи, роботу яких 

перевіряли. Звичайно, їх думка має бути верифікована та ідентична до оцінки 

тих самих аспектів (факторів) керівником ПВА. У випадку розбіжності таких 
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оцінок існує внутрішньокорпоративний дисонанс і суб’єктивність сторін при 

оцінці, на, що у свою чергу, варто звернути увагу аудиторському комітету 

(раді банку). 

4. 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. 

Чинники, які впливають на рівень ризику об’єктів аудиту, доцільно 

розділити на дві категорії: статичні і динамічні. До чинників, які мають 

статичний вплив на рівень ризиковості об’єкта, ми відносимо ті, які мають 

сталий характер і не змінюються протягом деякого часу (більше року). 

Такими є рівень витрат або доходів по об’єкту, виконання ключових функцій 

в операційній діяльності (казначейство, ІТ-підтримка та ін.). Подібні ризики 

можуть визначатись одноразово при формуванні об’єкта (підрозділу) або при 

реорганізації. Фактори впливу, які мають змінний або одноразовий характер, 

ми називаємо динамічними. До них можна віднести зміну 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 (перевитрати або їх незначне використання у 

порівнянні з планом) та ін. Також результат ризику варто зважувати на 

термін, який минув від останньої перевірки. 

Модель, яка нами запропонована, є лише орієнтовною й узагальненою. 

Для кожного з банків у силу їх специфіки потрібно вводити інші фактори і їх 

кількість може досягати сотень. Дана модель обрахунків ризиків 

використовується лише за умов інтегрованої системи обліку. 

5. Важливо в роботі аудиту використовувати автоматизовані системи, 

як для організації роботи самого підрозділу внутрішнього аудиту, так і для 

здійснення рутинних перевірок процесів у режимі нон-стоп. У сучасних 
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обставинах застосування ІТ-технологій (інформаційних технологій і 

технічного забезпечення) набуває високого рівня необхідності в процесі 

організації роботи внутрішнього аудиту. Можемо виділити три основних 

типи ІТ-систем, які активно використовуються і запроваджуються на 

практиці: системи документообігу – системи для спільної роботи з 

документами та їх обміном між підрозділами і їх працівниками; системи для 

організації роботи підрозділу внутрішнього аудиту – системи, які 

використовуються в процесі планування і проведення аудиторських 

перевірок зі сторони 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 типу системи) з 

детальним звітом. 

 

За результатами першого розділу нами опубліковані праці [57, 60]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

 

3.1. Методичні прийоми та процедури проведення внутрішнього 

аудиту діяльності банків 

 

Аудиторська перевірка є складним і тривалим процесом, тому виникає 

необхідність у максимальному скороченні часу перевірок, при цьому не 

впливаючи на рівень їх якості та аудиторського ризику. Саме це передбачає 

застосування методики аудиту, котру варто розуміти як порядок та 

послідовність застосування окремих методів аудиту та його організації з 

метою встановлення істини, що буде об’єктивною. Таким чином проблема 

полягає у потребі глибшого вивчення процедур і методичних прийомів 

проведення внутрішнього аудиту банківської діяльності. 

Дослідження методу і процедури аудиту тема – не нова і сягає 

історичних витоків аудиту. Розвитком методики сучасного аудиту займався 

Дж. Робертсон у роботі “Аудит”, де описував процедури. В останні роки 

дослідження у даному напрямку проводили Герасимович А. М., Душко З. О., 

Корінько М. Д., Любенко А. М, Немченко В. В., Пантелєєва В. П., 

Рудницький В. С., Скаско О. І., Усач Б. Ф., Хомутенко В. П., Чепелюк Г. М. 

Класифікацією і виведенням максимально повного переліку прийомів 

внутрішнього аудиту займався у своїх дослідженнях Герасимович А. М. У 

цьому ж напрямку, але з позиції саме фінансових установ працює 

Скаско О. І. 

Вивчивши основні класифікації методів внутрішнього аудиту, слід 

відзначити їх поділ на методи організації перевірки і методи її здійснення, 

яку описує в своїх працях Немченко В. В.. З усіх вивчених нами класифікацій 

вона є найповнішою і найбільш структурованою [55]. 
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Варто відзначити праці Чепелюк Г. М., у яких вона обґрунтовує 

важливість використання управлінського обліку як інструмента при 

проведенні процедур внутрішнього аудиту. 

Отже, можемо зробити висновок, що саме методика і процедури 

внутрішнього аудиту є вивченими, але плинність часу і галопуючий темп 

технічного розвитку зумовлюють постійний перегляд та оновлення 

теоретичних надбань науки у відповідності до потреб практики аудиту. 

Термін “метод” бере витоки з грецької мови “methodos” і має значення 

“дорога за будь-чим”, “шлях”. Виходячи з цього, “науковий метод” 

визначаємо як сфокусований  підхід, із застосуванням якого досягається 

конкретна мета, вирішується проблема або пізнається певний об’єкт. 

Фактично метод – це декілька різних пізнавальних підходів та практичних 

процедур, які використовуються з метою отримання нових знань. У 

відношенні до внутрішнього аудиту система способів і підходів до пізнання 

операцій, які застосовувались у роботі банківської установи і відповідають 

його предмету та завданням, є методом. 

Методи здійснення ВА і його предмети зароджуються та розвиваються 

паралельно до розвитку суспільства, економічної науки, особливостей роботи 

організації. 

Загалом методи здійснення внутрішнього аудиту поділяються на 

загальнонаукові (філософські) і науково-практичні (спеціальні). 

Філософські методи є методами загальнонауковими і нарівні 

застосовуються у всіх сферах досліджень. Ця група методів не містить 

конкретного змісту процесу пізнання. На відміну від філософських, науково-

практичні методи вміщають у собі особливості сфери, в якій 

використовуються, і не мають поширення в інших сферах пізнання.  

До загальнонаукових методів традиційно відносяться: дедукція та 

індукція, синтез і аналіз, порівняння, формалізація, абстрагування й 

узагальнення, моделювання та аналогія, конкретизація. 
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Метод індукції забезпечує внутрішнього аудитора можливістю 

сформувати необхідні висновки на підставі дослідження окремих елементів 

об’єкта аудиту. Для прикладу, вивчення розміру отриманих доходів варто 

розглядати в контексті сегментів і видів статутної діяльності. Такий підхід 

дозволяє виявити незаконні напрямки діяльності. 

При використанні дедуктивного методу вивчається об’єкт загалом, при 

цьому висновки внутрішнього аудиту повинні підтверджуватися 

розрахунковими даними, перевіркою вибірки з елементів об’єкта аудиту 

[202]. 

Аналогія – це метод дослідження, із застосуванням якого пізнання 

певного об’єкта досягається на підставі подібності з іншим. Метод аналогії 

ґрунтується на схожості деяких характеристик різних об’єктів. Цей метод є в 

основі моделювання. 

У свою чергу, моделювання базується на підміні явища чи об’єкта на 

його аналог у зменшеному варіанті. Моделювання традиційно розділяють на 

статичне і динамічне. При використанні статичного виду увага звертається на 

існуючу структуру позабалансових та балансових зобов’язань і вимог, при 

цьому припускається що операції із розміщення і залучення коштів, 

починаючи з моменту аналізу, буде припинено. В свою чергу, при 

використанні динамічного виду моделювання зважають на наявну структуру 

позабалансових і балансових зобов’язань та вимог, з передбаченням 

майбутніх операцій із розміщення і залучення активів. В основу 

моделювання покладена характеристика всіх ознак фінансового інструмента, 

що впливає на майбутні фінансові потоки [18]. 

Аналіз – це метод пізнання, який передбачає пізнання об’єкта із 

застосуванням умовного або практичного поділу його на окремі складові 

частини, кожна з яких вивчається індивідуально, але в контексті цілого 

об’єкта. Для прикладу, розмір збитку варто аналізувати в контексті сегментів 

діяльності (підрозділів банку, відділень, операцій із готівкою, кредитної 

діяльності, валютних операцій та ін.) [202]. 
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Для забезпечення підтримки достатнього рівня ефективності 

внутрішнього аудиту або його зростання аудиторам необхідно на високому 

рівні володіти методикою економічного аналізу. Це дозволить комплексно та 

системно вивчати різні аспекти фінансової діяльності кредитної установи 

шляхом аналізу та зіставлення відповідних показників економічного 

суб’єкта. Отже, аналіз – це необхідний елемент методики аудиту, оскільки 

його метою є виявлення незвичайних або неправильно відображених у обліку 

фактів фінансової та іншої  діяльності банку [55]. 

Основний недолік сучасної оцінки економічного стану кредитної 

установи – ретроспективність, тобто можливість бачити результати 

діяльності в минулому часі. Зазвичай банки застосовують традиційні 

методики аналізу і ті, що регламентуються нормативними документами 

Національного банку України.  

Нині, за досить високої конкуренції на ринку банківських послуг, 

кредитною установою необхідно керувати, випереджуючи розвиток 

поточних подій. Тому одним із продуктивних підходів до управління 

активами і пасивами банку є аналіз його фінансових потоків. У межах такого 

напрямку аналізу досліджують потоки платежів за активними і пасивними 

операціями, окремі угоди та їх серії. Інвестиційні та кредитні операції слід 

розглядати як потоки фінансових вкладень та зустрічні надходження доходів 

від них. На цьому принципі в практиці розвинених країн будується цілий 

клас банківських імітаційних моделей. Імітаційне моделювання може 

забезпечити цілісний погляд на діяльність всього банку, розробку 

короткострокових і стратегічних планів та обґрунтування окремих активних 

операцій. Імітаційні моделі реалізуються на базі пакетів структурного 

моделювання, електронних таблиць, спеціалізованих банківських експертних 

пакетів [256]. 

На сучасному рівні розвитку методики економічного аналізу 

спостерігається суттєве відставання його від актуальних потреб практики. 

Використовуючи різні методи аналізу, аудитори в змозі запровадити 
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інформаційно-аналітичні системи, які формують вичерпну інформацію про 

фінансові потоки, що особливо актуально для банків [256]. 

Метод, відповідно до якого об’єкт внутрішнього аудиту досліджується 

у сукупності його елементів, які співіснують (є системою), називається 

системним аналізом. Такий метод використовується для оцінки впливу всіх 

факторів об’єктів системи на функціонування системи в цілому. В окремих 

випадках цей метод використовують для дослідження причинно-наслідкових 

зв’язків, для прикладу, визначення причин отримання збитку банку. 

Функціонально-вартісний аналіз – це метод комплексного техніко-

економічного пізнання об’єкта з метою виявлення і розвитку його корисних 

особливостей та функцій при оптимальному співвідношенні між їх 

корисністю для споживача і його собівартістю [202]. 

Оберненим методом до аналізу є синтез. Цей метод у внутрішньому 

аудиті використовується для дослідження всіх складових елементів об’єкта 

як єдиної цілої структурної одиниці. 

Використовуючи метод абстрагування в процесі дослідження, можна 

переходити від конкретного об’єкта до загального поняття. Такий метод 

варто застосовувати при оцінці стратегії, її якості і досягненні. 

Метод конкретизації дає можливість оцінювати об’єкт відповідно з 

умовами його розвитку та існування [18]. 

Порівняння – це метод, який є доцільним при зіставленні і логічному 

аналізуванні облікової інформації; метою цього методу є виявлення 

суперечності, відхилення і порушень у регістрах обліку в межах перевірки 

справ про різного роду зловживання, виявлених внутрішніми аудиторами за 

результатами проведення перевірки. Особливо важливим є цей метод при 

перевірці первинних документів за їх формою, тому є потреба у вивіренні 

всіх обов’язкових реквізитів. 

На відміну від філософських, спеціальні методи є більш 

вузькоспрямованими і більшою мірою властиві внутрішньому аудиту. 

Традиційно до них відносять наступні: інспектування, ревізія, 
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спостереження, запит, ведення аналітичної документації, огляд, обстеження 

та ін. 

Дослідивши основні класифікації методів внутрішнього аудиту, 

неможливо не погодитися з твердженням Немченко В. В. про доцільність 

серед методів внутрішнього аудиту виділити наступні:  проведення аудиту, 

методи організації аудиту (рис. 3.1) [126]. 

 

 

Рис. 3.1. Класифікація методів внутрішнього аудиту 
Джерело: [126]. 

 

Аудитори-практики наводять наступні методи організації перевірки: 

аналітична, суцільна перевірка (фактична і документальна), вибіркова і 

комбінована. Деякі науковці як окремий виділяють метод із використанням 

комп’ютерної техніки [126]. Виділення такого методу ми вважаємо 

неприйнятним, оскільки за сучасних обставин не використання ІТ-систем 

при аудиті є неможливим, програмне забезпечення є невід’ємною частиною 

Методи внутрішнього 
аудиту 

Методи проведення Методи організації 

 фактичний контроль; 
 документальний 
контроль; 
 аналітичні тести; 
 розрахунково-аналітичні; 
 сканування; 
 експертна оцінка. 

 суцільний; 
 вибірковий; 
 аналітичний; 
 комбінований; 
 з використанням 
комп’ютерної техніки. 
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будь-якого процесу, кожен із методів в більшою чи меншою мірою, 

використовує програмне забезпечення як інструмент. 

Серед методів організації, на нашу думку, найбільш вартими уваги є 

суцільний і вибірковий. За використання суцільного методу перевірки 

перегляду підлягають усі масиви даних про операції, що мали місце у 

періоді, який перевіряється. Висновки про законність, доцільність і 

достовірність операцій, відображених у звітності і регістрах обліку, 

здійснених в періоді, що перевіряється, аудитором робляться за результатами 

суцільної перевірки. Аудит, здійснений таким чином, має максимальну 

точність, а ризик не виявлення є мінімальним. Недоліком цього методу є 

великі трудові і фінансові витрати. Тому в традиційних перевірках перевірка 

суцільним методом має недоцільний характер. Суцільну перевірку як метод 

доцільно використовувати для акумулювання доказової бази та ідентифікації 

рівня заподіяної шкоди за результатами виявлених порушень. 

Перевірка, в межах якої передбачено проведення аудиторських 

процедур на неповному обсязі даних, називається вибірковою. Вона дозволяє 

аудитору зробити висновки про генеральну сукупність на основі отриманих 

доказів після аналізу певної вибірки. В такому варіанті аудитор матиме 

вищий рівень ризику не виявлення, причиною цього є те, що за межею 

вибірки даних можуть залишатися помилки і порушення. Тому на процедуру 

формування вибірки потрібно виділити необхідний обсяг ресурсів і часу, 

провести відповідні розрахунки з врахуванням цілі і мети аудиту. Необхідно, 

щоб вибірка відображала всі основні характеристики, якими володіє 

генеральна сукупність, і така вибірка буде називатися репрезентативною. 

Вибірковий метод дозволяє за доволі низьких затрат сформувати аудитором 

думку і висновки про довіру до СВК банку, рівень доцільності і законності 

операцій, внесених у регістри обліку та врахованих при формуванні 

звітності [126]. 
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Якщо встановлено серйозний недолік, у випадку вибіркового 

дослідження перевіряючий зобов’язаний продовжити перевірку суцільним 

методом. 

Аналітична перевірка – це перевірка фінансових показників через 

вивчення їх можливих взаємозв’язків. Такого типу перевірки інформації 

використовуються для дослідження тенденцій процесів, взаємозв’язків між 

економічними показниками і виявлення причин розбіжностей, розрахунку  

коефіцієнтів для оцінювання фінансового стану і підготовки огляду 

фінансової інформації. Під час аналітичної перевірки проводиться аналіз 

показників у динаміці, їх план-фактний і ринковий аналіз. 

У свою чергу, комбінована перевірка є поєднанням суцільної, 

вибіркової та аналітичної перевірки. 

В. В. Немченко стверджує, що прийомами фактичного контролю є: 

огляд і обстеження; інвентаризація; експеримент; перевірка прийнятих 

рішень; контрольне придбання; перевірка дотримання трудової дисципліни; 

пояснення і довідки (а також ряд інших, які не мають відношення до аудиту 

банківської діяльності). 

Інвентаризація – це контроль рівності фактичної наявності активів 

(товарно-матеріальних цінностей, запасів, готівки) з обліковими даними. 

Інвентаризація виявляє наявність і фактичний стан матеріальних активів 

шляхом перевірки майна і грошових коштів (активів). За допомогою 

інвентаризації аудитор може виявити цінності, які не були поставлені на 

облік, спричинені збитки, нестачі і крадіжки. Вона контролює цілісність 

майна банківської установи, проводиться оцінка повноти і достовірності 

облікової інформації [55]. 

Інвентаризація виступає способом ідентифікації факту наявності 

коштів і підтверджує достовірність даних обліку, тобто їх реальність. 

Завданням аудитора є співставлення фактичних даних у розрізі об’єктів 

контролю з обліковою інформацією. Результатом інвентаризації є докази 

достовірності відображення в звітах пасивів і активів. 
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У більшості СВК огляд є одним із найуживаніших методів фактичного 

контролю. Його застосовують до найрізноманітніших об’єктів: приміщень, 

машин, складів тощо. Вчасність огляду є важливою для збору аудиторських 

доказів незаконних дій [126]. 

Обстеження є дослідженням окремих об’єктів внутрішнього аудиту. За 

результатами його застосування перевіряючий має можливість дізнатися, в 

яких сферах робота об’єкта аудиту банку є під загрозою. В цей час 

здебільшого, проявляються проблеми, що є очевидними, наприклад: надмірні 

витрати фонду заробітної плати або некоректна організація складського 

обліку. 

Контрольне придбання є спеціальним, за спеціальною програмою 

організованим методом фактичного контролю, він забезпечує аудитору 

можливість визначати коректність і законність роботи з покупцями, 

розрахунків з ними під час здійснення операцій. Контрольне придбання часто 

застосовується для виявлення і документального фіксування фактів обману 

клієнта. В практиці цей метод часто називають – “Таємний покупець” 

(“Mistery shopping”), і таке придбання проводиться підрядним способом. 

Метод дослідження операцій, застосування якого внутрішньому 

аудитору дозволяє тестувати їх шляхом формування специфічних умов, 

потрібних для збору необхідних йому доказів, називають експериментом. Це 

є відносно складним методом емпіричного пізнання, але відрізняється 

високим рівнем ефективності. Він є поєднанням методів спостереження і 

порівняння. 

Документальний контроль можна також декомпозувати на окремі 

методи, наприклад: зустрічна перевірка; метод взаємного контролю; метод 

хронологічного аналізу операцій; метод нормативно-правової перевірки. 

Основна маса документів складається в декількох примірниках (окрім 

випадків, де існує повна автоматизація реєстрації внутрішніх операцій). 

Внутрішні операції документуються, і примірники первинних документів 

розповсюджуються по різних підрозділах банку. При прооведенні зовнішніх 
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операцій документи направляються до інших банківських та небанківських 

установ і організацій, з якими об’єкт аудиту мав взаємовідносини. 

Порівняння двох або більше примірників одного і того ж документа, а також 

регістрів обліку має назву зустрічної перевірки. 

У межах проведення зустрічної перевірки документальних даних 

внутрішній аудитор досліджує і перевіряє інформацію, що є однаковою в 

різній первинній документації та регістрах і відображає взаємопов’язані 

операції. 

Поняття взаємного контролю документів включає паралельну 

перевірку деких реквізитів, які можна прослідкувати у декількох різних 

документах, що сформовані на підставі пов’язаних операцій [126]. 

Під час хронологічного аналізу операцій аудитор зясовує можливість 

реального проведення операцій через перевірку хронологічної послідовності 

в облікових регістрах. 

Нормативно-правова перевірка передбачає дослідження операцій з 

точки зору їх відповідності нормативно-правовим актам, інструкціям, 

стандартам і положенням. Перевірка такого типу застосовується у випадках, 

коли аудитор сумнівається у достовірності або законності документів на 

виплату грошових коштів, передачу запасів та інші подібні операції. 

Огляд документів за формою, внутрішнє підтвердження документів, 

перевірка документів по суті та арифметична перевірка також є необхідними 

методами документальної перевірки. Обсяги документальної перевірки 

зумовлюються вимогами менеджменту банку, масштабами його 

організаційної структури. Зміст таких перевірок полягає в аналізуванні 

активів, відображених у фінансовій звітності; особливу увагу приділяють 

дослідженню окремих статей (валютних операцій, формування резервів), 

передбачається також перевірка операцій, залишків по рахунках. 

Суть формальної перевірки полягає у візуальному дослідженні 

коректності реєстрації всіх реквізитів у регістрах обліку для виявлення 
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коригувань, які не мали підстав, пересвідченні у достовірності підписів 

відповідальних осіб і наявності у них права на такі дії. 

Перевірка коректності математичних розрахунків, відображених у 

документах, облікових регістрах і звітності, називається арифметичною 

перевіркою. 

Перевірка документів по суті забезпечує перевіряючому докази, які 

підтверджують законність і доцільність фінансових та інших операцій, 

правильність їх відображення в регістрах обліку, коректність включення до 

статей витрат і доходів [126]. 

За походженням документальна інформація може бути внутрішньою та 

зовнішньою. Внутрішня документація готується й опрацьовується у банку, а 

зовнішню отримують від державних, контролюючих, вищих органів. Ступінь 

довіри до внутрішньої документації зумовлюється якістю адміністративного 

та бухгалтерського контролю. Зовнішньою є документація з візами 

відповідальних осіб, печатками (не обов’язково у всіх випадках) і 

спеціальними розпізнавальними знаками. 

У практиці документальної перевірки застосовують два підходи до 

вивчення інформації: 

− перший – “знизу догори”, тобто аналіз документів проводиться від 

первинних до регістрів аналітичного і синтетичного обліку; 

− другий – зворотний до попереднього, “згори донизу” - від звітних, 

підсумкових форм і показників до реєстрів синтетичного та аналітичного 

обліку та від записів у них до первинних документів. 

Другий варіант більш раціональний, оскільки дозволяє вдало відібрати 

низку первинних документів і первинних записів, які необхідно детально 

вивчити на основі аналізу звітних показників. Це дасть можливість 

зосередити увагу на найбільш ймовірних недоліках і порушеннях. 

Аналітичні тести – це метод порівняння даних у відносному та 

абсолютному показниках (індекс, коефіцієнт, відсоток). 
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Розрахунково-аналітичними методами є групи синтетичних методів, які 

передбачають застосування економічного аналізу, статистичних та 

економіко-математичних розрахунків. 

Сканування – це поелементний і безперервний перегляд інформації з 

метою підтвердження її актуальності, відповідності внутрішнім і зовнішнім 

нормативним актам [126]. 

Метод експертної оцінки застосовують при перевірках документів, 

фінансових та інших операцій, якості обслуговування та виконаних робіт. 

Вона проводиться експертами різних галузей знань, залученими на 

договірній основі внутрішнім аудитом. Залучені експерти повинні дати 

об’єктивну, правову і достовірну оцінку відносно роботи об’єкта, така оцінка 

є залежною від наданих експертам даних і коректно сформованих йому 

запитань. Результатами оцінки експертом зазвичай є висновки з 

розгорнутими і точними відповідями на питання, які були поставлені 

внутрішнім аудитом. 

Серед інших науковців, що досліджували дану проблематику, 

Герасимович А. М. У своїх працях він надавав вичерпний перелік методів, 

але не мав на меті проводити їх кластеризацію і систематизацію. Він виділяв 

такі методи внутрішнього аудиту: “порівняння – зіставлення різних 

документів, що свідчать про одну і ту саму операцію; інспектування – 

перевірка документів, звітів, записів; ревізія – перевірка наявності 

матеріальних активів; спостереження – контроль за роботою фахівців 

підрозділів; запит – спосіб отримання інформації; ведення аналітичної 

документації – установлення першоджерела інформації, що свідчить про 

правдивість та законність операцій; відстежування – відтворення документа 

від початку до завершення операції; відтворення ситуації – повторне 

проведення операції за даними бухгалтерського обліку; програмне 

тестування звітності – аналіз звітності з використанням програмного 

забезпечення” [21]. 
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Дещо інший перелік методів наводить Скаско О. І. До згаданих вище 

він додає методи: інспекції, контрольної операції, моніторингу, нейтралізації, 

стрес-тестування, аналізу дюрацій. 

Метод аналітичного огляду застосовують при аналізі найважливіших 

показників і тенденцій. Він також полягає в аналізі фінансових показників 

контрагентів, із якими здійснюють чи мають намір здійснювати активні і 

пасивні операції [222]. Метод аналітичного огляду охоплює дослідження змін 

(у тому числі прогнозовані показники) діяльності галузей, де банк 

сконцентрував свою діяльність; вивчає діяльність конкурентів. 

Метод оцінки передбачає оцінювання стану, ефективності, надійності: 

окремих операцій; виконання посадовими особами, персоналом внутрішніх 

положень, посадових інструкцій і впливу людського фактора; управлінських 

та інформаційних систем, у т. ч. систем електронних послуг; якості 

аутсорсингових послуг; сфер потенційних збитків. 

Діяльність фінансових організацій постійно перебуває в зоні 

підвищених ризиків. Для їх обмеження використовують такий метод 

внутрішнього аудиту, як моніторинг (наприклад, у постійному контролі за 

платоспроможністю дебіторів). Аналогічний контроль банку здійснюють 

шляхом моніторингу і за показниками, які характеризують їхню діяльність, 

зокрема щодо стану ліквідності, дотримання лімітів, обмежень, перевищення 

повноважень посадовими особами, нормативно-правових актів, внутрішніх 

положень, виконання рішень органів управління та бізнес-планів. 

Якщо на діяльність банку є скарги щодо неякісного обслуговування, в 

окремих випадках застосовують метод контрольної операції. Переважно він 

використовується після отримання результатів застосування прийомів 

внутрішнього аудиту – опитування, анкетування. 

Суть і мета методу контрольної операції полягає в наданні внутрішнім 

аудитором грошових засобів і роз’ясненні суті проблеми фізичній особі, яка 

не є працівником банку, на здійснення окремих операцій у конкретному 

структурному підрозділі [55]. За результатами її здійснення зазначена 
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фізична особа може підтвердити / спростувати наявну проблему (неетичної 

поведінки, ненадання належної консультації, непрофесійність працівників). 

Наприклад, здаючи торговельну виручку, клієнт банку надасть більше / 

менше готівкових коштів (завчасно перераховані при участі аудитора) 

відносно грошових документів. Завершення операції надасть докази чесності, 

уважності та професійності касира або ж, навпаки, підтвердить попередні 

скарги, результати анкетувань про наявність проблем у діяльності банку. 

Багато проблем у діяльності банків пов’язані з ефективністю системи 

внутрішнього контролю, рівнем кадрового забезпечення, процесами значної 

плинності працівників. У цій ситуації важливим методом внутрішнього 

аудиту є тестування. До нього вдаються для стандартизованого визначення 

ефективності системи внутрішнього контролю, індивідуальних відомостей 

про особистості банку. За функціональною ознакою розрізняють: тести 

інтелекту, тести креативності, тести досягнень, тести особистості, проективні 

тести. 

Завдяки цьому методові аудитори досліджують, окрім ефективності 

СВК, рівень компетентності персоналу, відповідність займаній посаді, якість 

програмного забезпечення. На цій основі визначають рівень морального 

клімату банку, психологічного стану працівників у разі виникнення 

нестандартних ситуацій; конкретних працівників, яких належить матеріально 

стимулювати; рівень задоволеності клієнтів якістю надання послуг. 

Найточнішим методом оцінки засобів контролю, вбудованих у облікове 

програмне забезпечення, є безпосереднє дослідження аудитором алгоритмів 

програмних процесів. Для цього використовують різні засоби тестування 

програмного забезпечення шляхом внесення у ІТ-систему даних і порівняння 

отриманих результатів із заздалегідь розрахованих у ручному режимі або за 

допомогою іншої системи. 

Стрес-тестування – це метод, яким передбачено кількісне оцінювання 

ризиків, за допомогою нього визначається величина неузгодженої позиції, 

яка наражає банк на ризик, і зміна зовнішніх факторів у “стані шоку” – 
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валютного курсу, процентної ставки, тощо. Поєднання цих величин 

допомагає уявити, яку суму доходів (збитків) отримає банк, якщо події 

розвиватимуться згідно із закладеними припущеннями. Стрес-тестування 

забезпечує визначення потрібного розміру капіталу в майбутньому з 

урахуванням можливості зміни ринкових умов, які можуть мати негативний 

вплив на банк. 

Метод аналізу дюрацій ґрунтується на властивостях відображати 

чутливість поточної вартості фінансових інструментів до коливання 

відсоткової ставки; чим більша дюрація фінансових інструментів, тим більша 

чутливість їх поточної вартості до коливань ставок (за інших однакових 

умов). Цей метод застосовують банки, які здійснюють операції з 

довготерміновими фінансовими інструментами. Вони з вищим темпом 

перетворюються в складніші інституції, а за турбулентності світової 

економіки розширюють масштаби кризових явищ між національними 

ринками. Забезпечення керованості, розповсюдження зовнішніх впливів 

можливе за змін у методах, підходах та інструментах внутрішнього аудиту, 

які відповідатимуть складності внутрішнього, зовнішнього середовища і 

характеризують його як ризико-орієнтований аудит. 

Особливо варто підкреслити своєрідний погляд Скаска О. І. на такий 

метод, як інспекція. На відміну від Герасимовича А. М., він визначає його як 

“метод виїзного аудиту, який полягає у підтвердженні результатів 

інвентаризації, фактичного існування активів і зобов’язань, а також у 

перевірці облікових записів. Проводиться з метою загального ознайомлення 

із станом справ на місцях і надання оперативної практичної допомоги“, що, 

на нашу думку, є логічнішим і відповідає загальноприйнятій позиції 

практичного застосування [222]. 

Отже, умовно методи внутрішнього аудиту можна розділити на дві 

групи: 1) загальнонаукові, або філософські методи, які є загальними і 

спільними для всіх типів досліджень і знаходять застосування у всіх науках 

(аналіз, синтез, моделювання, індукція, дедукція та ін.); 2) спеціальні методи 
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внутрішнього аудиту – методи, які застосовуються в основному при 

здійсненні перевірок внутрішнім аудитом (сканування, контрольна покупка, 

експертна оцінка, інспектування та ін.). 

Серед методів внутрішнього аудиту однією з таких, що зазнає суттєвих 

змін, є група методів документального контролю. Загалом із розвитком 

інформаційних технологій усе менше застосовується традиційне 

документування операцій. Саме тому і перевірка такого типу документів (а 

все-таки це документи) набуває якісно нового вигляду. На даний час 

перевірка може відбуватися лише із застосуванням комп’ютера, тому ми 

вважаємо, що комп’ютерний метод, який часто виділяють науковці, не є 

самодостатнім і ІТ-технології швидше тут є інструментом. 

Для збору аудиторських доказів аудитором плануються і виконуються 

відповідні процедури. Сутність поняття “процедура” згідно зі словником, 

виданим під редакцією Завадського Й. С. [36], – це “певним чином 

організована послідовність прийомів і способів поведінки, спрямована на 

отримання певного результату”. 

Отже, аудиторські процедури – це певний порядок дій і кроків 

аудитора з метою віднайти необхідні аудиторські докази. 

Відповідно до Положення НБУ 311 до аудиторських процедур 

належать: процедури збору, аналізу, оцінки та документування інформації 

про об’єкт перевірки. 

Великий вплив на розвиток і вдосконалення методики внутрішнього 

аудиту мають міжнародні стандарти IIA, а саме: 2040 – “Політика й 

процедури” (далі стандарт 2040) [113]. Відповідно до нього керівник 

внутрішнього аудиту повинен встановлювати політики та процедури для 

управління внутрішнім аудитом. Форма і зміст політик та процедур залежать 

від розміру, структури та функцій внутрішнього аудиту, а також від 

складності завдань, які виконують аудитори. 

Щоб встановити політику та процедури, що керують діяльністю 

внутрішнього аудиту, головний аудитор (CAE - The chief audit executive) 



156 

розглядає кілька факторів. Важливо забезпечити, щоб політика та процедури 

внутрішнього аудиту були узгоджені зі стандартами професійної практики 

внутрішнього аудиту (IPPF). Окрім того, вартим уваги є узгодження з 

положенням про внутрішній аудит, яке допомагає забезпечити задоволення 

очікувань зацікавлених сторін [55]. 

Головний аудитор може розпочати розробку політики та процедур, 

використовуючи приклади та шаблони, які рекомендує IІА. Шаблони можуть 

бути налаштовані відповідно до потреб конкретної внутрішньої аудиторської 

діяльності банку. 

Важливо, щоб головний аудитор розглянув існуючі стратегії, політику 

та процеси банку, в тому числі, чи очікує його керівництво перегляду та / або 

схвалення політик та процедур внутрішнього аудиту. 

Впровадження стандарту 2040 головним аудитором у значній мірі 

залежить від структури та складності банківської установи, зрілості бізнесу і 

самого підрозділу внутрішнього аудиту. З точки зору стандарту 2040 

розвинуті підрозділи внутрішнього аудиту у відносно великих організаціях 

можуть мати офіційне керівництво (положення) з внутрішнього аудиту, яке 

включає в себе правила та процедури, у менших або менш розвинутих 

установах такий документ деколи відсутній. 

Натомість переліки та описи політик та процедур можуть бути 

оформлені як окремі документи або інтегровані як частина нормативного 

забезпечення для управління аудитом. Але для банківської сфери (де навіть 

найменші банки в порівнянні з більшістю небанківських організацій є 

гігантами) внутрішній контроль є важливою ланкою і такий документ, на 

нашу думку, є обов’язковим [113]. 

У стандарті 2040 також передбачено створення внутрішньобанківських 

методичних рекомендацій, які пропонується формувати з чотирьох розділів. 

Рекомендовані склад і структуру таких методичних рекомендацій подано 

нами у таблиці 3.1. На думку експертів ІІА, аудитор зобов’язаний розробити 

та виконувати процедури аудиту, що відповідають меті отримання 
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прийнятних аудиторських доказів у достатньому їх обсязі для формування 

висновку. Важливим елементом у процесі розробки і виконання 

аудиторських процедур є акцентування уваги аудитора на доречності та 

надійності інформації, що використовуватиметься як аудиторські докази. 

Таблиця 3.1 

Запропонований склад методичних рекомендацій 
Розділ Рекомендоване наповнення 

Політики 
внутрішнього аудиту 

відображення основоположних моментів діяльності 
внутрішнього аудиту; 

Процедури 
внутрішнього аудиту 

 підготовка плану аудиту на основі ризиків; 
 планування аудиту та підготовка програми 
виконання заходів; 
 проведення аудиторських заходів; 
 документування аудиторських заходів; 
 спілкування; 
 результати / звітність; 
 моніторинг та подальші процеси. 

Програма 
забезпечення та 
підвищення якості 

методика і порядок оцінки роботи внутрішнього 
аудиту. 

Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [113]. 

Схоже, але дещо глибше процедури аудиту описуються Міжнародними 

стандартами аудиту. Як регламентується та пояснюється в МСА 315 

(переглянутому) та МСА 330 [112], аудиторські докази, на яких 

ґрунтуватиметься висловлена у висновку аудитора думка, отримують завдяки 

виконанню: процедур оцінки ризиків; подальших аудиторських процедур 

(тестів заходів контролю; та процедури по суті, включаючи тести деталей та 

аналітичні процедури по суті). 

Аудиторські процедури, описані в МСА 500, поділяються на процедури 

оцінки ризиків і тести заходів контролю (процедури по суті залежно від 

контексту, в якому вони виконуються аудитором). 
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На характер і час виконання аудиторських процедур, які буде 

застосовано, може впливати той факт, що деяка облікова інформація може 

існувати лише в комп’ютерному варіанті або паперовій формі лише в 

конкретні моменти чи періоди часу. Наприклад, такі первинні документи, як 

платіжні доручення в банківській сфері, можуть існувати лише в електронній 

формі, деякі документи (особливо внутрішні) можуть знищуватися після 

сканування, якщо банк використовує системи обробки зображень для 

полегшення зберігання і пошуку документів (електронний архів). 

Деяка електронна інформація може виявитися невідновною після 

закінчення певного періоду часу, наприклад, якщо файли змінювались або 

якщо резервних файлів не існує. Отже, в зв’язку з впровадженою у банку 

політикою збереження даних аудитор може вважати потрібним звернутися до 

об’єкта аудиту із запитом щодо зберігання певної інформації для її перевірки 

або виконати аудиторські процедури в той час, коли така інформація існує. 

У МСА багато уваги приділено процедурам зовнішнього 

підтвердження. Відповідно до стандартів аудитор, проводячи зовнішнє 

підтвердження, повинен виконати процедури, які включають:  

 визначення інформації для підтвердження або запиту;  

 вибір належної сторони, що надає підтвердження;  

 формулювання запитів про підтвердження, включаючи визначення 

належного одержувача запитів, і наявність інформації для надсилання 

відповідей безпосередньо аудитору; 

 надсилання запитів, включаючи подальші запити, стороні, що надає 

підтвердження [112]. 

Зазвичай такі процедури в банківській сфері застосовуються відносно 

часто, але не в основній банківській діяльності, тобто не в активних чи 

пасивних операціях, а частіше при перевірці закупки основних засобів, 

отриманні послуг та інших адміністративних і загальновиробничих 

закупівлях. 
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Окремо варто виділити процедури стосовно перевірки стану залишків 

на початок періоду. Такі процедури є особливо важливими за сучасних 

обставин, коли у банках є до 10 паралельно діючих систем, у яких клієнт 

працює зі своїми коштами, а ці системи обмінюються між собою, і, звичайно 

ж. не завжди коректно, у результаті чого можуть недостовірно відображатися 

дані по залишках [55]. Відповідно до МСА аудитор повинен отримати 

прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі стосовно того, чи існують 

викривлення залишків на початок періоду (особливо це важливо в період, 

який є наступним за періодом міграції з системи на систему), які суттєво 

впливають на фінансову звітність за поточний період, через: 

− визначення, чи правильно перенесені залишки на кінець 

попереднього періоду, на початок поточного періоду або, якщо це доречно, 

перераховані;  

− визначення, чи відображають залишки на початок періоду 

застосування прийнятних облікових політик; 

− ознайомлення з робочими документами попереднього аудитора для 

отримання доказів щодо залишків на початок періоду;  

− оцінювання, чи надають аудиторські процедури, виконані в 

поточному періоді, докази щодо залишків на початок періоду;  

− виконання спеціальних аудиторських процедур для отримання 

доказів щодо залишків на початок періоду. 

Якщо аудитор отримує аудиторські докази, що залишки на початок 

періоду містять викривлення, які можуть суттєво вплинути на фінансову (та 

іншу) звітність за поточний період, відповідно до МСА аудитор повинен 

виконати такі додаткові аудиторські процедури, які є доречними за обставин, 

для визначення їх впливу на фінансову звітність за поточний період. Якщо 

аудитор доходить висновку про наявність таких викривлень у фінансовій 

звітності за поточний період, аудитор повинен повідомити про викривлення 

управлінський персонал відповідного рівня та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, відповідно до МСА450 [112]. 
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Як ми вже зазначали, аналіз, а відповідно, і аналітичні процедури є 

надважливими для внутрішнього аудиту. Під час розробки та виконання 

аналітичних процедур по суті або окремо, або разом із детальними тестами 

як процедурами по суті відповідно до вимог МСА 3303 аудитор 

повинен [112]: 

 визначити придатність конкретних аналітичних процедур по суті для 

таких тверджень із урахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення, а 

також тестів деталей, якщо такі є, для цих тверджень; 

 оцінити надійність даних, на які спирається аудитор під час 

попереднього розрахунку відображених сум або коефіцієнтів, беручи до 

уваги джерело, порівнянність, характер і відповідність доступної інформації, 

та заходи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності; 

 здійснити попередні розрахунки відображених сум і коефіцієнтів та 

оцінити те, чи є вони досить точними для ідентифікації викривлення, яке 

окремо або разом із іншими викривленнями може призвести до суттєвого 

викривлення фінансової звітності; 

 визначити обсяг будь-якої розбіжності відображених сум із 

очікуваними значеннями, яка є прийнятною і не потребує подальшого 

розгляду. 

Прийнятність процедур внутрішнього аудиту має високий рівень 

залежності від якості систем бухгалтерського обліку, оргструктури 

банківської установи, поділу сфер повноважень між штатними фахівцями 

структурних підрозділів та ін. 

Для планування переліку процедур внутрішнього аудиту рекомендуємо 

використовувати внутрішньорегламентовану форму, наведену в таблиці 3.2. 

Вартою уваги також є і думка Чепелюк Г. М. Вона виділяє дві основних 

групи внутрішньоаудиторських процедур [256]: тестування контролю, яке 

застосовується для оцінки стану внутрішнього контролю; аналітичні 

процедури, завданням яких є оцінка правильності обліку та звітності на 

підставі загальнонаукових і спеціальних методів. 



161 

Таблиця 3.2 

Виконання процедур внутрішнього аудиту 

№ 
з/п 

Наймену-
вання 

процедури 
Ціль 

Техніка 
виконання 
(прийоми і 

методи) 

Інформаційна 
база 

внутрішнього 
аудиту 

Робочі 
документи 

внутрішнього 
аудитора 

1 
Перевірка 

актів наданих 
послуг 

Перевірка 
наявності 

Інвента-
ризація 

Реєстри 
первинних 
документів 

F12-a 

2 

Перевірка 
відомостей 

нарахування 
заробітної 

плати 

Перевірка 
правильності 
нарахування 

ПДФО 
(податку на 

доходи 
фізичних 

осіб) 

Аналіз і 
арифметична 

перевірка 

Первинні 
документи F25-b 

3 

Перевірка 
виплати 

відсотків по 
депозитах 

Перевірка 
факту 

виплати 
наявності 

Інвента-
ризація 

Реєстри 
первинних 
документів 

F152-a 

Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [4]. 

Чепелюк Г. М. вбачає доцільність використання аналітичних процедур 

[256]:  на стадії планування для визначення характеру та обсягу наступних 

процедур; для визначення показників, які є індикаторами ефективності 

діяльності банку; для оцінки рівня ризиковості окремих активних операцій 

банку, наприклад: інвестиційних, кредитних, валютних; для огляду 

фінансової звітності та виявлення фактів викривлення даних; для визначення 

рівня якості організації управлінського обліку та виконання всіх властивих 

йому функцій; з метою скорочення деталізованої перевірки документів; для 

розробки стратегії діяльності банківської установи; для підтвердження 

доцільності впровадження нових банківських продуктів і послуг [55]. 

За допомогою аналітичних процедур можна підвищити якість та 

інформативність аудиторської перевірки, а також зменшити обсяг 

витрачених людино-годин на її проведення. Це допоможе виявити недоліки 

системи менеджменту, обліку, причини, що їх зумовили. У своїй роботі 

“Аудит” Робертсон Дж. наводить результати дослідження Американського 
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інституту дипломованих громадських бухгалтерів. Так, на думку аудиторів, 

аналітичні процедури допомагають виявити 27,1% помилок, прогнозування і 

дискусії – 18,5% [196]. Наведені дослідження стосуються зовнішнього 

аудиту. У внутрішньому аудиті ефективність аудиторських процедур буде 

значно вищою, оскільки при сучасному технічному та програмному 

забезпеченні банків фахівці внутрішнього аудиту можуть відслідковувати 

дані бухгалтерського обліку та первинних документів ще на стадії їх 

складання. Це значно скорочує деталізовані процедури, орієнтовані на 

первинні документи і регістри синтетичного й аналітичного обліку. 

Отже, процедура внутрішнього аудиту – це методи або правила, 

створені і виконані ПВА з метою отримання впевненості (доказів) у тому, 

що: 

 всі операції внесені в регістри без помилок і повністю; 

 всі недоліки, допущені в обліковому процесі, є виявленими у 

максимально короткі терміни; 

 забезпечений достатній рівень цілісності інформації; 

 активи та облікові документи доступні лише відповідальним особам; 

 всі облікові ділянки, в яких існує високий рівень ризику появи 

помилок або спотворення звітності, виявлені. 

Класифікацій процедур внутрішнього аудиту велика кількість, але, на 

нашу думку, найбільш прийнятним є їх поділ на такі групи [256]: дозволу на 

проведення (санкціонування) здійснених операцій; повноти даних; точності 

даних; збереження активів та облікових документів; по суті; бізнес-процесів. 

Процедурами внутрішнього аудиту дозволу (санкціонування) 

проведених операцій є процедури, які спрямовуються на забезпечення 

виконання цих операцій на законному їх рівні. До такого роду процедур 

відносяться: оцінка коректності здійснення документообігу; перевірка 

наданих дозволів на здійснення операцій (продаж активів та ін.); 

встановлення переліку працівників, які є уповноваженими підписувати 

первинні документи (наприклад, кредитні/депозитні договори, договори на 
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розрахунково-касове обслуговування та інші документи які підтверджують 

витрати) та ін.  

Призначенням процедур повноти даних є отримання аудитором 

впевненості у тому, що інформація по всіх операціях внесена в регістри 

обліку і є належним чином опрацьованою. Такими процедурами є: нумерація 

(нумерація первинної документації згідно регістру в момент проведення 

операції); перевірка оброблення всієї вхідної інформації через використання 

перевірочних сум; порівняння інформації про здійснені операції з тією 

інформацією, яка може міститися в інших джерелах (для прикладу, 

підписаними договорами на кредитування і сумами виданих кредитів). 

Застосовуючи процедури точності даних, перевіряючий має 

можливість пересвідчитися, що інформація в межах окремої операції 

відображена в облікових регістрах і документах вчасно і в необхідному 

обсязі. Процедурами такого типу є: арифметична перевірка коректності 

запису в облікові регістри; звірка розрахунків із клієнтами, постачальниками 

і підрядниками; тести діяльності ІТ-систем, які застосовуються в обліку, для 

перевірки коректності відпрацювання їхніх алгоритмів; проведення подвійної 

звірки окремої операції; аналіз наданих прав доступу до інформації, яка 

міститься в базах даних програм або документах обліку та ін. 

Процедурами внутрішнього аудиту збереження активів та облікових 

документів є оцінка якості ВК за можливістю доступу до активів банківської 

установи її працівників та третіх осіб. Проведення такого роду процедур 

спрямоване на зменшення рівня крадіжок і втрат активів банку. До процедур 

цього напряму відносяться: оцінка якості контрольно-пропускних систем і 

комплексного їх використання; перевірка на наявність сейфів, інструментів 

охорони і сигналізації; перевірка коректності з юридичної точки зору, 

наявності договорів про матеріальну відповідальність і повного 

відображення необхідної суті в них; перевірка списків осіб із правом доступу 

до банківських сховищ чи на отримання ТМЦ на складі і по факту; оцінка 
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коректності присвоєння “ролей” для переглядання і зміни даних у файлах баз 

даних. 

Процедура ВА, по суті, застосовується для аудиту бухгалтерського 

обліку і правильності складання фінансової та іншої звітності. Аудиторські 

процедури цієї групи включають перевірку коректності реєстрації в обліку 

операцій. Метою таких процедур є проаналізувати та перевірити вихідну 

інформацію, дослідження аналітичних показників діяльності, з’ясування 

причини їх викривлення [256]. 

Ця ж форма може бути використана у вигляді робочого документа 

аудитора.  

Процедури внутрішнього аудиту бізнес-процесів основною метою 

мають перевірку й оцінку процесів банківської установи, не лише з точки 

зору правильності їх документування, а і їх логічності, актуальності, 

адекватності та ефективності. 

Для забезпечення належного інформування працівників внутрішнього 

аудиту про політику та процедури внутрішнього аудиту головний аудитор 

може видавати окремі документи, навчальні матеріали або повний посібник; 

для проведення огляду інформації може проводитися тренінг. Головний 

аудитор може вимагати, щоб внутрішні аудитори підписали форми 

підтвердження, вказуючи на те, що вони ознайомилися з політикою та 

процедурами та розуміють їх 

Політика та процедури внутрішнього аудиту повинні періодично 

переглядатися або головним аудитором, або внутрішнім аудитором, який 

призначений для моніторингу процесів внутрішнього аудиту та виникаючих 

проблем. Такі огляди можуть бути включені до внутрішніх оцінок діяльності 

внутрішнього аудиту та зовнішнього оцінювання, що відбувається як 

мінімум раз на п’ять років [55]. 

Пропозиції щодо операційних змін можуть виникати у відповідь на 

програму забезпечення якості та вдосконалення або відгуки від внутрішніх 

аудиторів або об’єктів, що перевіряються (наприклад, через опитування 
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задоволеності клієнтів). Якщо виробляються процедурні зміни, вони можуть 

бути повідомлені в письмовій формі та / або обговорюватися під час засідань 

персоналу внутрішнього аудиту, щоб забезпечити розуміння змін. Може 

також проводитися навчання (наприклад, для демонстрації нових процедур) 

[80]. 

Отже, необхідність розвитку та вдосконалення методу внутрішнього 

аудиту як вагомої складової системи внутрішнього контролю банку 

обумовлена потребами зниження ризиків, а також стабілізації і розвитку 

банківської системи.  

Велике значення мають процедури внутрішнього аудиту, особливо в 

час бурхливого розвитку ІТ-технологій, які дозволяють банкам проводити 

централізацію управління відокремленими підрозділами і накопичення 

великих масивів даних. 

 
3.2. Удосконалення теоретико-методичної бази внутрішнього 

аудиту процесів у діяльності банків 

 

Значення внутрішніх перевірок операцій, що протікають у певній 

послідовності кругообігу активів банку, надзвичайно велике. Питання 

організації процесу аудиторської перевірки розглядали такі зарубіжні вчені-

економісти, як Дж. К. Робертсон, Е. А. Аренс та Дж. К. Лоббек, Ф. Л. Дефліз,       

Г. Р. Дженник та В. М. О’Рейлі, С. Н. Коменденко, В. Скобара, 

А. Д. Шеремет і В. П. Суйц та українські: Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький, 

Н.І. Дорош, О. А. Петрик та ін. Вони виділили і проаналізували основні 

набори циклів операцій. 

Проведення внутрішнього аудиту процесів методично також 

відрізняється від аудиту, який за свій об’єкт приймає частку організаційної 

структури, тобто підрозділи банку й операції, які він курує чи проводить. У 

даному випадку ми маємо два різних напрямки діяльності внутрішнього 

аудиту: аудит бізнес-процесів і процесно-орієнтований аудит, методи і 
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процедури при проведенні яких також різняться. Обґрунтування цих видів 

внутрішнього аудиту подано в підрозділі 2.1 розділу 2. 

На етапі планування завдань та вивчення проведення аудиторської 

перевірки підрозділом внутрішнього аудиту необхідно звертати увагу на 

ризик і його істотність, системи бухгалтерського обліку і внутрішнього 

контролю, діяльність, здійснювану в межах процесу, характер, тимчасові 

рамки й обсяг аудиторських процедур, поточний контроль і напрямок 

виконаної роботи, координацію роботи виконавців. У межах першого етапу 

потрібно провести оцінку аудиторського ризику та його суттєвості. 

Основними завданнями, які постають перед аудиторами на етапі 

планування завдань та вивчення, є: визначення рівня суттєвості викривлень 

(помилок); оцінка ризику подання аудитором неправильної думки при 

використанні вибіркових методів контролю. До початку наступного етапу 

необхідно визначити допустимий рівень суттєвості помилки досліджуваних 

показників бізнес-процесу. Після оцінки системи внутрішнього контролю і 

виявлених ризиків суттєвого викривлення інформації та ризиків, 

притаманних певному бізнес-процесу, потрібно провести оцінку 

аудиторського ризику, а також обґрунтувати і документально зафіксувати 

необхідність коригування суттєвості в ході перевірки. 

На етапі планування завдань та вивчення аудиту бізнес-процесів 

(підрозділ 2.3) перевіряючий досліджує цілі та завдання бізнес-процесу, який 

підлягає перевірці, його будову і зміни, що мали місце в період від 

попереднього аудиту. За підсумками цього етапу аудитору необхідно 

зрозуміти фактичну організацію бізнес-процесу, який піддавався аналізу, та 

сформувати необхідні робочі документи, що дозволить:  

 правильно виділити межі бізнес-процесу, що проходить аудит; 

зрозуміти послідовність операцій та дій у бізнес-процесі; 

 визначити відповідальних осіб за виконання бізнес-процесу та 

сформувати думку про них; 

 визначити фактичні терміни проходження бізнес-процесу; 
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 оминути “сірі зони” при формуванні структури процесів; 

 виділити сфери неприпустимого перетинання обов’язків або 

порушення принципу розподілу повноважень, які покладені на учасників 

бізнес-процесу; 

 виявити проблеми у дизайні процедур контролю над бізнес-

процесом, що підлягає перевірці. 

За результатами внутрішнього аудиту бізнес-процесів буде проведено 

їх оптимізацію, що, у свою чергу, надасть інвесторам і керівникам банку 

наступні вигоди: 

− осмислення процесів роботи банку; 

− стандартизація бізнес-процесів; 

− покращення якості діяльності банку;  

− покращення взаємодії функціональних підрозділів; 

− зниження залежності процесів банку від людського фактора, 

зменшення вимоги до рівня компетенції працівників;  

− покращення показників сатисфакції клієнтів; 

− збільшення прибутку і скорочення витрат; 

− раціональний розподіл обов’язків і повноважень у системі 

менеджменту; 

− збільшення швидкості прийняття і виконання рішень; 

− оптимізація контролю виконання завдань. 

За сучасних обставин багато вітчизняних банків мають необхідність у 

покращенні керованості й ефективності бізнес-процесів, що зменшує рівень 

їхньої реактивності. Наявність внутрішньоорганізаційних проблем і змін на 

фінансових ринках не можуть не спричиняти негативних наслідків: у час, 

коли рівень конкуренції на ринку низький, за неефективність процесів 

платить кінцевий споживач, але, коли конкуренція має тенденцію до 

підсилення, витрати за неякісні процеси несе банк. 
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Практика реалізації проектів із удосконалення систем управління 

організаціями дозволяє виділити наступні негативні особливості в управлінні 

українськими банками у даний момент: 

1. Великого поширення набуло дублювання функцій – тобто 

функціональні обов’язки декількох співробітників перетинаються, що, у 

свою чергу, створює хаос. У випадку відсутності прозорої системи 

управління утворюються так звані “чорні діри”, в яких “зникають” фінансові, 

матеріальні й часові ресурси. 

2. Наявне приховане протистояння інтересів інвесторів і топ-

менеджменту банків. Часто спостерігається ситуація, коли топ-менеджмент 

займається лише оперативними (поточними питаннями) проблемами і 

вирішенням різного роду локальних проблем. Часу на стратегічне 

планування та імплементацію структурних змін, яких потребує банк для 

втримання частки ринку, вже недостатньо. Інвестори банків, натомість, 

потребують, щоб топ-менеджмент за основу своєї роботи мав ініціацію й 

реалізацію змін у стратегічному розвитку при відлагодженій діяльності 

існуючого бізнес-механізму. 

3. Відсутня система покращення роботи банку – дуже часто 

спостерігаються співробітники, яким абсолютно однаково, як поліпшити 

їхню діяльність і діяльність банку. 

4. Впровадження ІТ-систем без попередньо проведеного аналізу 

необхідності їх впровадження. Найчастіше автоматизують процеси, які 

неефективні й вимагають поліпшення. 

На етапі оцінювання і верифікації можна виділити наступні підетапи: 

аналіз показників, що характеризують бізнес-процеси; перевірка адекватності 

та повноти опису в документах регламентів бізнес-процесів організації; 

аналіз ризиків бізнес-процесів і ефективності управління ними; оцінка 

ефективності контрольного середовища бізнес-процесів; проведення аналізу 

обліково-аналітичного забезпечення управління бізнес-процесами; 

визначення ефективності контрольних процедур бізнес-процесу. 
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Під час аналізу показників, що характеризують бізнес-процеси, 

необхідно отримати знання про ефективність функціонування бізнес-

процесів, а також виявити сильні і слабкі сторони. 

Контрольні процедури: проаналізувати виконання планових 

показників; проаналізувати динаміку показників і дати оцінку впливу цих 

показників на діяльність організації в цілому; дати оцінку достатності 

ресурсів, а також ефективності їх використання; обґрунтувати необхідність 

розвитку / скорочення діяльності процесу; зробити прогноз показників із 

урахуванням завдань розвитку організації; проаналізувати претензії 

споживачів процесу. 

На підетапі перевірки адекватності та повноти опису в документах 

регламентів бізнес-процесів організації перед аудитом висувається наступне 

завдання: досягти розуміння бізнес-процесів організації в обсязі, достатньому 

для планування і виконання аудиторських процедур, оцінки ризиків, 

притаманних бізнес-процесів. Напрями процедур контролю: перевірити 

наявність документів; проаналізувати повноту та якість опису процесу і його 

елементів; проаналізувати пропозиції і визначення необхідності внесення 

змін до регламентів. 

Аналіз ризиків бізнес-процесів і ефективність управління ними 

проводиться для отримання: достатніх знань про ефективність процедур 

управління ризиками; виявлення можливого впливу ризиків на спотворення 

звітності. Напрями процедур контролю: описати ризики; провести аналіз 

повноти опису ризиків; виявити фактори й обставини можливого прояву 

ризику; проаналізувати методи управління ризиками бізнес-процесів на рівні 

організації в цілому; проаналізувати ефективність заходів, що вживаються з 

управління ризиками; дати оцінку наслідків впливу ризику (позитивних і 

негативних) на діяльність організації; здійснювати моніторинг ризиків і 

оцінку його ефективності; оцінити можливий вплив ризиків на спотворення 

інформації про бізнес-процеси. 
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Оцінка ефективності контролю середовища бізнес-процесів спрямована 

на встановлення відповідності такого середовища завданням ефективного 

управління. Напрями процедур контролю: дотримання вимог корпоративної 

етики; компетентність співробітників; компетентність і стиль роботи 

керівника; відповідність відповідальності і повноважень; мотивація і 

професійне зростання. 

Завданнями аналізу обліково-аналітичного забезпечення управління 

бізнес-процесами на підетапі є: проаналізувати існуючу систему 

інформаційного забезпечення управління, визначити відповідність обліку 

цілям і задачам управління бізнес-процесами. Напрями процедур контролю: 

склад інформації та її відповідність завданням управління; використовувані 

методи і способи бухгалтерського обліку та їх відповідність вимогам 

законодавства; методи і процедури збору і передачі інформації; необхідність 

змін та оновлення бази даних; технічні і програмні засоби збору та обробки 

інформації та ефективність їх використання. 

На підетапі вимірювання ефективності контрольних процедур бізнес-

процесу основним завданням є: встановити ефективність, засобів контролю 

за бізнес-процесами, що полягає у своєчасному попередженні, виявленні та 

усуненні відхилень в його функціонуванні. Напрями процедур контролю: 

перевірити дотримання приписів і регламентів; перевірити наявність і 

збереження ресурсів; обмежити несанкціонований доступ до ресурсів та 

інформації; санкціонування дій. 

Бізнес-процеси, котрі підлягають перевірці, потрібно поділити на 

декілька підпроцесів. Підпроцеси є складовою частиною самого бізнес-

процесу, але тим не менше вони мають індивідуальні входи і виходи та 

містять деяку кількість операцій [47].  

У свою чергу відокремлені, підпроцеси потрібно розділити до рівня 

операцій. У даному контексті операція – це вузькоспрямована найпростіша 

дія (робота) найнижчого грейду, яка має свій “продукт” і відповідального за 

її виконання. Потреба поділу бізнес-процесу до рівня окремої операції 
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зумовлена тим, що аудиторам у межах проведення аудиту потрібно 

відшукати й провести оцінку ризиків, які можуть виникнути під час 

виконання окремих операцій, а також проаналізувати процедури контролю, 

призначені для керування такими ризиками [47]. 

Описуючи фактичну структуру бізнес-процесу, аудитору необхідно 

вказувати проблеми у контрольних процедурах, тобто охарактеризувати 

недосконалість у потрібних процедурах контролю. Результат такої діяльності 

є корисним аудиторові при формуванні “ідеальної” структури контрольних 

процедур бізнес-процесу, що підлягає перевірці [47]. 

Для формування правильної і повної думки про існуючу структуру 

бізнес-процесу, який підлягає перевірці, аудиторові варто обговорити 

виконаний опис працюючої моделі бізнес-процесу з власником процесу і, 

якщо буде вагома необхідність, внести потрібні доповнення й зміни. Для 

того, щоб оминути формалізм у цьому погодженні, аудиторам варто на 

прикладі разом із власником процесу покроково пройти весь процес [47]. 

За результатами перевірки бізнес-процесу і процедур контролю, 

проведеної аудиторами, виявлені докази необхідно відобразити в робочих 

документах. Змодельовані існуючі бізнес-процеси, які підлягають перевірці, 

можуть бути відображені в робочому документі “Аналіз об’єкта”. Цей 

документ варто формувати під час попереднього аналізу об’єкта аудиту, він 

по суті описує межі запланованого аудиту. Отримані за результатами аналізу 

висновки щодо відповідності існуючої структури контрольних процедур 

бізнес-процесу, які підлягають перевірці, “ідеальній” структурі контрольних 

процедур варто викласти в робочому документі “Аналіз контролю”, у 

котрому необхідно зафіксувати проблеми в системі ВК, властиві існуючій 

організації процесу (за результатами тестів присутності й ефективного 

проведення процедур контролю). Окремо в цей документ можна включити 

запропоновані необхідні контрольні процедури управління ідентифікованими 

ризиками. 
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Характеристику існуючих та “ідеальних” (еталонних) моделей бізнес-

процесу, які підлягали перевірці, також варто представити в узагальнюючому 

документі за результатами перевірки – “Звіт аудиту” [47]. 

Окремо варто відзначити, що форма, структура та зміст робочого 

документа аудиторів встановлюються відповідними внутрішніми 

розпорядчими документами банківської установи. 

Результати аудиту бізнес-процесів можуть бути передані аудиторами 

власникам процесів, фахівцям інших служб внутрішнього контролю та 

іншим третім особам, які несуть відповідальність за встановлення й 

підтримку СВК у банку на необхідному рівні. При цьому менеджменту ПВА 

необхідно оцінювати можливий негативний вплив подання результатів 

діяльності ПВА на незалежність та об’єктивність фахівців ПВА при 

наступних перевірках. 

Інформація про комунікацію повинна бути задокументована у 

відповідності до регламентів внутрішніх нормативних документів 

банківської установи. Методику й організацію співпраці ПВА з іншими 

функціональними підрозділами банківської установи варто або 

регламентувати окремими внутрішніми регламентними документами, або 

включити у положення про роботу ПВА. 

За результатами виконаних аудиторських процедур, у тому числі після 

тестування на наявність потрібних контрольних процедур та ефективність їх 

застосування (на етапах оцінювання і верифікації), аудитору необхідно 

пересвідчитись у надійності та ефективності існуючої СВК і при 

необхідності надати рекомендації для її вдосконалення й оптимізації. 

На етапі підготовки і надання звіту аудиторові потрібно сформувати 

висновки та рекомендації, що відповідають цілям і задачам аудиторського 

завдання. Серед процедур на цьому етапі можемо визначити наступні: 

узагальнити результати виконання завдання; проаналізувати виявлені 

порушення й оцінити істотність їх впливу; підготувати інформацію і 

попередньо обговорити висновки з посадовими особами. 
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На етапі постконтролю (моніторингу) аудиторам необхідно згідно з 

поставленими на етапі підготовки і надання звіту термінами перевіряти 

виконання рекомендацій об’єктом перевірки. 

Проводячи процесно-орієнтований аудит, на нашу думку, варто 

звернути увагу на етапи планування завдань та вивчення. В їх межах 

потрібно приділити увагу вивченню логіки, мети і цілей процесу для кращого 

подальшого розуміння операцій в ньому. 

У випадку проведення процесно-орієнтованого аудиту ідеальне 

опанування деталями процесу не є настільки важливим, як при аудиті бізнес-

процесів, оскільки при його проведенні увага приділяється не так логіці 

організації процесу, як операціям і діям, які мають причинно-наслідкові 

зв’язки в його межах. 

Для остаточного розмежування цих двох напрямків аудиту подаємо 

деякий (неповний) перелік процедур для спрощеного процесу продажу та 

обслуговування банківського продукту “Депозит” (додаток Ї) у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Процедури внутрішнього аудиту процесу 

“Продаж і обслуговування депозиту” 

Етап аудиту Процедури внутрішнього аудиту процесу 

 Аудит бізнес-процесу 
“Продаж депозиту” 

Процесно-орієнтований аудит 
процесу “Продаж депозиту” 

1 2 3 

Планування 
завдань та 
вивчення 

- розмова з власником (куратором) процесу для отримання 
аудитором базової інформації про процес  
- розмова з відповідальними особами, які мають вагомий вплив на 
процес або/чи виконують ключові операції (дії) в ньому 
- детальне вивчення аудитором інших матеріалів (техкарт, 
положень, кодексів, розпоряджень), які стосуються процесу 
- побудова і погодження з власником (куратором) орієнтовної 
схеми процесу  

- виділення деталізованих об’єктів аудиторської перевірки 
- формування переліку процедур, які будуть проводитися на етапі 
оцінювання 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 

Оцінювання і 
верифікація 

- глибинне інтерв’ю з власником (куратором) процесу, з’ясування 
рівня знань свого процесу його власником (куратором) 
- детальне і глибоке 
дослідження наявної 
природи процесу і його 
аналогів на ринку 
(можливо, із залученням 
сторонніх експертів) 

- дослідження ролі маркетингу в 
процесі 

- дослідження рівня задоволення клієнта наявним процесом 
- оцінка рівня 
автоматизації  операцій 
в процесі і його якості 

- перевірка формування бюджетів і їх 
використання на підтримку продажу 

- перевірка логічності 
наявної послідовності 
дій (операцій) у процесі 
та покрокове їх 
дослідження 

- перевірка відповідності даного 
продукту до потреб ринку 
- перевірка технічної документації 
продукту, його законності і 
відповідності до внутрішніх 
розпорядчих документів 

- проведення замірів 
часу, виконання процесу 
продажу і його 
підпроцесів і оцінка 
якості отриманих 
результатів 

- визначення рівня технічної і 
методологічно-облікової бази для 
продажу й обслуговування по даному 
продукту 
- визначення ролі профільного 
напрямку, який займається 
управлінням продажем 

- перевірка на 
обов’язковість усіх 
точок процесу, на 
доцільність (відповідно 
до законодавства і 
внутрішніх розпорядчих 
документів) 

- перевірка якості системи мотивації, її 
законності, відповідності внутрішнім 
нормативним актам і ефективності 
- перевірка якості, правильності і 
повноти  відображення нарахування і 
виплати мотиваційних виплат 
працівникам банку в обліку 

- проведення 
анкетування працівників 
на предмет якості 
процесу 

- перевірка шаблонів договорів по 
продукту 
- оцінка методики і методичних 
матеріалів з продажу продукту 

- проведення 
індивідуальних 
зустрічей з 
працівниками, які 
беруть участь у процесі 

- вибіркова перевірка роздрібних точок 
продажу (відділень та філій) на 
предмет коректності виконання 
методичних рекомендацій (як з  
технічної сторони, так і з позиції 
якості обслуговування) 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 

 

-  проведення групових 
обговорень процесу в 
форматі малих фокус-
груп 

- вибіркова перевірка операцій 
продукту на предмет правильності їх 
відображення в обліку, законності, 
відповідності внутрішнім нормативам 

Підготовка і 
надання звіту 

- підсумування результатів та доопрацювання робочих документів 
аудитора, аналіз отриманих доказів 
- написання звітності і розробка рекомендацій 
- презентування (надання) звітності і надання рекомендацій 

Постконтроль 
(моніторинг) 

- перший контроль  
- другий контроль (за потреби) 
- третій контроль (за потреби) 

Джерело: розроблено автором. 
Аналізуючи дані, наведені нами в таблиці 3.3, можемо сказати, що для 

аудиту бізнес-процесів і процесно-орієнтованого аудиту процедури на етапах 

планування завдань та вивчення, підготовка і надання звітування та 

моніторингу є спільними, що породжене їх процесною природою. 

Відмінності в переліку процедур спостерігаємо на етапах безпосереднього 

проведення перевірки. Тут процедури аудиту бізнес-процесів спрямовані на 

оцінку процесу, який він перевіряє, а процедури процесно-орієнтованого 

аудиту, в свою чергу, орієнтовані на оцінку операцій, які проводяться в 

межах процесу. 

Окремої уваги заслуговує і процес формування робочих груп (команд) 

аудиторів. Є доволі велика специфічна різниця між аудитом бізнес-процесів і 

процесно-орієнтованим аудитом, і це потрібно враховувати при підборі 

аудиторів для перевірок. 

Команду аудиторів аудиту бізнес-процесів саме у таких по 

замовчуванню великих організаціях, як банки, варто формувати за 

стандартним секторним підходом. Цей тип внутрішнього аудиту є 

вузькопрофільним і має чітку основну функцію – вдосконалення й 

оптимізація процесів. Тому доцільним є виділення окремого підрозділу в 

межах ПВА, який би досліджував процеси банку і був вузькоспрямованим. 

Для проведення процесно-орієнтованого аудиту ми рекомендуємо 

застосовувати командний підхід. Це пов’язано з тим, що завданням цього 
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напрямку внутрішнього аудиту є оцінка системи внутрішнього контролю і 

всіх операцій в межах процесу. Залежно від типу об’єкта аудиторської 

перевірки є потреба у різних аудиторах, в залежності від їх знань і навиків. У 

межах процесно-орієнтованої аудиторської перевірки ми рекомендуємо 

залучати такий набір аудиторів (у відсотковому співвідношенні до всієї 

робочої групи): 10% – аудитори напрямку методології; 30% – аудитори 

напрямку бухгалтерського обліку та ІТ; 10% – аудитори напрямку якості 

обслуговування клієнтів; 50% – напрямку активних чи пасивних операцій; 

20% – аудитори напрямку оптимізації бізнес-процесів. 

Завершуючи тему аудиту процесів, хочемо охарактеризувати ще один 

напрямок внутрішнього аудиту, який ми відносимо до аудиту бізнес-

процесів, але він в останні роки набуває популярності і деякого рівня 

самостійності. Це аудит системи менеджменту якості, який є невід’ємною 

частиною системи внутрішнього аудиту банківської установи. Вимоги про 

впровадження процесного підходу описані в стандарті ISO 9001. На 

українському банківському ринку небагато такого типу установ 

застосовують цей напрямок аудиту бізнес-процесів, і ця діяльність не завжди 

відповідає сучасним підходам до проведення аудитів. 

Одна з проблем при проведенні аудиту бізнес-процесів напрямку 

перевірки систем менеджменту якості полягає в тому, що акцент при такому 

аудиті зміщений у сторону пошуку відповіді на питання “Як виконується 

процес?”, а не “Який результат процесу, наскільки він відповідає 

очікуванням споживачів?” і “Що робиться (зроблено) для поліпшення 

процесу?”. Операції перевіряються локально (виокремлені з послідовності 

процесів), що не дозволяє повноцінно і правильно провести аудит процесу. 

Керівні принципи міжнародного стандарту ISO 9001:2008 декларували 

орієнтацію на споживача, лідерство, прийняття рішень на підставі фактів, 

безперервне вдосконалення як один із елементів корпоративної культури, що 

співвідноситься зі стратегією розвитку клієнтоорієнтованості банку. 

Найбільша увага в стандарті приділяється питанню задоволення очікувань 
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споживачів. Впровадження даного документу гарантує клієнтам банку 

незмінно високу якість банківських послуг та обслуговування на всіх 

майданчиках продажу. 

У світовій практиці сертифікована система менеджменту якості є 

свідоцтвом керованості та контрольованості процесів організації, здатності 

оперативно реагувати на зміни ринкового середовища. Система об’єднує 

управління якістю та управління бізнесом, що дає можливість привести 

структуру організації до централізованої моделі, в якій цілі у галузі якості та 

бізнесу – єдине ціле. 

Серед банків, які досягли певного успіху в цьому напрямку, можемо 

виділити АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”. У 2016 році він проходив черговий 

наглядовий аудит системи менеджменту якості ISO 9001 за напрямом 

діяльності “Автомобільне кредитування”. Перевірку проводила французька 

інспекційно-сертифікаційна компанія Бюро Верітас. Метою цієї аудиторської 

перевірки було підтвердження виконання банком усіх вимог стандарту та 

продовження дії сертифіката відповідності автокредитування міжнародному 

стандарту на наступний рік. 

Аудитори Бюро Верітас перевіряли процеси головного офісу та 

відділень АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”. Команда банку вкотре підтвердила, 

що система менеджменту якості автомобільного кредитування забезпечена 

на рівні, що відповідає міжнародному стандарту. АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ 

БАНК” єдиний в Україні, який має сертифікат ISO 9001 за напрямом 

діяльності “автомобільне кредитування”. 

Варто зазначити, що версія стандарту 2008 року (ISO 9001:2008) 

припинила діяти у вересні 2018 року, тому АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” 

зараз знаходиться на етапі переходу на версію стандарту 2015 року - ISO 

9001:2015. 

У даний час, виходячи зі свого досвіду аудитування, банки можуть 

будувати структуру аудитів системи менеджменту якості (в частині 

проведення аудиту бізнес-процесів), як перевірку за такою ієрархією: 
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1) процес, 2) підрозділ, 3) пункт стандарту ІСО 9001, 4) термін. Акцент у 

плані (і при проведенні аудитів) робиться на процеси та їх результати. 

Для планування аудиту системи процесів менеджменту якості важливо 

врахувати послідовність самих процесів. Для основних процесів можна 

планувати аудити і йти по схемі “згори донизу” - від маркетингу (побудови 

продукту, реклами та ін.) до продажу банківського продукту, можна йти і в 

зворотному напрямку “знизу догори” - від продажу банківських продуктів до 

маркетингу. 

Один із етапів планування – визначення критеріїв аудиту системи 

менеджменту якості, до яких у разі аудиту процесів можуть бути віднесені: 

мета на рівні організації і процесів; карти процесів (стандарти, інструкції), 

які регламентують виконання процесу; нормативна документація, що 

встановлює вимоги до входів і виходів (продуктів процесу); плани 

коригувальних дій (і заходи щодо поліпшення процесу). 

При проведенні аудиту бізнес-процесів складання каталогу питань 

(своєрідний чек-лист) не є обов’язковим, але все-таки доцільно скласти його, 

куди включити хоча б основні питання: про входи (хто постачальники, де 

встановлені вимоги до входів, чи відповідають входи вимогам); про ресурси 

(повнота, якість та своєчасність надання); про інформацію (хто 

постачальники, повнота, своєчасність, достовірність); про виходи (хто 

споживач, які їхні вимоги, де вони встановлені, чи відповідають виходи 

вимогам); про критерії оцінки результативності та ефективності (які вони, 

періодичність вимірювання); про результати моніторингу (чи проводиться, з 

якою періодичністю, записи з моніторингу); про тенденцію (позитивна чи 

негативна); про результати аналізу (результативність, ефективність, 

стабільність, ступінь досягнення цілей); про дії на основі результатів аналізу 

(причини нерезультативності і/або неефективності (а також причини 

негативних тенденцій), коригувальні дії, результативність дій); про дії щодо 

поліпшення процесу; і, звичайно, про те, як виконується процес (чи 
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виконуються вимоги стандартів і інструкцій, які регламентують виконання 

окремих етапів процесу). 

Подібний чек-лист вбереже аудитора від упущень у ході перевірки. 

Більшість цих питань базуються на вимогах пунктів стандарту ISO 9001. 

Ще один важливий момент при плануванні – підбір аудиторів. 

Складність аудиту бізнес-процесів полягає і в тому, що аудитор у цьому 

випадку спілкується з представниками вищого керівництва (на тлі явно 

вираженої нерівності). Це зовнішньому аудитору досить просто ставити 

питання власникам процесів, натомість у рядових внутрішніх аудиторів 

можуть виникати (і часто виникають) проблеми при спілкуванні з вищим 

керівництвом. Для зменшення перекосу в спілкуванні аудит бізнес-процесів 

системи менеджменту якості доцільно проводити головним аудиторам. 

Крім того, значно зростають вимоги до кваліфікації аудиторів. Уже 

недостатньо знань лише стандартів ISO серії 9000, процедур організації та 

методики проведення аудитів. Необхідні досить глибокі знання і навички 

застосування: процесного підходу; аналізу ризиків; методів аналізу і 

вирішення проблем. Про це йдеться і стандарті ISO 19011 “Керівні вказівки 

по проведенню аудитів систем менеджменту”: аудиторам, що 

спеціалізуються на сфері управління якістю, необхідно володіти знаннями і 

навичками щодо “процесного підходу, методів проведення аналізу процесів, 

оцінки їх здатності і управління ними, методів оцінки ризиків (виявлення, 

аналіз і оцінювання ризиків)”. 

Аудит бізнес-процесів системи менеджменту якості може бути 

спланований по-різному, але в більшості випадків все одно залишається, по 

суті, аудитом підрозділів (тому, що основна увага при аудиті приділяється 

перевірці відповідності процесу вимогам стандартів і інструкцій), а не їх 

результату (і на те, наскільки результат відповідає очікуванням внутрішніх 

споживачів). Аудит бізнес-процесу так само носить вибірковий характер, як і 

інші аудити. 
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Як і при будь-якому аудиті, отримати аудиторські докази при аудиті 

бізнес-процесів системи менеджменту якості можна декількома методами: 

інтерв’ю, вивчення записів у відповідних регістрах і нагляд за виконанням 

процесу. У будь-якому випадку без безпосереднього спілкування з власником 

процесу не обійтися. Водночас у деяких ситуаціях проводять аудит процесів 

так, що власники процесів про це навіть не знають (тільки по записах), що, на 

нашу думку, є недопустимим. Отже, спочатку відбувається інтерв’ювання 

власника процесу, з нахилом на результати процесу, аналіз і наступні дії. 

Потім уже перехід до перевірки безпосередньо на сам процес і перевірка його 

виконання, краще це робити на конкретних прикладах. Наприклад, у разі 

аудиту процесу закупівель, необхідно вибрати конкретний приклад будь-якої 

закупівлі і крок за кроком пройти процес від початку до кінця (або навпаки). 

При цьому перевіряється дотримання процедури закупівлі: отримання заявки 

(з урахуванням всієї необхідної інформації), вибір постачальника (і оцінка), 

складання договору, проведення вхідного контролю, ідентифікація активу, 

який придбавається, облік та передача внутрішньому замовнику. 

Дуже важливо: аудит процесу не слід проводити локально. Це 

необхідно: по-перше, для проведення аудиту продукту (виходу), по-друге, – 

для оцінки задоволеності. Часто науковці обстоюють думку, що аудит бізнес-

процесу недоцільно відокремлювати від аудиту продукту. Ми не можемо 

погодитися з таким твердженням. На нашу думку аудит, банківських 

продуктів також варто проводити з позиції процесу, в якому цей продукт є 

елементом, але такий вид аудиту ми називаємо процесно-орієнтованим. 

Вивчати процеси-споживачі необхідно для отримання достовірної 

інформації про задоволеність споживачів процесом-постачальником. 

Причому не тільки тому, що задоволеність часто застосовується як критерій 

для оцінки процесів, але і з метою виключення ситуацій, які нерідко 

спостерігаються: процес-постачальник оцінений як результативний, а 

внутрішній процес-споживач не задоволений. Варто відзначити, що в 

технічній специфікації ISO \ TS 16949 була зроблена “обережна” спроба 
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нагадати про потребу оцінювання і сатисфакції внутрішніх споживачів: у 

пункті 8.2.1 по оцінці задоволеності з’явилася примітка “Слід враховувати 

думку як зовнішніх, так і внутрішніх споживачів”. Але термін “слід” означає, 

що це необов’язково, тому і виконують цю рекомендацію невелика кількість 

організацій (а в ISO 9001, на жаль, і такої рекомендації немає). 

Існує кілька варіантів отримання інформації про задоволеність бізнес-

процесом, наприклад:  

− аудитор аналізує результати оцінки задоволеності, отримані 

заздалегідь у відповідності з процедурою оцінки; 

− аудитор сам проводить опитування (анкетування) власника процесу, 

який є внутрішнім споживачем бізнес-процесу, який підлягає перевірці. 

Отримані результати зіставляються:  

− з результатами оцінки результативності процесу, який підлягає 

аудиту; 

− зі ступенем досягнення цілей. 

Не може поєднуватися висока результативність процесу з низькою 

задоволеністю внутрішніх (зовнішніх) споживачів. А якщо така ситуація 

виявлена, то слід зафіксувати цей факт і дослідити його. 

Через те, що подібний підхід при проведенні аудиту передбачає аналіз 

процесів-споживачів, аудиторські основні процеси краще проводити “знизу 

до верху”: від споживача до постачальника (процесів). 

Один із інструментів, який може принести суттєву користь при 

проведенні аудиту процесів, – це аналіз ризиків. Ризик характеризується 

ймовірністю виникнення будь-якої небажаної події і важкістю наслідків. 

Оцінку ризиків можна провести спільно з власником процесу безпосередньо 

під час аудиту (на етапі планування), ставлячи, наприклад, такі питання: Які 

небажані події можуть виникнути в ході виконання процесу?; Які можуть 

бути наслідки у разі, якщо небажана подія виникне?; Наскільки ймовірним є 

виникнення небажаної події?; Що здійснюється (може бути зроблено) для 

зниження ризику (важкості наслідків або ймовірності виникнення)?. Ці ж 
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результати можна використати як інформацію для вдосконалення або 

пересвідчення у коректності роботи системи аналізу ризиків діяльності 

об’єктів аудиту (підрозділ 2.2 розділу 2). 

Загалом варіант, який ми підтримуємо, – розрахунок і дослідження 

ризиків проводиться заздалегідь, а аудитор на аудиті розглядає результати 

оцінки і заплановані дії щодо зниження ризику. Завдання аудитора полягає в 

тому, щоб переконатися, що система контролю працює ефективно на 

кожному етапі бізнес-процесу. 

Необхідно додати: в разі застосування методики аналізу ризиків у звіті 

потрібно фіксувати і потенційні невідповідності (для подальшого планування 

запобіжних дій). 

Особливостей формування звіту за результатами проведення аудиту 

бізнес-процесів системи менеджменту якості практично немає. Слід згадати 

лише те, що якщо внутрішній споживач не задоволений, то таку ситуацію 

необхідно трактувати як невідповідність (з усіма наслідками, що випливають 

із наступними діями: аналіз, визначення причин і необхідних дій, виконання 

дій і оцінка результативності). 

Розглянуті підходи при плануванні аудиту процесів, застосування 

оцінки задоволеності й оцінки ризиків дозволять змістити акцент на 

результати процесів, а не окремих операцій і дії з потенційними 

невідповідностями, які важко помітити під час традиційного аудиту (і дійсно 

приносити користь банкам). 

 
3.3. Вплив розвитку інформаційних технологій на методику 

внутрішнього аудиту діяльності банків 

 

Уже давно зрозуміло, що новітні технології не лише супроводжують 

розвиток галузей, а і змінюють їх кон’юнктуру до невпізнанності, часто 

виводячи звідти колись ключових гравців. Ці зміни торкаються традиційно 
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перш за все великих галузей, таких як банківська справа, але серед суб’єктів, 

яких це стосується, є і менші гравці – аудиторські і консалтингові організації. 

Технологічна революція є рушієм докорінних перетворень та інновацій у 

кожній галузі. Машинне навчання активізує розповсюдження безпілотних 

автомобілів та інтелектуальних медичних пристроїв. Інтернет фізичних 

об’єктів у поєднанні з прогнозною аналітикою сприяє якісному 

профілактичному обслуговуванню енергомереж і промислового обладнання. 

Завдяки технології блокчейн відбувається перебудова системи фінансових 

трансакцій і оперативного контролю за рухом споживчих товарів. Хмарні 

технології, аналітика та масиви даних, а також інтернет-боти сприяють 

підвищенню ефективності, адаптивності, раціональності та планомірності 

бізнес-процесів. Динамічний розвиток технологій і поступове усунення 

бар’єрів виходу на ринок спонукають організації у всіх галузях економіки до 

інноваційних рішень, які стали можливими завдяки новітнім технологіям. 

Однак технологічний прогрес супроводжується трансформацією ризиків, і 

керівникам найбільших компаній світу добре про це відомо [154]. 

Сферу застосування інформаційних технологій в аудиті багато науковців 

оцінюють доволі по-різному. Часто вчені наполягають на думці, що 

використовувати електронно-обчислювальні машини потрібно лише у 

випадках проведення складних економіко-математичних розрахунків, 

накопичення архіву аудиторських даних; інші стверджують, що необхідною є 

їх присутність при складанні і оформленні документів тощо. 

Вивченню автоматизації аудиторських перевірок присвячені праці 

багатьох вітчизняних та зарубіжних учених і фахівців, зокрема таких як: 

Білуха М. Т., Виноградова М. О., Немченко В. В., Петрик О. А., Редько О. 

Ю., та інших. Вважаємо, що вказані напрями застосування комп’ютерів 

мають перспективу і є потрібними для організації аудиту.  

Так, на думку Виноградової М. О., “ …головна перевага використання 

прикладних комп’ютерних програм для складання робочих документів 

аудитора полягає в якісній зміні технології аудиту, праці аудитора …”. 
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Немченко В. В. та Редько О. Ю., у свою чергу, стверджують, що 

“…застосування у аудиторському контролі економічного аналізу, 

статистичних розрахунків і економіко-математичних методів (на технічній 

базі комп’ютеризації) підвищує наукову достовірність аудиту і його 

ефективність у раціональному господарюванні в умовах ринкових 

відносин…”. Наведені думки є, безумовно, коректними й обґрунтованими, 

але сучасний розвиток комп’ютерних технологій і програмного забезпечення 

дозволяє значно розширити сферу використання електронно-

обчислювальних машин у процесі аудиту, залучити ІТ-технології до 

проведення будь-яких аналітичних, логічних та розрахункових процедур і 

саме цим підвищити продуктивність і якість результатів аудиту. 

На даний час викликом для світу аудиту стала велика кількість 

інформації і даних (data) за рахунок як їх планового збору та накопичення, 

так і через централізацію обліку й аналізу у великих організаціях. За словами 

Біла Бренана, менеджера з управління розвитку аудиту компанії PWC (PWC 

Audit Transformation Leader), “аудит знаходиться в епіцентрі вибуху даних. 

Дуже важливо, щоб ми використовували ці дані, для забезпечення вищої 

результативності і більш високої якості аудиту для наших клієнтів” [267]. 

Висока інтенсивність розвитку інформаційних технологій надала 

відповідний імпульс для започаткування, а в подальшому вдосконалення 

методу аудиту в ІТ-середовищі [265]. 

Вперше почали використовувати інформаційні технології в аудиті у 50-

ті роки XX ст., в цей час у США було створено перші електронні машини для 

бухгалтерських розрахунків. 

Серед новітніх технологій популярності набувають такі, як мобільні 

додатки, передові методики і засоби аналізу даних, цифрового зв’язку і 

платформи спільної роботи, хмарні технології, і це всього лише декілька 

прикладів інновацій, котрі зараз впроваджуються передовими компаніями у 

внутрішньому аудиті. 

Є дві основні причини, чому внутрішній аудит змінюється: 
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 зміна архітектури даних (зміна носіїв даних, аналітичних розрізів і, 

головне, їх кількості), які отримують організації в результаті своєї 

господарської діяльності; 

 потреба глибшого дослідження даних для досягнення вищого рівня 

якості аудиту. 

З приходом нових аналітичних ІТ-систем методика проведення аудиту 

зазнала змін, а саме: технічні застосунки надають можливість 

автоматизованого вилучення даних та аналізу; перевірці та тестуванню 

підлягають майже всі великі набори (масиви) даних (практично 

виключається вибіркова перевірка, винятком є лише контроль якості 

первинних документів, які є у паперовій формі, але це до того часу, поки всі 

первинні документи не перейдуть в електронний варіант використання) для 

забезпечення найвищої достовірності результатів у найкоротший час. 

Великим бонусом є і візуалізація даних. 

Аудиторам такі зміни дають можливість менше працювати над 

рутинним і механічним запам’ятовуванням і пошуком документів. Вони 

відкривають ширші можливості для аналізу і тестування даних, ніж раніше. 

Аудитори витрачають більше часу на логіку виконання завдань і аналіз та 

обґрунтування результатів аудиту. І в той час можуть більше 

сконцентруватися на бізнес-процесах і їх тестуванні. А це означає більший 

рівень впевненості у відсутності суттєвої похибки у висновках аудиторів і 

покращення якості їх рекомендацій [152]. 

Даррен Хеффернан, член ACCA та фінансовий директор Trintech, 

впевнений, що підвищення рівня автоматизації у фінансовій сфері  сприяє 

посиленню стратегічної складової роботи у роботі фінансових працівників і 

допомагає підвищити результативність і якість їх роботи [197]. 

Впровадження інформаційних технологій вплинуло також і на рівень 

ефективності аудиторських перевірок, особливо тих, які є внутрішніми. 

Аудитори отримали можливості точно розраховувати ліквідність, 

довгострокову платоспроможність, оцінити рентабельність активів і капіталу.  
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Системи обліку, які застосовують комп’ютерну техніку, дозволяють 

проводити аудит із застосуванням інформаційних мереж банку. Така 

методика відома як аудиторська перевірка з застосуванням інформаційних 

технологій (CAATs — Computer-Assisted Audit Techniques) [265]. 

До складу CAATs входять наступні важливі елементи, що 

застосовуються внутрішніми аудиторами [265]: 

− програми для аудиторських перевірок: програмні комплекси, що 

застосовуються  з метою аналізу вмісту баз даних; 

− контрольні дані – це певний обсяг даних, які застосовує аудитор для 

того, щоб перевірити, чи коректно функціонує програмне забезпечення. 

Аудиторам необхідно оволодіти, знанням і навиками роботи із 

застосуванням комп’ютерної техніки, або одержувати практичну підтримку 

зі сторони необхідних фахівців, потрібну для формування висновків. 

Аудитори можуть застосовувати також і програмовані методи 

контролю, які підтверджують правильність, повноту і законність записаних у 

облікових регістрах інформації. 

У сфері застосування ПЗ для автоматизації аудиторської роботи, коли 

дані  клієнта акумулюються у файлах баз даних на серверах, доцільно 

застосовувати аналітичний метод. 

В цьому контексті термін “аналітична перевірка” варто розуміти як 

комплекс наступних процедур [265]: 

− аналітична перевірка співвідношення різного роду фінансової 

інформації; 

− зіставлення фактичної інформації з прогнозами, даними попередніх 

періодів, інформацією інших банків. 

Процедури із застосуванням ІТ можуть бути як простими логічними 

функціями, які порівнюють записи з визначеними попередньо еталонними 

даними, так і великими програмними комплексами, в яких реалізовані 

найновіші розробки з галузі статистики. 
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Низка вчених у сфері економіки стверджують, що аудитори можуть 

застосовувати комп’ютерні технології у широкому спектрі перевірок для  

великої кількості процедур аудиту аналітичного, розрахункового та іншого 

характеру. Важливим є застосування комп’ютера, як інструмента аудиту, на 

дослідних стадіях процесу аудиту, в час максимального акумулювання 

аудиторських доказів. 

Використання інформаційних технологій у процесі обліку привносить 

вагомі зміни до методів отримання даних про об’єкт, що контролюється. 

Застосував комп’ютерних технологій сильно впливає і на рівень 

ефективності аудиту. 

Окрім виконання основних стандартних функцій, аудиторам необхідно 

володіти системами електронної обробки даних у межах нагляду з 

використанням оброблення економічних даних автоматизованим методом 

для отримання можливості виконання функцій планування, контролю, 

аналізу та формування необхідних висновків за результатами аудиту (МСА 

№ 1009 “Комп’ютеризовані методи аудиту”). 

Окрім усього іншого, аудиторам потрібно [265]: 

− досягти розуміння облікової системи і СВК, які мають вплив зі 

сторони середовища електронної обробки даних; 

− здійснити визначення ефекту, з яким середовище електронної 

обробки даних впливає на процедуру оцінки ризиків; 

− здійснити підготовку проекту і провести тестування; 

− провести необхідні процедури аудиту. 

Виходячи з вищеописаного, можемо сказати, що висока професійна 

майстерність та компетентність у проведенні аудиту в межах середовища 

електронної обробки даних для аудиторів передбачає наявність глибоких 

знань про апаратні комплекси, інформаційні технології, комп’ютерну 

техніку, володіння методиками контролю з допомогою інформаційних 

технологій, розуміння технології автоматизації облікових процесів, 

володіння достатніми навиками використання комп’ютера. 
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Застосування комп’ютерних можливостей має вагомий вплив на рівень 

ефективності аудиторського контролю. З метою підвищення ефективності 

необхідно, щоб процедури контролю охоплювали всі блоки системи обробки 

інформації: від етапу первинної реєстрації операцій, закінчуючи їх записом в 

архівні комп’ютерні файли. 

Програмний код для забезпечення аудиту може бути внесений ПЗ для 

оброблення даних у текстовому форматі, що полегшить процедуру 

оновлення даних у подальші періоди. Окремі банки часто мають стандартні 

аудиторські тести, які архівуються у базах даних програм оброблення 

текстових даних. І коли виникає необхідність провести, тести елементи 

програмного коду просто копіюються з баз даних текстових редакторів у 

програми аудиту, що економить багато часу і легше, ніж внесення у 

комп’ютерне середовище всіх елементів коду. 

Всі блоки облікової системи повинні бути охоплені системою 

контролю, яка забезпечує нагляд за виконанням усіх контрольних процедур, 

виправленням недоліків, така система повинна швидко змінюватися за 

результатами виявлення “вузьких” місць і удосконалювалась із появою 

додаткових фінансових та інших операцій [265]. 

Контроль введення інформації в комп’ютерному середовищі 

проводиться з метою перевірки точності введення її в програму. 

У даному контексті хочемо навести приклад, який не відноситься 

конкретно до банківської системи, але на доступному рівні демонструє 

потрібність і зручність контрольних алгоритмів, вбудованих в IT-систему 

(програмний продукт).  

У сучасних обставинах застосування ІТ-технологій (інформаційних 

технологій і технічного забезпечення) набуває високого рівня необхідності в 

процесі організації роботи внутрішнього аудиту. Можемо виділити три 

основних типи ІТ-систем, які активно використовуються і запроваджуються 

на практиці: системи документообігу, системи для організації роботи 
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підрозділу внутрішнього аудиту і системи автоматизації роботи аудиторів 

при перевірках. 

Системи документообігу є частиною загальнобанківської організації 

роботи з документами. До їх функціональності належить створення 

документів (частково), призначення відповідальних осіб для ознайомлення 

чи/або погодження (редагування). Для прикладу це можуть бути договори, 

які в оргструктурі банківської установи мають погоджуватися декількома 

відповідальними особами, у випадку внутрішнього аудиту – це ознайомлення 

об’єкта аудиту з його результатами чи погодження річного плану аудиту та 

ін. 

Системи для організації роботи підрозділу внутрішнього аудиту – це 

IT-системи (програмні комплекси) або окремі програмні продукти, 

призначені для роботи при формуванні планів аудиту, як річного, так і 

програм окремих аудитів. 

Системи для організації роботи підрозділу внутрішнього аудиту 

призначені для спрощення роботи при плануванні й організації аудиторської 

роботи, використовуються при збереженні шаблонів планів та програм 

аудиту. На їх основі реалізовані алгоритми для розрахунку рівня ризиковості 

об’єктів, які підлягають аудиту, і збереження історії результатів уже 

здійснених перевірок.  

Варто перед запуском системи сформувати карту об’єктів 

внутрішнього аудиту (документ, у якому описано всі можливі об’єкти 

внутрішнього аудиту в банку). Дані для розрахунків повинні отримуватися з 

систем, де вони первинно опрацьовуються, або зі сховища даних (що є 

економічнішим і простішим у плані технічної реалізації).  

Загалом ця система може бути реалізована на тій платформі, яка 

найкраще підійде до наявної архітектури. Для прикладу, реалізувавши на 

платформі 1С 8.3, можемо отримати стартові вікна, які проілюстровано на 

рисунках 3.2 та 3.3. 
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Рис. 3.2. Зразок основного інтерфейсу ІТ системи для організації роботи 

підрозділу внутрішнього аудиту на платформі 1С 8.3  
Джерело: розроблено автором. 

 

 
Рис. 3.3. Зразок управлінського звіту ІТ-системи для організації роботи 

підрозділу внутрішнього аудиту на платформі 1С 8.3  
Джерело: розроблено автором. 

Методика розрахунків ризиків, яку ми запропонували вище, не 

потребує постійного ручного втручання аудиторів, тому доцільно системно 

заборонити зміну первинно розрахованих результатів, а за потреби 
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реалізувати можливість ручного коригування ризику по певному об’єкту (з 

відповідним і достатнім поясненням керівника підрозділу внутрішнього 

аудиту або з його погодженням). 

Окрім розрахунків ризиків, автоматично може бути і сформований 

річний план роботи підрозділу внутрішнього аудиту з уже запропонованим 

таймінгом (рекомендованими термінами проведення), розрахованим у 

залежності від ризику об’єктів і потрібних людино-годин на їх перевірку.  

Доцільно розробити два режими роботи підсистеми планування.  

Перший – це планування без урахування наявної пропускної можливості 

підрозділу внутрішнього аудиту в наявному на час планування складі 

(пропускній (виробничій) потужності); в результаті можна буде отримати 

інформацію про недостатність спеціалістів-аудиторів яку в процесі потрібно 

компенсувати. Другий варіант розрахунку – це з врахуванням наявної 

потужності підрозділу внутрішнього аудиту і планування в межах тих 

ресурсів, які доступні. Тобто відкидаються перевірки з найменшим ризиком. 

Для планування і підготовки поточної аудиторської перевірки 

доцільним є реалізувати формування її програми, де система до кожного з 

пунктів (пункти програм попередньо готуються у вигляді розгорнутої карти 

об’єктів аудиту) автоматично підбере найменш завантажених спеціалістів 

аудиту по даному напрямку (з наявними відповідними навиками і 

компетенціями, які попередньо реєструються в системі) і направить їм 

потрібну інформацію (призначить на них в їх особистому кабінеті завдання і 

контролюватиме терміни виконання). 

Для організації роботи аудитора під час перевірки варто реалізувати 

оперативне внесення даних у робочі документи (тобто робочі документи 

повинні бути також реалізовані у вигляді окремих аплікацій електронних 

таблиць чи форм або інших варіантів) із можливістю завантаження 

супровідних чи підтверджуючих документів (скан-копій, фото чи 

відеоматеріалів). 
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Детальніше спрощений склад систем такого типу представлено на 

рисунку 3.4. 
 

 
Рис. 3.4. Спрощена схема функціонала ІТ-системи (програмного продукту) 

для організації роботи підрозділу внутрішнього аудиту 
Джерело: розроблено автором. 

Для поточного контролю над виконанням аудиторських перевірок 

потрібно створити дашборд із найнеобхіднішою інформацією, яка би 

Блок 2 “Планування” 

Блок 3 “Проведення” 

Блок 1 “Довідкова інформація” 

Функціональні можливості ІТ-системи для автоматизації процесів 
підрозділу внутрішнього аудиту 

- документ для формування річного плану перевірок; 
- документ для формування програми перевірки; 
- документи для реєстрації робочих груп (команд); 
- документ розрахунку і реєстрації ризиків; 
- документ реєстрації позапланових перевірок; 
- документ формування програми аудиту позапланових перевірок; 
- документ реєстрації наданих професійних консультацій 

- робочі документи аудитора; 
- висновки аудиторів; 
- документи реєстрації результатів по окремих пунктах програми перевірки 

- довідники працівників підрозділу аудиту (аудиторів та ін.); 
- довідники сторонніх експертів та консалтингових компаній; 
- організаційна структура банку; 
- довідник об’єктів внутрішнього аудиту; 
- шаблони планів і програм перевірок; 
- показники для розрахунку рівня ризиковості об’єктів перевірок; 
- посади працівників підрозділу; 
- відповідальні напрямки аудиторів; 
- значення показників для розрахунку рівня ризиковості об’єктів перевіро. 

Блок 4 “Звіти” 

- організаційна структура; 
- команди аудиторів; 
- висновки аудиторів; 
- рівень ризиковості об’єктів; 
- план-фактний аналіз виконання річного плану; 
- поточний статус перевірок, які знаходяться в роботі 
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відображала перелік перевірок в активній фазі та їхній статус, а також 

завдання, які були поставлені підлеглим аудиторам чи прийняті на виконання 

від вищого рівня, їх терміни і статуси. 

На нашу думку, окремо варто розробити модуль звітності, який умовно 

може складатися з двох блоків. 

Блок 1 – звітність управлінська про деталі виконання аудиторських 

перевірок, виявлені проблеми і ризики. 

Блок 2 – звітність регламентована (НБУ та внутрішніми розпорядчими 

документами), призначена для виведення показників діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту, а також про підготовлені або вже погоджені звіти і 

висновки аудиторів.  

Отже, в цій програмі (програмному комплексі) доцільно реалізувати 

весь цикл роботи підрозділу внутрішнього аудиту як загалом, так і його 

працівників окремо. 

Системи автоматизації роботи аудиторів при перевірках призначені для 

виконання певних функцій аудитора, які стосуються перевірки 

структурованих чи неструктурованих даних об’єкта аудиту.  

Системи автоматизації роботи аудиторів при перевірках можуть бути 

представлені як вбудовані алгоритми в операційні та інші системи банку, так 

і окремі підсистеми, які отримують дані, перевіряють їх і видають результат 

у певному визначеному форматі. 

Такі алгоритми і підсистеми можуть працювати в напрямку вивірки 

даних на предмет їх повноти, правильності розрахунку, відсутності ручного 

втручання в роботу систем обробки даних об’єкта аудиту. 

Три вищеописаних типи систем синхронізуються між собою, а також 

завантажують дані з інших банківських систем.  

Схему аудиторських процесів у комп’ютерному середовищі 

представлено на рисунку 3.5. 

  



194 

Рис. 3.5. Схема аудиторських процесів у комп’ютерному середовищі 
(розроблено автором) 
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Аналітична система внутрішнього аудиту є аналітичним центром, який 

накопичує результати аналізу або самостійно аналізує передані вбудованими 

алгоритмами з інших банківських систем і баз даних. Аналітична система 

передає результати аналізу для формування звітності і візуалізації в систему 

автоматизації роботи ПВА. В свою чергу, система автоматизації роботи ПВА 

може самостійно або через дії аудитора ініціювати повідомлення або 

погодження інформації через систему документообігу банку.  

У межах стандартного функціонала лінійки програмних продуктів для 

ведення бухгалтерського та управлінського обліку на платформі 1С 8.Х було 

включено функціонал, який призначений для швидкої перевірки стану 

ведення обліку. В систему було попередньо “залито” максимально можливу 

кількість зразків стандартних операцій і заведено правила закриття періоду 

та стану залишків після його основних процедур. Відповідно, при запуску 

алгоритму перевірки (“Експрес-перевірка”) система покроково перевіряє 

проведені за вибраний період операції і залишки, після чого видає перелік 

таких, які є поза стандартними і вважаються такими, яким варто приділити 

додаткову увагу. 

З метою якісного вирішення завдань контролю, які висуваються перед 

аудитом, останній повинен не лише приділяти увагу середовищу електронної 

обробки даних, а й працювати над власними програмами для підвищення 

рівня і забезпечення якості перевірки аудитом правильності і точності 

фінансової та управлінської звітності. 

Сучасний внутрішній аудит орієнтується на уникнення можливих 

ризиків в межах проведених аудитів чи надання консультацій. У цьому 

процесі використаний системно-орієнтований аудит, із урахуванням кращих 

його сторін, базою якого є бухгалтерські і статистичні вибіркові 

дослідження, що дозволило аудиторам оминути чи знизити його ризик. 

Робота з комп’ютерними системами пов’язана з великою кількістю 

ризиків (ризики захищеності і повноти інформації, низького рівня 

ефективності та роботи тощо) [265]. 



196 

Оцінювання ризиків – у цьому контексті це системний процес оціночної 

і комплексної професійної думок про вірогідні погані умови та чинники. Тут 

аудитори повинні встановити черговість здійснення аудиторських перевірок 

окремих напрямів роботи, ризиковість яких вища (детальніше у розділі 2) 

[265]. 

Для уникнення або зменшення рівня ризиковості проводять наступні 

види контролю [265]: профілактичний контроль; контроль за виявленням  і 

повідомленням про помилки і недоліки; контроль за виправленнями 

(виконується щодо операцій, які раніше були відхилені системами). 

Під час роботи комп’ютеризованих систем можуть виникати наступні 

загрози: втрата даних через локальні та інтернет-мережі; загроза шахрайства і 

допущення помилок; системний збій. 

У такому випадку менеджмент банку зобов’язаний розробляти і 

впроваджувати політики дотримання правил інформаційної безпеки методом 

застосування ІТ-технологій для того, щоб забезпечити юридичну 

достовірність даних. До таких інструментів відноситься аудит 

комп’ютеризованих систем (ІТ-аудит), одним із напрямків якого є аудит баз 

даних. 

Суть ІТ-аудиту у зборі документарних доказів полягає у тому, що 

інформація, введена і виведена з комп’ютеризованих систем, є повною й 

правильно обробленою. 

У період аудиту оброблення інформації в комп’ютеризованій системі 

внутрішнім аудиторам необхідно з’ясувати [265]: 

− чи ІТ-система проводить контроль стосовно правильності і 

правдивості арифметичних розрахунків; 

− чи така система проводить звірки сум, отриманих у результаті 

оброблення операцій; 

− чи комп’ютеризована система формує звітність про виявлення 

помилок, їх тип і суть тощо. 
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Створення аудиторських комп’ютеризованих каналів комунікації дасть 

аудиторам можливості швидко і вчасно отримувати дані з метою вживання 

ефективних кроків у напрямку виявлених недоліків. 

З метою з’ясування величин розрахункових похибок, пов’язаних із 

інформаційними ризиками в аудиті, аудиторам потрібно визначати фактори, 

які його спричиняють. 

МСА № 401 “Аудит у середовищі комп’ютерних інформаційних систем” 

має за мету запровадження норм і надання порад рекомендаційного 

характеру, які необхідно брати до уваги і виконувати в межах виконання 

аудиту в середовищі комп’ютеризованої інформаційної системи (КІС). 

Використання комп’ютерних технологій змінює процеси оброблення, 

збереженості і трансляції фінансової інформації, а також впливає на 

бухгалтерські облікові системи і СВК [265]. 

Середовище комп’ютерної інформаційної системи впливає на: 

аудиторські процедури, яких дотримується аудитор, досліджуючи облікову 

систему і СВК; визначення властивого ризику і ризиків контролю, звертаючи 

увагу на які аудиторами здійснюється оцінка ризиків загалом; розроблення і 

проведення аудиторами тестування контролю та процедур за суттю. 

Фахівцям, які проводять перевірки, необхідно мати достатньо високий 

рівень компетенцій у роботі з КІС для виконання своїх посадових обов’язків, 

в тому числі і аудиту даних про облікові системи і СВК, на які має вплив 

середовище КІС; з метою виявлення впливу середовища КІС на загальний 

ризик і його оцінку; з ціллю розроблення і здійснення необхідного 

тестування контролю [265]. 

За необхідності аудитори звертаються за допомогою до фахівців 

напрямку ІТ (запрошених ззовні або працівників банку напрямку ІТ). 

Аудиторам необхідно зібрати докази відповідності такої діяльності цілям і 

завданням такої перевірки (МСА 620 “Використання роботи експерта”) [265]. 

МСА 400 “Оцінка ризику та внутрішнього контролю” радить вивчити 

облікові системи і СВК з метою коректного планування перевірок. У 
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середовищах КІС властивий ризик і ризик контролю можуть мати вплив 

зосередженого чи загального характеру на ймовірність суттєвого рівня 

викривлення інформації [265]: 

− зростання ризиків може спостерігатися внаслідок появи недоліків 

у функціонуванні КІС, до яких призвела некоректна розробка або 

експлуатація програмного забезпечення; 

− високий рівень ризикованості може збільшувати імовірність 

недоліків, шахрайства в окремих програмах, базах даних, файлах. 

На даний час CAATs мають широке використання і досягли максимуму 

свого розвитку. Більшість CAATs не працюють у режимі 24/7 (круглодобово) 

і, отже, не в змозі побудувати дійсно безперервний процес аудиту. Вони не 

працюють у режимі реального часу і навіть не є близькими до таких потоків 

даних, тому не в змозі виявляти сумнівні події, такі як потенційні ризики. 

Фірми, які успішно експериментували з CAATs, повинні в кінцевому 

підсумку на майбутнє розглянути більш прогресивні програми, які містять 

функціональні можливості, що аудитують процеси в режимі реального часу. 

Це дозволить забезпечити високий рівень впевненості. 

Для реалізації автоматизації аудиту можна використати декілька 

підходів: вбудований модуль аудиту (EAM) – передбачає установку файлів 

або сегментів коду в хост-системі; метод зовнішнього підключення до бази 

даних. 

Модель аудиту через сховище даних було запропоновано в якості 

потенційного майбутнього рішення для аудиту. Зокрема, цей підхід є 

порівняно кращим за EAM. По суті, сховище даних пов’язане з різними 

часом навіть несумісними між собою системами банку і легко приймає й 

інтегрує відповідні дані, які генеруються в межах всієї організації. 

Також останнім часом науковою фантастикою перестали бути так звані 

“боти” та “інтелектуальні агенти”, суб’єкти роботизованої автоматизації 

процесів (RPA). Усе частіше вони знаходять місце застосування в сфері 

складних фінансово-аналітичних процесів. У числі організацій, які 
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використовують RPA у напрямку фінансів, є Barclays Bank, N-power і 

Verizon. До процесів, які вже підлягають автоматизації таким методом, 

належать: процеси збору й агрегування даних; пошук відповідностей та їх 

узгодження; процедури закриття періоду і формування звітності. 

За допомогою RPA Barclays Bank змогли зменшити річний резерв  

безнадійних боргів на 175 млн фунтів стерлінгів, а також заощадити на цьому 

витрати на утримання 120 штатних одиниць. Verizon, у свою чергу, зумів 

досягти економії витрат на фінансове управління на рівні 21%, це стало 

результатом централізації фінансових операцій у двох офісах (200 з яких 

працювали до централізації). 

У сучасних обставинах підрозділи внутрішнього аудиту зазнають 

впливу обсягу технологій, до яких відносяться системи планування ресурсів 

(ERP), хмарні технології, великі масиви даних та глибокий аналіз. Але 

кількість технологій, на яких необхідно розумітися фахівцям підрозділів 

внутрішнього аудиту, швидко збільшується. А в недалекому майбутньому на 

них чекає напрацювання ще більшої кількості новітніх технологій. Бізнес 

наближається до моменту зламу, після якого високопродуктивні та доступні 

інноваційні технологічні рішення нададуть банкам можливість вийти на 

абсолютно новий рівень продуктивності та ринкового зростання через 

створення якісніших продуктів, послуг та ринків, які раніше важко було 

навіть уявити. Багато з таких нових технологій, наприклад, машинне 

навчання, блокчейн, штучний інтелект та ін., вже почали регулювати або 

навіть відповідати за прийняття деяких рішень, а не лише замінювати працю 

людей, як це колись започаткувала автоматизація. Ці фактори створюють 

нові можливості, що, у свою чергу, продукує і нові ризики, а, отже, виникає і 

потреба в кардинально інших методиках контролю.  

Під впливом змін, що відбуваються за сучасних обставин, підрозділи 

внутрішнього аудиту незабаром просто не зможуть виконувати свою 

аудиторську функцію через те, що вони виконували свою роботу в 

минулому, опираючись на наявні у них на сьогоднішній день досвід, знання, 
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навички. Технології, яким внутрішні аудитори ПВА будуть змушені на 

високому рівні оволодіти, нові ризики, на які вони будуть змушені реагувати, 

та швидкість технологічної еволюції, на що їм необхідно буде орієнтуватися, 

призведуть до втрат актуальності інструментів, якими аудитори 

користуються на сьогодні. Також більше половини керівників підрозділів 

внутрішнього аудиту (56%) [154] висловили свій неспокій з приводу того, що 

нехтування впровадженням новітніх технологічних рішень може стати 

причиною зменшення цінності підрозділів внутрішнього аудиту для банків. З 

іншої сторони, якщо внутрішній аудит прагнутиме відігравати дійсно значну 

роль у банку, аудитори повинні бути озброєні інноваційними технологічними 

інструментами, компетенціями та методами для проведення аудиторських 

процедур.  

Підрозділи внутрішнього аудиту деяких організацій, в тому числі і 

банків, налаштовані рішуче стосовно свого високотехнологічного 

майбутнього. Аудитори таких підрозділів вже надають консультаційну 

підтримку з питань ризиків та механізмів контролю над технологіями 

роботизованої автоматизації процесів (РАП), використанням технології 

штучного інтелекту (ШІ) та застосуванням дронів. Вони тісно співпрацюють 

із різними зацікавленими функціональними підрозділами банку з метою 

забезпечення максимальної продуктивності та відповідності їхньої роботи до 

корпоративної стратегії та активно використовують інструментарій 

отримання та обробки інформації і РАП для правильної ідентифікації 

доцільності та сфери аудиту, а також аналізу і машинного навчання та 

технології ШІ з метою надання банку інноваційних рішень для підвищення 

як вартості його активів, так і вартості самого банку. Цитуючи Алвін 

Бледсоу, Голову Аудиторського комітету, SunCoke Energy [154] “…реальна 

проблема, яка загрожує підрозділам внутрішнього аудиту, полягає у 

наступному: якщо вони не йтимуть у ногу з технологічним прогресом, вони 

позбавляться своїх позицій і сприйматимуться як такі, що втратили свою 

цінність для організації; їм необхідно тримати руку на пульсі (при цьому не 
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обов’язково мати глибокі експертні знання), щоб зберегти свою актуальність 

та значимість…”. 

Підрозділ аудиту в кожному банку незалежно від його спеціалізації, 

чисельності персоналу або розмірів бюджетів має необхідність і навіть 

зобов’язаний обставинами нарощувати свій технічний та кадровий потенціал. 

Новітні технології повинні знаходитися в центрі уваги ефективного 

підрозділу внутрішнього аудиту, оскільки саме вони надають фахівцям з 

внутрішнього аудиту шанс оперативно, якісно та кваліфіковано надавати 

консультації з ризиків, пов’язаних з ІТ-середовищем, удосконалити свою 

роботу до рівня впроваджених банком інноваційних рішень та проводити 

аудит наявних комп’ютерних операцій. 

Отже, сучасний аудит перебуває в тісному взаємозв’язку з 

інформаційними технологіями. У зв’язку з тим, що зростає ступінь 

автоматизації облікового процесу у вітчизняних банках, збільшується вплив 

комп’ютеризованої системи бухгалтерського обліку на достовірність і 

повноту інформації, які були сформовані у звітності. Також варто відзначити, 

що якість аудиторських перевірок вагомо покращується з використанням 

самими аудиторами спеціалізованого програмного забезпечення. 

Терміни здійснення перевірок аудитом у порівнянні з традиційними 

методами проведення сильно скорочуються, зростає продуктивність роботи 

аудиторів, а відповідно, підвищується рентабельність. Таким чином, переваги 

застосування комп’ютерної техніки при проведенні аудиту полягають у: 

зменшенні обсягу даних, що оброблюються вручну; економії часу на 

виконання одноманітних прийомів порівняння фактичних даних із 

обліковими; зменшенні ризику появи арифметичних помилок, порушених 

при відображенні даних в облікових регістрах; перевірці тотожності чи 

взаємної ув’язки показників різних форм звітності в автоматичному порядку; 

компактному зберіганні і багаторазовому використанні даних 

бухгалтерського обліку.  
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Звичайно, наявність технічного обладнання є важливим елементом 

формули успіху в бізнесі, але це ще не запорука успіху, як і кількість 

зібраних даних, якщо у працівників немає потрібних навиків, що дадуть 

змогу проаналізувати отриману інформацію і зробити висновки. Вже 

згаданий вище Біл Бренан впевнений, що можна мати найкращу технологію в 

світі і відмінний інструмент, але якщо не мати налагоджених процесів і люди 

не здатні з ними працювати, то це все марно [267]. 

Швидкість технічного розвитку та обсяги технологічних інновацій 

більше не дозволяють керівникам підрозділів внутрішнього аудиту таких 

великих організацій, як банки, формувати штат свого підрозділу з фахівців 

вузької спеціалізації, як це було донедавна. Сьогодні діючий підхід потребує 

занадто великого штату працівників, на утримання якого за сучасних 

обставин уже неефективно витрачати такі обсяги коштів.  

У найближчий час, а в деяких банках уже зараз, серед профільних 

навиків, необхідних для усіх працівників підрозділу внутрішнього аудиту, - 

володіння інформаційними технологіями на рівні, який є значно вищим за 

базові загальні методи і механізми контролю комп’ютеризованих систем. У 

цьому контексті близько 80% [154] керівників підрозділів внутрішнього 

аудиту серед основних потреб свого напряму вказують достатній рівень 

кваліфікації своїх фахівців у сфері інформаційних технологій.  

Найнеобхіднішим спеціалістом для підрозділів внутрішнього аудиту є 

фахівець із ризик-менеджменту, що цікавиться та має навики з роботи 

сучасними технологіями, ментальність та підготовка якого можуть дозволити 

йому безперервно використовувати у своїй діяльності нові й нові механізми і 

програмне забезпечення у відповідь на появу новітніх інформаційних 

технологій та зміну (“еволюцію”) ризиків, на які наражаються банківські 

установи. На перший погляд може видатися, що існує дефіцит кадрів такого 

типу на ринку праці, насправді ж до такої категорії фахівців відноситься 

переважна більшість спеціалістів, котрих пропонує ринок. Як свідчить 

згадане вище опитування під назвою “Ринок праці майбутнього”, що 
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проводилося під егідою PwC і охопило більше 10 000 респондентів-фахівців 

із доволі широкого спектра галузей економіки, три четвертих від загальної 

кількості фахівців готові навчатись і освоювати нові навички або навіть 

проходити повну перекваліфікацію заради покращення своєї перспективи на 

ринку праці, який із кожним днем диктує все нові умови. Ідентична частка 

респондентів вважає освоєння актуальних для сучасності навичок власним 

обов’язком, а не чекає ініціативи від свого роботодавця. 

Люди залишаються і ще довго залишатимуться ключовими в аудиті, 

але їх задіяність буде невпинно скорочуватися і концентруватися на 

методологічній та організаційній частині перевірок, як це уже є в 

бухгалтерському обліку. Така зміна в структурі аудиту зумовлює потребу в 

нових, якісно інших людських ресурсах. Це означає зростання потреби у 

забезпечених технічними навичками студентах (випускниках) обліково-

аналітичних напрямів. Першими в рейтингу працевлаштування будуть особи 

з аналітичними навиками в поєднанні з більш широкою діловою хваткою, 

глобальною поінформованістю, вмінням спілкуватися та з лідерськими 

здібностями. Велика потреба вже cформована навколо вмінь досконало 

використовувати інструменти аналізу, такі як EXCEL, ACCESS, SQL та ін. 

 
Висновки до розділу 3 

 

Необхідність розвитку та вдосконалення методу аудиту внутрішнього 

аудиту як вагомої складової системи внутрішнього контролю банку 

обумовлена потребами зниження ризиків, а також стабілізації і розвитку 

банківської системи. З дослідженого у розділі 3 ми можемо зробити такі 

висновки. 

1. Метод і процедури внутрішнього аудиту є основою цього напрямку 

дослідження, тому ми не можемо сказати, що вони не є дослідженими. 

Навпаки, в процесі нашого дослідження ми опрацювали великі масиви 

накопиченої роками інформації, але з плином часу, а особливо в останні 
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роки, відбувається швидка перебудова цілих галузей і банківська система не 

є винятком: проводяться масові централізації та укрупнення управлінських 

центрів; велика конкуренція зумовлює до зниження собівартості вже не 

просто на рівні “виробничого процесу”, а й організації процесів; розширення 

переліку надаваних послуг. За таких обставин методика аудиту зазнає 

значних змін, а саме: розширення кола відповідальності внутрішнього аудиту 

і відхід від контролю лише регламентованого фінансового обліку, перехід до 

контролю якості процесів, управлінського (у широкому його розумінні) і 

статистичного обліку. 

2. Умовно методи внутрішнього аудиту можна розділити на дві групи: 

1) загальнонаукові, або філософські методи, які є загальними і спільними для 

всіх типів досліджень і знаходять застосування у всіх науках (аналіз, синтез, 

моделювання, індукція, дедукція та ін.); 2) спеціальні методи внутрішнього 

аудиту – методи, які застосовуються в основному при здійсненні перевірок 

внутрішнім аудитом (сканування, контрольна покупка, експертна оцінка, 

інспектування та ін.). 

3. Серед методів внутрішнього аудиту однією із таких, яка зазнає 

суттєвих змін, є група методів документального контролю. Загалом із 

розвитком інформаційних технологій усе менше застосовується традиційне 

документування операцій. Для прикладу такі документи, як платіжні 

доручення, якими клієнти банків більшою мірою перераховують грошові 

кошти своїм контрагентам (а як свідчить практика, більше 90%), є лише в 

електронному форматі і не мають формального паперового аналога, більше 

того, не можуть такого мати, оскільки такі документи підписуються 

електронними цифровими підписами і в роздрукованому вигляді не мають 

жодної юридичної сили. Аналогічна ситуація і з податковими накладними, 

які відповідно до законодавства є виключно в електронному варіанті. Саме 

тому і перевірка такого типу документів (а все-таки це документи) набуває 

якісно нового вигляду. Тут перевірка може відбуватися лише із 

застосуванням комп’ютера. Саме тому ми вважаємо, що комп’ютерний 
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метод, який часто виділяють науковці, не є самодостатнім і ІТ-технології 

швидше тут є інструментом. 

4. Для планування перевірки і збирання аудиторських доказів аудитори 

виконують відповідні процедури. Найбільш важливими, на нашу думку і на 

думку більшої частини науковців, на чиї праці ми спиралися в нашій роботі, 

є аналітичні процедури. Вони вимагають високої кваліфікації аудитора і 

забезпечують отримання судження з приводу діяльності об’єкта методом 

детального дослідження його частин і процесів. 

5. У минулому дуже часто в наукових джерелах згадувалися 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 високого рівня 

популярності, особливо в сфері ІТ, і просувається гігантами аудиту, такими 

як PWC та KMPG. Його основною метою є оптимізація процесів. Нерідко в 

літературі можна побачити і поняття процесно-орієнтованого аудиту, який 

часом визначають ідентично до аудиту бізнес-процесів, що є недопустимим. 

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. Тому ці два типи аудиту 

звичайно мають спільну природу, і ми їх об’єднуємо під єдиним поняттям – 

“Аудит процесів”, але за своєю суттю і цілями вони кардинально різняться. 

6. 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. 

7. Вплив розвитку ІТ-технологій докорінно змінює методи ведення й 

обслуговування банківського бізнесу, а отже і впливає на методику 
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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 перевірка може 

проводитися 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 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 й обробки даних. 

 

За результатами третього розділу нами опубліковані праці [53, 55, 
59, 91]. 
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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 

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. 
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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  
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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-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  
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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  
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наступні елементи: психофізичні і соціальні аспекти аудиту менеджменту, 

організація системи менеджменту, ефективність менеджменту банку. Ця 

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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Додаток А 

Таблиця А.1 

Сутність внутрішнього аудиту 

Джерело Сутність внутрішнього 
аудиту 

1 2 

Кірєєв О. І.,  
Шульга Н. П., 

Полєтаєва О. С. [70] 

Внутрішній аудит банку – незалежна оцінка різноманітних 
операцій і систем контролю, метою якого є визначити: 

 чи проводиться виявлення ризику і робота щодо його 
зниження; 

 чи дотримується банк прийнятої політики і процедур; 
 чи дотримується банк встановлених стандартів; 
 на скільки економічно і ефективно використовуються 

ресурси; 
 чи досягаються цілі банку. 

Кулаковська Л. П.,  
Піча Ю. В. [81] 

Внутрішній аудит — це незалежна діяльність з перевірки та 
оцінки роботи суб’єкта господарювання в його інтересах. 

Рудницький В. С. 
[201] 

Внутрішній аудит виконують штатні працівники підприємства з 
метою надання допомоги керівництву в ефективному виконанні 
їх функцій. У перелік функціональних обов’язків внутрішнього 
аудитора входять: перевірка фінансової звітності, обліку, 
первинних документів щодо фінансово-господарської діяльності 
суб’єктів господарювання; перевірка системи внутрішнього 
контролю за використанням матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів, оцінка економічної ефективності 
господарських операцій; складання і перевірка виконання 
бізнес-планів тощо. 

Камишанов П. І. [49] 

Внутрішній аудит – це поточний контроль за здійсненням 
економічної політики і якістю управління підприємством, 
необхідний для недопущення втрати ресурсів, локалізації 
недоліків, своєчасного попередження фінансових труднощів. 

Андреев В. Д.  [1] 

Внутрішній аудит - це елемент системи внутрішнього контролю, 
необхідний для великих господарюючих суб’єктів, в основному 
недержавного сектора економіки, щоб з його допомогою 
успішно конкурувати на ринку за рахунок зростання якості, 
зниження собівартості продукції, знання потреб ринку і, таким 
чином, підвищення ефективності роботи. 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 

Постанова Правління 
НБУ № 114 від 

20.03.98 (втратила 
чинність) [170] 

Внутрішній аудит банку - це  незалежна  оцінка  системи 
внутрішнього контролю, встановленого у комерційному банку. 
Головна увага  внутрішнього аудиту зосереджена на 
аналізуванні інформаційної системи, включаючи систему 
бухгалтерського обліку і супутніх видів  контролю, вивченні  
фінансової  та операційної інформації, дослідженні 
економічності та ефективності операцій. 

Постанова Правління 
НБУ № 311 від 
10.05.2016 [171] 

Внутрішній аудит – це незалежна, об’єктивна діяльність з 
надання впевненості та консультаційних послуг щодо оцінки 
систем та процесів банку, що має приносити користь банку та 
покращувати його діяльність. 

МСА 610 
“Використання  

роботи внутрішнього 
аудиту” (видання 

2015р. ) [112] 

Діяльність внутрішнього аудиту – діяльність з оцінки, яка 
організована як підрозділ суб’єкта господарювання або 
надається йому як послуга. Серед іншого її функції охоплюють 
перевірку, оцінку та моніторинг достатності й ефективності 
внутрішнього контролю. 

Сухарева Л.А. [241] 

Внутрішній аудит банку – це незалежна об’єктивна діяльність у 
вигляді перевірок і управлінського консультування, спрямована 
на підвищення й удосконалення діяльності банку привнесенням 
систематизованого підходу до оцінки та поліпшення 
ефективності процесів управління ризиками, системою 
внутрішнього контролю і його організації. 

Бурцев В.В. [14] 

Внутрішній аудит – регламентована внутрішніми документами 
організації діяльність за контролем складових управління та 
різноманітних аспектів функціонування організації, яка 
здійснюється представниками спеціального контрольного 
органу в межах допомоги органам управління організації 
(зборам засновників, спостережній раді, раді директорів, 
виконавчому органу). 

Робертсон Дж. [196] Внутрішній аудит – незалежна оцінка всередині організації для 
перевірки та визначення ефективності її діяльності. 

The Institute of 
Internal Auditors (IIA) 

[113] 

Внутрішній аудит – це незалежна, об’єктивна діяльність з 
надання впевненості та консультаційних послуг, що має 
приносити користь організації та покращувати її діяльність. 
Внутрішній аудит допомагає організації досягати поставлених 
цілей за допомогою системного, упорядкованого підходу до 
оцінки і підвищення ефективності процесів управління 
ризиками, контролю і корпоративного управління. 

Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [70, 81, 201, 49, 1, 170, 171, 

112, 241, 14, 196, 113]. 
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Додаток Б 

Цикли ділової активності [209]. 
“Придбання”, що включає перевірку процесів придбання товарно-матеріальних 

цінностей, тобто процесів постачання, їх зберігання і видач до використання або на 
техніко-експлуатаційні потреби. 

“Продаж”, що охоплює операції, пов’язані з продажем продуктів та інших активів 
або наданням послуг, що призводять до отримання доходів від видів діяльності або до 
утворення заборгованості (кредиторської або дебіторської). 

“Інвестування”, укладає операції, що пов’язані з довгостроковими і 
короткостроковими вкладеннями активів (створення нових, реконструкція, розширення, 
модернізація, технічне переозброєння банків, придбання цінних паперів тощо) з метою 
збереження і збільшення капіталу. 

“Управління”, що об’єднує господарські операції цілеспрямованого впливу на 
узгоджену спільну діяльність людей для одержання певного результату (операції руху 
грошових коштів, виникнення і погашення зобов’язань шляхом оплати або заліку 
взаємних вимог, операції по розподілу прибутку і формування капіталу), у якості якого 
виступають прибуток банку, а також забезпечення фінансовими, трудовими і 
матеріальними ресурсами і т. д. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Нормативно-правове та методичне забезпечення системи внутрішнього 

контролю 
Нормативний документ Зміст документа 

1 2 
Методичні вказівки щодо 
застосування стандартів 
внутрішнього аудиту в 
банках України: Постанова 
Правління НБУ від 
20.07.1999 р. № 358 
(втратила чинність) [101] 

Управління системою внутрішнього контролю 
передбачає санкціонування і нагляд за виконанням 
операцій (спостереження), періодичне порівняння їх 
фактичного виконання із запланованим та 
документування цієї діяльності.  

“Положення про організацію 
внутрішнього контролю в 
банках України”: Постанова 
Правління НБУ від 
29.12.2014 р. № 867 [172] 

Внутрішній контроль - заходи (процедури) банку, 
спрямовані на забезпечення ефективності та 
результативності здійснення операцій банку, 
ефективності управління активами і пасивами, ризиками, 
забезпечення повноти, своєчасності та достовірності 
ведення бухгалтерського обліку та складання і надання 
фінансової, статистичної, управлінської, податкової та 
іншої звітності, запобігання шахрайству, комплаєнс 
тощо. 
Система внутрішнього контролю - сукупність процедур, 
форм, способів і напрямів контролю, що забезпечує 
порядок здійснення і досягнення цілей внутрішнього 
контролю в банку. 

“Положення про організацію 
внутрішнього аудиту в 
комерційних банках 
України”: Постанова 
Правління НБУ від 
20.03.1998 р. №114 
(нечинне) [170] 
 

Внутрішній контроль в банку - це сукупність процедур, 
які забезпечують достовірність та повноту інформації,  
яка передається керівництву банку, дотримання 
внутрішніх та зовнішніх нормативних актів при 
здійсненні операцій банку,  збереження активів  банку  і 
його клієнтів,  оптимальне використання ресурсів банку, 
управління ризиками,  забезпечення  чіткого  виконання  
розпоряджень  органів управління банку в досягненні 
мети,  яка поставлена в стратегічних та інших планах 
банку. 

МСА Стандарт 315  
“Розуміння суб’єкту 
господарювання та його 
середовища та оцінка 
ризиків суттєвих 
викривлень”. Міжнародні 
професійні стандарти 
внутрішнього аудиту 
(редакція 2013 р.). [112] 

Система внутрішнього контролю – це політика і 
процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті 
управлінським персоналом суб’єкта господарювання для 
сприяння досягненню цілей управлінського персоналу 
щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного 
й ефективного ведення господарської діяльності, у тому 
числі дотримання політики управлінського персоналу, а 
також забезпечення збереження активів, запобігання 
шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й 
повноти облікових записів. 
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Продовження таблиці В.1 
1 2 

“Про фінансові послуги 
та державне регулювання 
ринків фінансових 
послуг”:  Закон України 
від 12.07.2001 № 2664-III 
[188] 

Внутрішній аудит (контроль) передбачає: 
1. Нагляд за поточною діяльністю фінансової установи. 
2. Контроль за дотриманням законів, нормативно-
правових актів органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів 
управління фінансової установи. 
3. Перевірку результатів поточної фінансової діяльності 
фінансової установи. 
4. Аналіз інформації про діяльність фінансової 
установи, професійну діяльність її працівників, випадки 
перевищення повноважень посадовими особами фінансової 
установи. 
5. Виконання інших передбачених законами функцій, 
пов’язаних з наглядом та контролем за діяльністю 
фінансової установи. 

Опис системи 
внутрішнього контролю 
ВАТ “Белгазпромбанк”, 
Республіка Білорусь 
[132] 

Внутрішній контроль - процес, який здійснюється банком з 
метою забезпечення впорядкованого і ефективного 
здійснення діяльності відповідно до вимог законодавства 
Республіки Білорусь і локальних нормативних правових 
актів Банку (далі - ЛНПА). 
Система внутрішнього контролю - сукупність внутрішнього 
контролю, внутрішнього аудиту, організаційної структури, 
ЛНПА, що визначають стратегію, політику, методики і 
контрольні процедури внутрішнього контролю, а також 
повноважень і відповідальності органів управління банку і 
посадових осіб. 

Опис системи 
внутрішнього контролю  
ЗАТ “МТБанк”, 
Республіка Білорусь 
[131] 

Внутрішній контроль - процес, який здійснюється банком з 
метою забезпечення впорядкованого і ефективного 
здійснення діяльності відповідно до вимог законодавства 
Республіки Білорусь і локальних нормативних правових 
актів банку (далі - ЛНПА). 
Система внутрішнього контролю - сукупність внутрішнього 
контролю, внутрішнього аудиту, організаційної структури, 
ЛНПА, що визначають стратегію, політику, методики і 
контрольні процедури внутрішнього контролю, а також 
повноважень і відповідальності органів управління банку і 
посадових осіб. 

“ЮніКредіт Груп” 
(UniCredit Group) [156] 

Система внутрішнього контролю (ICS) складається з 
сукупності правил, процедур та організаційних структур, які 
мають на меті: 

 забезпечити реалізацію корпоративної стратегії; 
 досягти ефективних корпоративних процесів; 
 захистити вартість корпоративних активів; 
 забезпечити надійність та цілісність бухгалтерських 

та управлінських даних; 
 переконатися, що операції відповідають усім 

існуючим правилам і процедурам. 
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Продовження таблиці В.1 
1 2 

“Федеральний 
резервний банк 
Міннеаполіса” 
(Federal Reserve Bank 
of Minneapolis, USA) 
[150] 

Внутрішній контроль - це системи, політика, процедури та 
процеси, які впроваджує рада та керівництво для захисту 
банківських активів, обмеження або управління ризиками та 
досягнення цілей банку. 
Ефективний внутрішній контроль може запобігти або виявити 
помилки, потенційне шахрайство або невідповідність 
банківським політикам. Банки також повинні підтримувати 
ефективну програму внутрішнього або зовнішнього аудиту, щоб 
виявити будь-які недоліки внутрішнього контролю банку. 

“АНКОРІЯ БАНК” 
(ANCORIA BANK, 
Cyprus) [147] 

Банк розробляє та підтримує надійну структуру внутрішнього 
контролю, що включає такі функції внутрішнього контролю: 
комплаєнс, інформаційна безпека, внутрішній аудит, управління 
ризиками. 
Вищезазначені функції не залежать від операційних функцій, а 
також мають достатній авторитет, ступінь, ресурси та доступ до 
Ради банку. 
Кожна функція внутрішнього контролю встановлює відповідні 
правила щодо його діяльності, які підлягають затвердженню 
Радою банку. 
Функції внутрішнього контролю не залежать від бізнес-
структур та підрозділів підтримки вони контролюють і 
контролюють, а також є організаційно незалежними один від 
одного. 
Керівникам функцій внутрішнього контролю призначаються 
конкретні обов’язки. Вони мають необмежений доступ до 
інформації та даних для виконання своїх обов’язків відповідно 
до законодавчих, нормативних та етичних вимог. 

“Банк Південної 
Африки” 
(Bank of Southern 
Africa) [148] 

Внутрішній контроль - це процес, на який впливає рада 
директорів організації, менеджмент та інший персонал, 
призначені для обґрунтованого управління ризиками, що 
впливають на досягнення цілей у наступних категоріях: 
ефективність, економічність та точність операцій; надійність та 
актуальність звітування; відповідність діючим законам та 
нормам; відповідне управління. 

Грошово-кредитний 
орган Сінгапуру 
(Monetary Authority 
of Singapore (MAS)) 
[153] 

Система внутрішнього контролю є основою для безпечного та 
надійного управління установами. Ефективний внутрішній 
контроль допомагає організації захищати та підвищувати 
вартість акціонерів та зменшувати можливість непередбачених 
втрат або псування своєї репутації. 

Народний банк 
Китаю (PBC) 
(The People's Bank of 
China (PBC)) [155] 

Внутрішній контроль - це динамічний процес та системний 
механізм, прийнятий комерційними банками для досягнення 
своїх бізнес-цілей, шляхом встановлення та реалізації ряду 
правил, процедур або методів для попередження помилок, 
контролю в процесі діяльності та подальшої оцінки і корекції. 

Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [101, 172, 170, 112, 188, 132, 131, 
156, 150, 147, 148, 153, 155]  
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Додаток Г 

 

Види внутрішнього аудиту 

за класифікацією Centrale Bank van Aruba 
Фінансовий аудит, мета якого полягає в оцінці надійності системи бухгалтерського 

обліку та інформації і в результаті фінансових звітів. 
Аудит дотримання, мета якого полягає в оцінці якості та відповідності систем, 

створених для забезпечення дотримання законів, правил, політики і процедур. 
Операційний аудит, мета якого полягає в оцінці якості та придатності інших систем і 

процедур, аналізувати організаційні структури з критичним розумом і оцінити 
адекватність методів і засобів, у зв’язку з призначенням. 

Аудит управління, мета якого полягає в оцінці якості підходу керівництва до 
контролю і управління ризиками в межах цілей банку. 
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Додаток Д 

Додаток Д.1 

Рекомендована структура і зміст положення про підрозділ (напрямок) 

внутрішнього аудиту 
Розділ І. Вступ (загальні положення). В цьому розділі описуються документи, на 

підставі яких було створене положення, наводяться визначення окремих термінів, а також 
встановлюється основна ціль цього документа. 

 
Розділ ІІ. Статус і підпорядкування підрозділу. Чітко прописуються штатні чи інші 

структурні одиниці банку, яким є підзвітний підрозділ внутрішнього аудиту, а також 
форма організації даного підрозділу (департамент, відділ, центр, сектор або ін.). 

 
Розділ ІІІ. Цілі та напрями діяльності підрозділу. Цей розділ призначений для 

регламентування цілей і ретельного опису напрямків діяльності. Незважаючи на те, що 
поняття внутрішнього аудиту і його методики є сталим, у кожного банку є своя 
спеціалізація, а відповідно, і завдання аудиту в цьому спеціальному напрямку повинні 
бути поставлені більш детально, ніж у інших допоміжних чи другорядних напрямках. 

 
Розділ ІV. Функції та повноваження підрозділу. Перелічуються функції, які має 

виконувати, та описуються повноваження, якими наділені керівник напрямку 
внутрішнього аудиту і працівники цього підрозділу, встановлюються окремі правила 
допуску до різного роду інформації і даних. 

 
Розділ V. Організаційна структура підрозділу. Цей розділ регламентує кількість 

структурних одиниць (секторів), які знаходитимуться в межах підрозділу внутрішнього 
аудиту, основні їх завдання і функції. Тут надаються загальні правила визначення 
кількості штатних одиниць цих секторів. 

 
Розділ VІ. Права та обов’язки керівника підрозділу та внутрішніх аудиторів. Даний 

розділ описує права, які мають керівник підрозділу внутрішнього аудиту і підпорядковані 
йому окремі аудитори, їх команди чи сектори, а також перелічуються обов’язки, які на 
них покладаються. 

 
Розділ VIІ. Незалежність та об’єктивність. Описуються правила, яких повинні 

дотримуватись в організації їх роботи, щоб їхні судження були максимально 
об’єктивними і відображали реальний стан речей. 

 
Розділ VIIІ. Компетенція. Описується сфера впливу головного аудитора (керівника 

ПВА) і експертів підрозділу. Надається вичерпний перелік компетенцій, якими мають 
право користуватись аудитори в процесі своєї роботи. 

 
Розділ ІX. Вимоги до ризик-орієнтованого планування, проведення перевірок і 

звітування. Організація проведення аудиторських перевірок та оформлення їх результатів. 
Вимоги до оформлення результатів аудиторських перевірок. Цей розділ є одним з 
ключових і вміщає в себе правила формування планів проведення перевірок, описує 
методику формування переліку об’єктів майбутніх аудитів та розміру ресурсів, які на них 
має бути виділено. Регламентуються методика та організаційне забезпечення звітування 
про проведену роботу, пропонується форма звіту та висновку. 
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Розділ X. Контроль якості діяльності підрозділу. В даному розділі описуються 

методики, за якими повинна визначатись і оцінюватись якість проведених перевірок 
підрозділом внутрішнього аудиту. 

 
Розділ XI. Взаємовідносини з зовнішнім аудитором та наглядовими органами. В 

розділі надаються чіткі правила взаємодії зовнішнього (обов’язкового) аудиту та 
підрозділу внутрішнього аудиту, надається порядок передачі даних, її об’єми і сфера. 

 
Розділ XIІ. Порядок моніторингу і актуалізації “положення”. Перелічуються і 

описуються обставини, за яких можуть або повинні вноситись зміни в положення про 
підрозділ внутрішнього аудиту. 

 
Розділ XIIІ. Прикінцеві положення. Даний розділ традиційно є останнім. В ньому 

доцільно розмістити інформацію про правила розповсюдження даних положення, 
матеріальну базу підрозділу, правила внесення змін в положення (якщо відсутній розділ 
XIІ) та інші правила, які не знайшли місця в попередніх розділах. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Це Положення визначає статус і роль департаменту внутрішнього аудиту 

Публічного акціонерного товариства “ТестовийБанк” (далі Банк), його організаційні 
основи, завдання, цілі, функції, повноваження, регламентує обов’язки, права та 
відповідальність працівників департаменту. 

1.2. Положення про Департамент внутрішнього аудиту Банку розроблено на підставі 
Законів України “Про банки і банківську діяльність” зі змінами та доповненнями, “Про 
аудиторську діяльність”, Стандартів внутрішнього аудиту Банку, розроблених на основі 
загальних етичних норм, що прийняті Радою з Міжнародних Стандартів внутрішнього 
аудиту та які визначають принципи етики та правила поведінки, яких мають 
дотримуватися внутрішні аудитори під час здійснення своїх функціональних обов’язків, 
положення “Про організацію внутрішнього аудиту в банках України”, затвердженого 
постановою Правління Національного банку України № 311 від 10.05.2016р., інших 
нормативно-правових актів чинного законодавства України та Національного банку 
України. 

1.3. Положення містить загальні принципи роботи Департаменту внутрішнього 
аудиту (далі “Департамент”) Банку. 

 
2. СТАТУС І ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ 
2.1. Департамент внутрішнього аудиту Банку - це самостійний структурний підрозділ 
Банку, який створюється за рішенням Спостережної ради Банку, підпорядковується 
Спостережній раді, звітує перед нею та діє на підставі Положення, затвердженого 
Спостережною радою Банку. З адміністративних та кадрових питань, які не вимагають 
прийняття рішення Спостережною радою відповідно до інших пунктів цього Положення, 
Департамент підпорядковується Голові Правління Банку. 

2.2. Необхідність створення Департаменту, який є органом оперативного контролю 
Спостережної ради, визначена ст. 45 Закону України “Про банки і банківську діяльність”. 

Департамент у взаємодії зі Спостережною радою, Робочою групою з аудиту та 
ризиків і Правлінням Банку бере участь в удосконаленні систем управління ризиками, 
внутрішнього контролю і корпоративного управління з метою забезпечення: 

−  ефективності процесу управління ризиками; 
−  надійності, адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю; 
−  повноти та достовірності фінансової і управлінської інформації; 
−  дотримання Банком вимог законодавства України. 
2.3. Департамент не є підрозділом в системі контролю поточних операцій і в системі 

управління ризиками Банку. Працівники Департаменту мають залишатися повністю 
незалежними від підрозділів, що перевіряються та будуть підлягати аудиту в 
майбутньому, зокрема від контрольних процедур, пов’язаних з поточними операціями. 
Також діяльність Департаменту має бути вільною від будь-якого втручання з боку інших 
підрозділів та посадових осіб Банку, у тому числі щодо питань вибору об’єкта та обсягу 
аудиту, процедур, частоти, строку проведення перевірок та змісту аудиторських звітів з 
метою забезпечення необхідного незалежного та об’єктивного ментального ставлення 
внутрішніх аудиторів. Внутрішні аудитори мають демонструвати високий рівень 
професійної об’єктивності у процесі збору, оцінки та обговорення інформації, що 
стосується діяльності або процесу, який перевіряється. Внутрішні аудитори повинні 
надавати виважену оцінку з урахуванням усіх відповідних обставин та не перебувати під 
впливом особистих інтересів або інтересів інших осіб. Це особливе положення 
працівників внутрішнього аудиту, яке має за мету забезпечити їх незалежність, повинно 
бути взяте до уваги усіма колегіальними органами та структурними підрозділами Банку. 

2.4. Департамент не несе відповідальності та не має владних повноважень щодо 
операцій, за якими він здійснює аудит. Внутрішні аудитори не можуть виконувати 
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функції, що не входять до переліку прямих обов’язків внутрішнього аудиту, не повинні 
бути залученими до будь-якої іншої діяльності, яка може впливати на судження 
внутрішніх аудиторів. 

2.5. Спостережна рада Банку розраховує на те, що посадові особи, персонал Банку 
будуть поважати та цілком підтримувати права та повноваження Департаменту. 
Спостережна рада та Робоча група з аудиту та ризиків здійснюють контроль за діяльністю 
Правління Банку щодо своєчасного забезпечення Департаменту достатніми ресурсами для 
виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту). 

2.6. Правління та керівники структурних підрозділів Банку повинні своєчасно 
інформувати Департамент про значні зміни у стратегії, методах та процедурах управління 
ризиками Банку, запровадження нових продуктів і змін в операційній діяльності Банку на 
ранньому етапі їх застосування, а також інформувати Директора Департаменту про 
ініціювання службових розслідувань та їх результати, надавати інформацію щодо 
результатів перевірок органів контролю Банку. Спостережна рада та Робоча група з 
аудиту та ризиків забезпечують контроль за повнотою та своєчасністю цього 
інформування. 

2.7. Керівництво Банку зобов’язано своєчасно реагувати на рекомендації 
Департаменту. Керівники перевірених підрозділів мають право взяти на себе ризик 
невиконання рекомендацій, але при цьому повинні письмово обґрунтувати прийняте 
рішення. У таких випадках рішення щодо подальших дій буде приймати Правління Банку. 

Правління Банку має право взяти на себе ризик невиконання рекомендацій у зв’язку 
з будь-якими міркуваннями. В такому разі Директор Департаменту повідомляє про це 
Спостережну раду Банку у складі чергового квартального звіту. 

Спостережна рада забезпечує контроль (у тому числі шляхом проведення повторних 
аудиторських перевірок та моніторингу виконання заходів) за прийняттям Правлінням 
Банку заходів з усунення виявлених Департаментом порушень і недоліків у діяльності 
Банку. 

2.8. Працівники інших підрозділів Банку не можуть самостійно брати на себе 
повноваження внутрішнього аудиту. Проте ті з них, які володіють специфічною 
інформацією, мають допомагати особам, що проводять внутрішню аудиторську перевірку. 

 
3. МІСІЯ, ЦІЛІ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ 

ДЕПАРТАМЕНТУ 
3.1. Внутрішній аудит Банку - це незалежна, об’єктивна діяльність з надання 

впевненості та консультаційних послуг щодо оцінки систем та процесів Банку, що має 
приносити користь Банку та покращувати його діяльність. 

Місія Департаменту – покращувати та захищати цінність Банку через надання ризик-
орієнтованої та об’єктивної впевненості, порад та проникливого розуміння суті його 
діяльності. 

Внутрішній аудит допомагає Банку досягти поставлених цілей, використовуючи 
систематизований і послідовний підхід до оцінки й підвищення ефективності процесів 
управління ризиками, системи контролю й корпоративного управління. 

3.2. Внутрішній аудит є складовою частиною системи внутрішнього контролю 
Банку. Він запроваджується Спостережною радою Банку з метою оцінки та вдосконалення 
системи внутрішнього контролю Банку, в цілях надання Спостережній раді, Робочій групі 
Спостережної ради з аудиту та ризиків (далі – Робоча група з аудиту та ризиків), 
Ревізійній комісії та Правлінню необхідної підтримки (сприяння) у виконанні їх 
обов’язків з досягнення цілей Банку. Повноваження Департаменту внутрішнього аудиту, 
його функції, права та обов’язки визначені Спостережною радою як складова частина її 
наглядової функції за діяльністю Банку. 

3.3. До напрямів роботи внутрішнього аудиту належить, але не обмежуючись цим, 
перевірка та оцінка адекватності й ефективності корпоративного управління, управління 
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ризиками та системи внутрішнього контролю, а також якості виконання працівниками 
покладених на них обов’язків з метою досягнення цілей Банку. 

3.4. Директор Департаменту та внутрішні аудитори Банку зобов’язані уникати 
конфлікту інтересів. 

3.5. Метою Підрозділу є надання Спостережній раді та Правлінню банку достовірної 
та своєчасної інформації щодо ефективності внутрішнього контролю, управління 
ризиками, корпоративного управління в цілях удосконалення діяльності Банку для 
досягнення цілей Банку. Основними напрямками діяльності Департаменту є: 

3.5.1. Ідентифікація та оцінка основних сфер ризику, в тому числі ефективності та 
адекватності системи управління ризиками, процесів управління Банком, відповідність 
цих систем та процесів обсягам здійснюваних Банком операцій, в тому числі щодо 
запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних 
доходів/фінансування тероризму. 

3.5.2. Сприяння у поліпшенні системи управління ризиками та контролю за ними. 
3.5.3. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю і робочих процесів 

Банку та надання пропозицій щодо можливих поліпшень та/або усунення виявлених 
порушень, що можуть бути пов’язані з: 

−  фінансово-господарською діяльністю Банку; 
−  процесом оцінки достатності капіталу, рівня ліквідності, засобів забезпечення 

збереження активів з урахуванням ризиків Банку; 
−  дотриманням керівниками та працівниками Банку, що забезпечують надання 

банківських послуг, вимог законодавства України, внутрішніх положень та процедур 
Банку, виконанням посадових обов’язків; 

−  випадками перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення 
конфлікту інтересів у Банку; 

−  інформаційно-технічним забезпеченням управління та проведення операцій; 
−  правильністю ведення та достовірності бухгалтерського обліку операцій, 

фінансової та іншої звітності, що складається Банком, її повноти та своєчасності подання, 
у тому числі до Національного банку України, Органів державної влади, які в межах 
компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку; 

−  поточним станом інформаційної безпеки Банку; 
−  видами діяльності Банку, виконання яких забезпечується шляхом залучення 

юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг). 
3.5.4. Оцінка процесів корпоративного управління, допомога в удосконаленні та 

поліпшенні процесів, що забезпечують діяльність Банку, таких як: 
−  визначення завдань та нагляд за їх досягненням, наявності відповідальних за певні 

завдання; 
−  сприяння мінімізації збитку від інцидентів інформаційної безпеки. 
3.5.5. Виявлення сфер потенційних збитків для Банку, сприятливих умов для 

шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Банку. 
3.5.6. Координація своєї діяльності та взаємодія із зовнішнім аудитором при 

проведенні зовнішнього аудиту Банку. 
3.5.7. Забезпечення взаємодії з органами державної влади й управління, у тому числі 

Національним банком, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку. 
Забезпечення своєчасного усунення недоліків, виявлених за результатами їх 

перевірок. 
3.5.8. Здійснення періодичної, але не рідше одного разу на рік, перевірки дотримання 

Банком правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його 
здійснення. 

3.5.9. Забезпечення консультативною (в межах Банку та за відсутності загрози 
незалежності) допомогою працівників Банку з питань вимог чинного законодавства 
України, нормативно-правових актів НБУ, нормативно-правових документів Банку. 
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3.6. Підрозділом внутрішнього аудиту повинні бути охоплені всі напрями діяльності 
Банку. 

Об’єктами внутрішнього аудиторського контролю повинні бути: 
−  банківські операції (види діяльності банку) і їх відповідність чинному 

законодавству України; 
−  види банківських операцій, ефективність їх здійснення та оцінка ризиків; 
−  правила та процедури, згідно з якими здійснюються банківські операції, та їх 

дотримання; 
−  рівень комп’ютеризації та стан інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності банку; 
−  внутрішня та зовнішня бухгалтерська і фінансова звітність банку, адекватність 

відображення в ній банківської діяльності; 
−  організація бухгалтерського та управлінського обліку, а також їх відповідність 

меті та завданням діяльності Банку; 
−  управління трудовими та матеріальними ресурсами Банку. 
3.7. Аудиторська перевірка повинна виявляти: 
−  невиправдані витрати Банку; 
−  неефективне використання інтелектуального потенціалу працівників; 
−  неповноцінне використання технічних засобів; 
−  переукомплектування або недоукомплектування штату працівників; 
−  фактори, що негативно впливають на виконання завдань Банку. 
3.8. Організація процесу аудиторських перевірок визначена в розділі 9 даного 

Положення. 
 

4. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ 
Департамент взаємодіє з іншими структурними підрозділами Банку, їх 

працівниками, Правлінням та Наглядовою радою у процесі виконання функцій та 
досягнення цілей та завдань, які ставляться перед Департаментом. 

4.1. Начальник і співробітники Департаменту мають такі повноваження: 
−  необмежений доступ до всіх приміщень, в тому числі до тих, що 

використовуються для зберігання документів, готівки та цінностей з правом перевірки у 
разі необхідності наявності готівки, інших цінностей, які знаходяться у Банку; 

−  доступ до всієї інформації, всіх документів, до системи автоматизації банківських 
операцій всіх підрозділів і працівників, включаючи відділення Банку (незалежно від 
місцезнаходження) та на отримання пояснень від них з питань, що виникають під час 
проведення аудиторської перевірки та за її результатами, необхідних для виконання 
службових обов’язків аудиторів; 

−  використання баз даних та іншої інформації з первинних документів Банку, 
фінансової, статистичної та управлінської звітності, інвентаризаційних матеріалів, 
програмного забезпечення для автоматизації процесів у діяльності Банку, у т.ч. з питань 
фінансового моніторингу, необхідних для проведення аудиторських перевірок; 

−  з дозволу керівництва (Спостережна Рада, Правління Банку) право знімати копії з 
одержаних для перевірки документів, у тому числі копії файлів будь-якої інформації, що 
зберігається на електронних носіях та є необхідною для здійснення перевірки; 

−  отримання сприяння з боку всіх працівників Банку, необхідного для виконання 
службових обов’язків; 

−  необмежена можливість звернення до Голови та членів Спостережної ради, 
Правління Банку для обговорення питань внутрішнього аудиту. 

4.2. Начальник Департаменту має право: 
−  брати участь у статусі запрошеного в засіданнях Спостережної ради, Правління 

Банку, профільних комітетів банку, а також будь-яких засіданнях та нарадах Банку; 
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−  висловлювати думку, у тому числі на запит Правління Банку з питань, пов’язаних з 
ризиковою діяльністю та засобами внутрішнього контролю Банку; 

−  надавати пропозиції щодо проведення планових перевірок, ініціювати (у разі 
необхідності) позапланові перевірки, обговорювати результати перевірок структурних 
підрозділів Банку з Спостережною радою, Правлінням банку, керівниками структурних 
підрозділів банку; 

−  вимагати позачергового засідання Спостережної ради; 
−  для досягнення цілей аудиту при проведенні перевірок ініціювати (за потреби) 

залучення працівників інших структурних підрозділів Банку; 
−  ініціювати проведення зустрічі із будь-якою посадовою особою Банку; 
−  при встановленні фактів зловживання службовим становищем керівниками 

структурних підрозділів Банку повідомляти про такі випадки Спостережній Раді та 
Правлінню Банку; 

−  надсилати до інших організацій, установ або третіх осіб запитів на отримання 
інформації та документів, необхідних для проведення аудиторської перевірки. 

4.3. Взаємовідносини із зовнішніми аудиторами: 
−  Підрозділ уповноважений підтримувати взаємовідносини та обмінюватися 

інформацією з зовнішніми аудиторами Банку. 
−  Рада Банку залучає працівників Підрозділу внутрішнього аудиту Банку до 

проведення зустрічей із зовнішніми аудиторами та для ознайомлення з планом та 
програмою аудиторської перевірки річної фінансової звітності та фінансово-господарської 
діяльності Банку. 

−  Стан роботи Підрозділу внутрішнього аудиту може бути перевірений незалежним 
зовнішнім аудитором або зовнішнім експертом (оцінювачем). 

−  Для забезпечення кваліфікованого аналізу та підтвердження повноти і 
достовірності річної фінансової звітності Банку при здійсненні зовнішніми аудиторами 
аудиторської перевірки Підрозділ надає зовнішнім аудиторам для використання 
відповідну документацію. 

 
5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

5.1. Організаційна структура Департаменту визначається Спостережною радою 
Банку за поданням Директора Департаменту та складається з наступних підрозділів: відділ 
аудиту контролю ризиків та безпеки; відділ аудиту бухгалтерського обліку та розрахунків; 
відділ аудиту пасивних операцій; відділ аудиту активних операцій; відділ аудиту ІТ та 
процесів. 

5.2. Штатний розпис Департаменту та його бюджет на наступний рік 
затверджуються Спостережною радою Банку. Розмір і порядок преміювання працівників 
Департаменту (у тому числі – розмір щорічної винагороди Директора Департаменту та 
зміни у розмірі заробітної плати) визначаються рішенням Спостережної ради з 
врахуванням діючих у Банку процедур. 

5.3. Департамент укомплектовується професійно придатними, кваліфікованими 
кадрами, які спроможні виконувати покладені на них функціональні обов’язки. 
Працівники внутрішнього аудиту повинні володіти базовими знаннями у галузі 
бухгалтерського обліку і фінансів, права, інформаційних технологій, управління активами 
та пасивами, фінансового, організаційного менеджменту Банку тощо. Детальні 
кваліфікаційні та професійні вимоги до аудиторів викладені у посадових інструкціях 
згідно з їх спеціалізацією. 

Працівники Департаменту мають відповідати встановленим Національним банком 
України вимогам до їх професійної підготовки. До окремих працівників Департаменту 
можуть висуватися вимоги щодо наявності міжнародних професійних кваліфікацій (CIA, 
CISA, CISM, ACCA тощо), у такому випадку Спостережна рада розглядає питання щодо 
витрат, пов’язаних із отриманням цих кваліфікацій. 
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Прийняття на роботу у Департамент нових працівників на вакантні посади в межах 
затвердженого Спостережною радою бюджету Департаменту відбувається на підставі 
наказу Голови Правління Банку за поданням Директора Департаменту. 

5.4. Департамент очолює Директор, що призначається на посаду та звільняється з неї 
на підставі рішення Спостережної ради за наказом Голови Правління Банку. Директор 
Департаменту повинен мати вищу освіту (не нижче другого (магістерського) рівня) в 
галузі економіки, менеджменту (управління) або права, досвід роботи в банківській 
системі за відповідним фахом не менше ніж три роки та відповідати іншим вимогам щодо 
професійної придатності та ділової репутації, встановленим Національним банком 
України. 

Кандидатура на посаду Директора Департаменту погоджується з Національним 
банком України. 

Рішення про звільнення Директора Департаменту не з його ініціативи в 
обов’язковому порядку погоджується з Національним банком України.  

5.5. Посадову інструкцію Директора Департаменту затверджує Голова Спостережної 
ради, а посадові інструкції інших працівників - Директор Департаменту. 

5.6. Директор і працівники Департаменту при призначенні на посаду дають письмове 
зобов’язання про нерозголошення інформації про діяльність Банку та збереження 
банківської таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України. 

5.7. Директор та працівники Департаменту не повинні: 
−  виконувати будь-які функціональні обов’язки у Банку, не пов’язані з діяльністю 

внутрішнього аудиту, як це передбачено цим Положенням; 
−  ініціювати або затверджувати транзакції, що не відносяться безпосередньо до 

діяльності Департаменту; 
−  керувати діями працівників інших підрозділів/функцій Банку, за виключенням 

випадків, коли ці працівники залучаються для участі у виконанні аудиторського завдання; 
−  брати участь в будь-якій діяльності, яка може спричинити шкоду або сприйматися 

як така, що спричиняє шкоду їх неупередженості та об’єктивності, у тому числі (але не 
обмежуючись) запроваджувати механізми внутрішнього контролю, розробляти 
процедури, встановлювати системи, створювати облікові записи, брати участь у будь-яких 
ревізіях та комісіях, пов’язаних з операційною діяльністю Банку та/або впровадженням чи 
втіленням будь-яких заходів, організаційних чи внутрішнього контролю; 

−  використовувати конфіденційну інформацію в особистих інтересах або інтересах 
інших осіб будь-яким чином, що суперечить чинному законодавству та/або може 
спричинити шкоду інтересам Банку; 

−  приймати у подарунок будь-що, що може спричинити шкоду або сприйматися як 
таке, що спричиняє шкоду їх професійній думці. 

5.8. Директору Департаменту забороняється займати посади в інших банках. 
 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРОЗДІЛУ 
6.1. Директор Департаменту має право, зокрема: 
6.1.1. Надавати пропозиції Спостережній раді Банку (Робочій групі з аудиту та 

ризиків) щодо проведення планової аудиторської перевірки (аудиту), ініціювати (за 
потреби) проведення позапланової аудиторської перевірки (аудиту), обговорювати 
результати перевірок та висновки зі Спостережною радою, Правлінням банку, 
керівниками структурних підрозділів Банку. 

6.1.2. Вимагати позачергового скликання засідання Спостережної ради Банку 
(Робочої групи з аудиту та ризиків). 

6.1.3. Ініціювати проведення зустрічі із будь-якою посадовою особою Банку. 
6.1.4. Ініціювати для проведення внутрішнього аудиту залучення працівників інших 

структурних підрозділів Банку за умови наявності у них знань та досвіду, потрібних для 
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виконання окремих завдань внутрішнього аудиту, та у випадку погодження такого 
залучення зі Спостережною радою. 

6.1.5. Отримувати письмові пояснення від керівників і працівників Банку з питань, 
що виникають під час проведення внутрішнього аудиту та за його результатами. 

6.1.6. Надавати на розгляд та затвердження Спостережною радою (Робочою групою 
з аудиту та ризиків) Банку розрахунок потреби в ресурсах підрозділу внутрішнього 
аудиту, повідомляти про наявні обмеження. 

6.1.7. Надсилати до інших організацій та установ або третіх осіб запити щодо 
отримання потрібних відомостей та документів, пов’язаних з аудиторською перевіркою 
(аудитом). 

6.1.8. Висловлювати свою думку, у тому числі на запит Правління Банку, з питань, 
пов’язаних з ризиковою діяльністю та засобами внутрішнього контролю Банку. 

6.1.9. Брати участь без права голосу в засіданнях Спостережної ради та/або 
Правління, а також створених Банком комітетів (далі – профільні комітети). 

6.1.10. Розробляти та застосовувати в роботі власні керівництва, інструкції та 
процедури з аудиту, які регламентують дії працівників Департаменту. 

6.2. Працівники Департаменту мають право, зокрема: 
6.2.1. Під час виконання своїх функціональних обов’язків ознайомлюватися з 

документами, управлінською інформацією, документами з прийняття рішень органами 
управління Банку, отримувати доступ до матеріальних активів і об’єктів Банку (у тому 
числі – приміщень, що використовуються для зберігання документів, готівки, цінностей) 
та до системи автоматизації банківських операцій, архівів, даних (у тому числі 
електронних баз даних у режимі перегляду), а також використовувати: 

−  бази даних та іншу інформацію з первинних документів Банку; 
−  програмне забезпечення, яке використовується для автоматизації процесів у 

діяльності Банку, у тому числі з питань фінансового моніторингу; 
−  фінансову, статистичну, управлінську та інші види звітності; 
−  інвентаризаційні матеріали Банку та документи комісій, створених у Банку (за їх 

наявності); 
−  документи органів управління Банку, у тому числі з питань запровадження та 

функціонування систем управління ризиками та внутрішнього контролю; 
−  інші документи Банку, які необхідні для проведення аудиторських перевірок 

(аудиту). 
6.2.2. Ініціювати спілкування з керівниками та будь-якими працівниками Банку, його 

підрозділів (у тому числі відокремлених, що забезпечують надання банківських та інших 
фінансових послуг) та отримувати від них письмові пояснення з питань, що виникають під 
час проведення перевірки та за її результатами. 

6.2.3. Оцінювати відповідність дій та операцій, що здійснюються працівниками 
Банку, вимогам чинного законодавства України, нормативним актам Національного банку 
України, рішенням керівних органів Банку, які визначають політику та стратегію Банку, 
процедуру прийняття і реалізацію рішень, організацію обліку та звітності. 

6.2.4. Перевіряти розрахунково-касові документи, контракти Банку, фінансову і 
статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності наявність готівки, інших 
цінностей, які знаходяться у Банку. 

6.2.5. Здійснювати негайні дії для отримання будь-якої інформації, що стосується 
діяльності Банку у наступних випадках: 

−  підозри або виявлення шахрайських дій; 
−  суттєві порушення вимог законодавчо-нормативних документів; 
−  суттєві збитки та втрати. 
6.2.6. Знімати копії з одержаних для перевірки документів, у тому числі робити копії 

файлів будь-якої інформації, що зберігається на електронних носіях та є необхідною для 
проведення аудиторської перевірки (аудиту). 
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6.2.7. При встановленні фактів зловживання посадовим становищем керівниками 
Банку повідомляти про них Директора Департаменту. 

6.3. Директор Департаменту зобов’язаний, зокрема: 
6.3.1. Демонструвати менеджерські та лідерські якості, а також мати достатній 

кваліфікаційний рівень знань і навичок, постійно їх удосконалювати. 
6.3.2. Складати план перевірок, базований на аналізі ризиків, який визначає 

пріоритети внутрішнього аудиту та відповідає цілям Банку, на основі обговорення з 
вищим менеджментом Банку та власного експертного судження визначати об’єкти і 
обсяги аудиту, розробляти орієнтовану на ризики методологію пріоритизації об’єктів 
аудиту, приймати рішення про періодичність проведення перевірок. 

6.3.3. Здійснювати загальне керівництво та оперативний контроль за діяльністю 
Департаменту, визначати стратегію та принципи внутрішнього аудиту у Банку, процес 
організації внутрішнього аудиту на рівні Банку, забезпечувати застосування єдиних 
методологічних засад. 

6.3.4. Забезпечувати відповідність, достатність та ефективність використання 
ресурсів Департаменту для виконання річного плану проведення аудиторських перевірок 
(аудиту) Банку. Для цього щорічно, не пізніше останнього робочого дня першого місяця 
року, розробляти та подавати Спостережній раді плани діяльності Департаменту, що 
містять графіки проведення перевірок та інформацію про потрібні ресурси (кадрові, 
фінансові та інші) на наступний календарний рік. За необхідності враховувати у плані 
зміни, ініційовані Спостережною радою (Робочою групою з аудиту та ризиків). 

6.3.5. Повідомляти Спостережну раду про вплив обмежень у ресурсах на діяльність 
внутрішнього аудиту. У випадку виявлення істотних ризиків у діяльності Банку або змін у 
наявних ресурсах Директор Департаменту може ініціювати внесення змін до 
затвердженого річного плану перевірок, які підлягають затвердженню Спостережною 
радою. Затверджений план і зміни до нього є підставою для діяльності Департаменту 
(проведення аудиторських перевірок) на відповідний період. 

6.3.6. Забезпечувати безперервну роботу Департаменту відповідно до цього 
Положення, Стандартів внутрішнього аудиту та Ключових принципів діяльності, 
визначених Радою з Міжнародних Стандартів внутрішнього аудиту. 

6.3.7. Забезпечувати комплектацію Департаменту висококваліфікованим персоналом 
з необхідними навичками роботи, що включають здатність ефективно та професійно 
оцінювати результати діяльності Банку, здійснювати вплив на найвищому рівні 
управління Банком. Забезпечувати безперервну професійну підготовку та навчання 
внутрішніх аудиторів. 

6.3.8. Визначати політики та аудиторські процедури, які застосовуються 
внутрішніми аудиторами для проведення аудиторської перевірки (аудиту), відповідно до 
вимог Політики з аудиту Банку та Стандартів внутрішнього аудиту. 

6.3.9. Складати звіт про виконання річного плану проведення аудиторських 
перевірок (аудиту) та подавати його на затвердження Спостережній раді та Робочій групі з 
аудиту та ризиків не пізніше останнього дня першого місяця року, наступного за звітним, 
із наданням підтвердження щодо організаційної незалежності Департаменту. 

6.3.10. Забезпечувати подання керівникам структурних підрозділів (учасників 
процесів, які підлягали аудиторській перевірці (аудиту)), Правлінню та Спостережній раді 
Банку (Робочій групі з аудиту та ризиків) звітів за результатами проведення аудиторських 
перевірок (аудиту) для прийняття ними відповідних організаційних (коригувальних) 
заходів. 

6.3.11. Розробити та підтримувати систему моніторингу виконання керівниками 
Банку рекомендацій (пропозицій), наданих за результатами аудиторських перевірок 
(аудиту). Подавати Спостережній раді Банку (Робочій групі з аудиту та ризиків) не рідше 
ніж один раз на півроку інформацію (звіт) про стан реалізації, у тому числі невжиття, 
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Правлінням та керівниками підрозділів Банку рекомендацій (пропозицій) із усунення 
порушень і недоліків у діяльності Банку, виявлених за результатами аудиту. 

6.3.12. У випадку виникнення обставин, які перешкоджають внутрішнім аудиторам 
Банку виконувати свої обов’язки, втручання посадових осіб Банку в діяльність 
Департаменту, виявлення рівня ризику, що є неприйнятним для діяльності Банку, 
письмово проінформувати про це Спостережну раду Банку для прийняття ними 
відповідних рішень або вжиття відповідних заходів. 

6.3.13. Розробити та підтримувати програму забезпечення та підвищення якості 
внутрішнього аудиту Банку з урахуванням вимог Стандартів внутрішнього аудиту, 
забезпечити періодичне звітування Спостережній раді та Правлінню Банку про її 
виконання. 

6.3.14. Складати і подавати до Національного банку України звіт про роботу 
Департаменту та інші документи за результатами внутрішнього аудиту Банку. 

6.3.15. Письмово повідомляти Національний банк про виявлені під час проведення 
аудиторської перевірки (аудиту) викривлення показників фінансової звітності Банку, 
порушення та недоліки в роботі Банку, а також будь-які події в діяльності Банку, які 
можуть негативно вплинути на платоспроможність, безпеку і надійність Банку, якщо 
Правління Банку своєчасно не вжило заходів щодо усунення цих порушень та недоліків, а 
Спостережна рада Банку не розглянула звернення Директора Департаменту щодо 
бездіяльності Правління Банку та за результатами розгляду цього звернення не вжила 
відповідних заходів. 

6.3.16. Забезпечувати здійснення періодичних перевірок дотримання Банком вимог 
законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування 
тероризму (у тому числі щодо достатності вжитих Банком заходів з управління ризиками 
легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму). 

6.3.17. Забезпечити в межах своїх повноважень на постійній основі співпрацю із 
зовнішніми аудиторами, органами державної влади та управління, які в межах компетенції 
здійснюють нагляд за діяльністю Банку, у тому числі з Національним банком України. 

6.3.18. Звітувати перед Спостережною радою відповідно до цього Положення. 
6.3.19. Якщо Директор Департаменту з незалежних від нього обставин не 

спроможний забезпечити адекватне виконання Департаментом покладених на нього 
функцій та обов’язків, у такому випадку він повинен письмово повідомити про такі 
обставини Спостережну раду Банку. 

6.4. Заступники Директора Департаменту зобов’язані, зокрема: 
6.4.1. Забезпечувати негайне передавання працівникам підпорядкованих їм відділів 

Департаменту вказівки Директора Департаменту та наступне належне виконання цих 
вказівок. 

6.4.2. Здійснювати контроль діяльності відділів, які безпосередньо їм 
підпорядковуються відповідно до затвердженої Спостережною радою організаційної 
структури Департаменту. 

6.4.3. Брати участь у розробці та оновленні методології оцінювання ризиків об’єктів 
аудиту та процедур внутрішнього аудиту. 

6.4.4. Брати участь у розробці та внесенні необхідних коригувань стратегічного та 
річного планів діяльності Департаменту, а також забезпечувати їх своєчасне виконання. 

6.4.5. Здійснювати контроль якості роботи аудиторських груп та надавати результати 
роботи Директору Департаменту. 

6.4.6. В межах кожної аудиторської перевірки (аудиту), контроль якості якої вони 
виконують, заступники Директора Департаменту мають забезпечувати проведення ротації 
внутрішніх аудиторів за окремими питаннями програми перевірки з метою розширення 
професійної компетенції внутрішніх аудиторів та запровадження свіжого погляду на 
предмет перевірки. 

6.5. Працівники Департаменту зобов’язані, зокрема: 
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6.5.1. Дотримуватись вимог законодавства України, цього Положення, а також 
Стандартів внутрішнього аудиту, Ключових Принципів діяльності та Кодексу Етики, 
розроблених Радою з Міжнародних Стандартів внутрішнього аудиту. 

6.5.2. Проводити аудиторські перевірки відповідно до затвердженого плану та 
здійснювати незалежну оцінку створеної керівництвом Банку системи внутрішнього 
контролю за дотриманням працівниками Банку нормативно-правових актів Національного 
банку, внутрішніх положень Банку щодо порядку надання банківських та інших 
фінансових послуг, внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, 
ефективності дій менеджменту, видів діяльності Банку, у тому числі тих, виконання яких 
забезпечується ним шляхом залучення юридичних і фізичних осіб на договірній основі 
(аутсорсинг), а також здійснення іншої діяльності, передбаченої Статутом Банку. 

6.5.3. Надавати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи системи 
управління ризиками, у тому числі її відповідності видам і обсягам здійснюваних Банком 
операцій, та системи внутрішнього контролю. 

6.5.4. Перевіряти ефективність застосованих Банком заходів щодо виправлення 
виявлених Департаментом порушень та недоліків. 

6.5.5. Ініціювати подання Спостережній раді (Робочій групі з аудиту та ризиків), 
Правлінню Банку, керівникам структурних підрозділів, що перевіряються, звітів за 
результатами проведення аудиторських перевірок (аудиту), у тому числі щодо 
забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання 
легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму. 

6.5.6. Ініціювати надання рекомендацій керівникам структурних підрозділів щодо 
вжиття заходів для уникнення та недопущення дій, результатом яких може стати 
порушення банком вимог законодавства України, та здійснювати моніторинг повноти та 
своєчасності впровадження рекомендацій, що були надані за результатами попередніх 
аудиторських перевірок (аудиту). 

6.5.7. Виявляти за результатами аудиту сфери потенційних збитків для Банку, 
сприятливі умови для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Банку та 
повідомляти про це в установленому порядку Спостережну раду (Робочу групу з аудиту та 
ризиків) та Правління банку. 

6.5.8. Забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки, 
оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені в ході 
перевірки, та рекомендації, надані керівництву Банку. 

6.5.9. Забезпечувати схоронність і своєчасність повернення одержаних від керівників 
або структурних підрозділів Банку документів на всіх носіях. 

6.5.10. Не брати участі в створенні та організації, у тому числі разом із структурними 
підрозділами Банку, будь-яких заходів та процесів, що забезпечують діяльність Банку або 
сприймаються як такі, що впливають на неупередженість та об’єктивність внутрішніх 
аудиторів, розробленні внутрішніх документів Банку (крім випадків надання внутрішніми 
аудиторами консультаційних послуг, які передбачені функцією внутрішнього аудиту), не 
візувати таких документів. 

6.5.11. Не розголошувати та не використовувати конфіденційну інформацію, яка 
стала відома їм під час виконання своїх функцій, на свою користь чи на користь третіх 
осіб. 

6.5.12. Удосконалювати свої знання, навички та інші вміння шляхом постійного 
професійного розвитку. 
 

7. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ОБ’ЄКТИВНІСТЬ 
Департамент здійснює свою діяльність, зокрема, з дотриманням таких принципів: 
7.1. Незалежність – це свобода від обставин, що становлять загрозу для 

неупередженого виконання Департаментом своїх функцій. Для досягнення рівня 
незалежності, необхідного для ефективного виконання Департаментом своїх функцій, 
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Директор Департаменту має пряму та необмежену можливість звернення до Спостережної 
ради та Правління Банку. 

Незалежність передбачає також відсутність випадків, коли винагорода внутрішніх 
аудиторів, у тому числі Директора Департаменту, пов’язана з фінансовими результатами 
структурних підрозділів, у яких проводиться аудиторська перевірка (аудит). 

Загрози незалежності мають контролюватися на рівні кожного внутрішнього 
аудитора, завдання, а також на функціональному та організаційному рівнях. 

7.2. Об’єктивність і неупередженість – дотримання неупередженої позиції, що 
дозволяє внутрішнім аудиторам виконувати завдання та функції в такий спосіб, який вони 
вважають прийнятним для роботи і який не допускає жодних компромісів щодо її якості 
або впливу інших осіб. Неупередженість вимагає, щоб Департамент не був задіяний у 
процесі надання банківських та інших фінансових послуг, здійснення іншої діяльності 
банку, які підлягають внутрішньому аудиту, або у визначенні чи реалізації заходів із 
створення в банку адекватної системи внутрішнього контролю. 

Директор Департаменту має забезпечити відсутність втрати об’єктивності, у тому 
числі шляхом проведення періодичної ротації внутрішніх аудиторів, яка не повинна 
позначатися на якості проведення аудиту. 

Об’єктивність вважається обмеженою, якщо внутрішній аудитор перевіряє ту 
діяльність, за яку він відповідав протягом останнього року. 

7.3. Професійна компетентність – наявність у Директора Департаменту та 
внутрішніх аудиторів Банку достатніх знань, навичок і досвіду, необхідних для 
проведення аудиту всіх сфер діяльності Банку, ризиків, які притаманні діяльності Банку. 
Директор Департаменту відповідає за наявність у внутрішніх аудиторів достатньої 
кваліфікації та навичок. Навички повинні включати здатність проведення аудиторських 
перевірок різноманітної складності, які необхідно виконувати в результаті впровадження в 
банках нових продуктів та процесів, сприяючи їх удосконаленню. 

Професійна компетентність залежить від здатності внутрішніх аудиторів збирати і 
розуміти інформацію, вивчати та оцінювати аудиторські докази, кваліфіковано та 
конструктивно спілкуватись із працівниками Банку. Ці якості повинні поєднуватися з 
відповідними методологіями, інструментарієм та знаннями методів аудиторської 
перевірки (аудиту). 

7.4. Належна професійна ретельність – уміння внутрішнього аудитора під час 
виконання завдань внутрішнього аудиту проявляти старанність, сумлінність та 
застосовувати професійні навички, Стандарти внутрішнього аудиту. Внутрішній аудитор 
повинен бути особливо уважним щодо оцінки ефективності процесів управління значними 
ризиками, які можуть вплинути на діяльність Банку. 

Внутрішній аудитор повинен проявляти належну професійну ретельність з огляду 
на: 

−  досягнення цілей завдання; 
−  складність, суттєвість або значущість питань, до яких застосовуються аудиторські 

процедури; 
−  імовірність значних недоліків та порушень, шахрайства або невідповідності 

діяльності Банку вимогам законодавства України. 
Директор та працівники Департаменту повинні демонструвати професійну 

компетентність та належну ретельність. 
7.5. Професійна етика – дотримання внутрішніми аудиторами Кодексу 

корпоративної етики Банку, принципів міжнародного Кодексу Етики внутрішніх 
аудиторів, а також недопущення розголошення та використання з вигодою для себе чи для 
третіх осіб інформації про діяльність Банку, яка становить банківську та комерційну 
таємницю. 
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7.6. Це особливе положення працівників Департаменту внутрішнього аудиту, яке має 
за мету забезпечити їх незалежність, повинно бути взяте до уваги усіма колегіальними 
органами та структурними підрозділами Банку. 

7.7. Працівники Підрозділу мають володіти знаннями для виявлення ознак 
шахрайських дій, але не зобов’язані володіти професійними навичками такого працівника, 
основним обов’язком якого є виявлення та розслідування шахрайства. 

 
8. КОМПЕТЕНЦІЯ 

8.1. До компетенції Департаменту відносяться вся система контролю в Банку, всі 
види діяльності Банку (в т.ч. на умовах аутсорсингу), включаючи оцінку ефективності 
роботи підрозділів, відповідальних за відповідність діяльності (комплаєнс) та заходи з 
управління ризиками, а також ефективності всіх операційних процесів та інформаційного 
їх супроводження. 

8.2. Департаментом може виконуватися робота на вимогу регулятора за умови, що це 
не заважає здійснювати основні функції та не має впливу на фактичну незалежність. 

8.3. Департамент внутрішнього аудиту без втручань та обмежень з боку інших 
структурних підрозділів визначає обсяг внутрішнього аудиту, забезпечує його проведення 
та повідомляє про його результати. 

8.4. Департаментом можуть надаватися коментарі та консультації (за необхідності) з 
питань внутрішнього контролю з введенням нових або перегляду чинних процедур, 
політик, зокрема в тих, де були виявлені недоліки, але при цьому керівництво має 
розуміти, що ця консультація не є аудитом, і ці зміни в результаті отримання коментарів 
не виключаються з майбутніх аудиторських перевірок і можуть бути предметом 
зауважень. 

8.5. Розслідування випадків шахрайства не є компетенцією Департаменту. В разі 
необхідності Департаментом може надаватися підтримка з цього питання. 

 
9. ВИМОГИ ДО РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ І 

ЗВІТУВАННЯ  
9.1. Проведення аудиту структурних підрозділів та напрямків діяльності Банку 

здійснюється Департаментом на підставі затвердженого Спостережною радою Банку 
річного плану Департаменту та внесених до нього змін. 

9.2. Усі операційні та бізнес-процеси підлягають перевірці щонайменше через кожні 
3 роки (аудиторський цикл). Найбільш ризикові процеси можуть перевірятися щорічно за 
умови наявності у Департаменту необхідних ресурсів. 

9.3. Позапланові аудиторські перевірки можуть здійснюватися на вимогу 
Спостережної ради Банку (Робочої групи з аудиту та ризиків) та/або за погодженою зі 
Спостережною радою Банку ініціативою Голови Правління або Директора Департаменту, 
у тому числі – шляхом погодження завдання з усіма членами Спостережної ради засобами 
електронної пошти. 

9.4. Завдання з проведення розслідувань та надання консультаційних послуг можуть:  
9.4.1. Включатися до річного плану діяльності Департаменту в межах процесу 

річного планування із зазначенням загального фонду робочого часу працівників 
Департаменту та наданням права Директору Департаменту приймати рішення про 
виконання конкретного завдання за власною ініціативою або за зверненням Голови 
Правління Банку. 

9.4.2. У випадку виникнення негайної потреби за умови відсутності невикористаного 
фонду робочого часу у поточному році для виконання відповідних аудиторських завдань 
або у випадку незгоди Директора Департаменту із запитом Голови Правління про надання 
консультаційних послуг або проведення розслідування (наприклад, у випадку можливого 
конфлікту інтересів) рішення про включення завдання до річного плану Департаменту 
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приймається у тому самому порядку, який встановлений для позапланових аудиторських 
перевірок. 

9.5. Складання та забезпечення виконання гнучкого річного плану аудиторських 
перевірок, що базований на аналізі ризиків, відповідає цілям Банку та максимально 
охоплює всі види діяльності Банку. Визначення об’єктів та обсягів аудиту, прийняття 
рішень про періодичність проведення перевірок здійснюється з урахуванням пропозицій і 
завдань, отриманих від Спостережної ради або Правління Банку та власного експертного 
судження. 

Річний План перевірок затверджується рішенням Спостережної ради Банку. 
9.6. Якісне виконання річного плану проведення перевірок гарантується виключно 

лише за відповідності, достатності та ефективності ресурсів Департаменту. 
9.7. З метою їх врахування при розробці/ перегляді Плану аудиторських перевірок 

Департамент здійснює моніторинг стратегічних рішень Банку. 
9.8. Перегляд затвердженого Наглядовою радою Плану аудиторських перевірок з 

урахуванням нової інформації з обов’язковим погодженням та затвердженням змін. 
9.9. Аудиторська перевірка (аудит) незалежно від тематики перевірки має 

передбачати перевірку та оцінку таких сфер (процесів) діяльності Банку, зокрема: 
−  ефективності роботи систем управління ризиками та внутрішнього контролю, 

корпоративного управління щодо поточних та потенційно можливих ризиків Банку в 
майбутньому; 

−  надійності, ефективності та цілісності систем та процесів управління інформацією 
(у тому числі повноти та якості даних); 

−  дотримання Банком вимог законодавства, у тому числі законодавства у сфері 
запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, рекомендацій 
Національного банку, внутрішніх положень, правил та кодексів поведінки, що 
застосовуються до працівників Банку. 

9.10. Проведення аудиторських перевірок та інших аудиторських завдань 
(проведення спеціальних аудитів, розслідувань, надання консультацій тощо), оформлення 
звітів про їх результати та повідомлення результатів виконавчому менеджменту, 
Правлінню та Спостережній раді (Робочій групі з аудиту та ризиків) здійснюється 
відповідно до Політики з аудиту Банку та з урахуванням вимог Стандартів внутрішнього 
аудиту Банку. 

9.11. Керівники підрозділів, що перевіряються, попереджаються про проведення 
аудиторських перевірок (аудит, моніторинг виконання заходів, перевірка документів 
тощо), за винятком раптових аудитів, шляхом письмового повідомлення, підписаного 
Директором Департаменту. У випадках, коли проведення перевірки вимагає додаткових 
матеріальних ресурсів (виїзні перевірки, пов’язані із відрядженнями, тощо). Директором 
Департаменту може додатково до повідомлення ініціюватися наказ по Банку, який 
підписується Головою Правління і є обов’язковим до виконання іншими структурними 
підрозділами. 

9.12. Аудиторська перевірка (аудит) здійснюється на підставі програми аудиторської 
перевірки (аудиту), під час підготовки якої має враховуватись, зокрема, таке: 

−  обсяг програми аудиторської перевірки (аудиту) та аудиторських процедур має 
бути достатнім для досягнення цілей завдання; 

−  обсяг та вид проведення аудиторських процедур визначається на основі 
результатів оцінки ризиків, проведеної під час підготовки до аудиторської перевірки 
(аудиту) та/або під час складання річного плану проведення аудиторських перевірок 
(аудиту) Банку на звітний рік або складання карти ризиків. 

9.13. Програма аудиторської перевірки (аудиту) має містити: 
−  назву об’єкта (сфери діяльності) аудиторської перевірки (аудиту); 
−  підставу проведення аудиторської перевірки (аудиту); 
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−  цілі та напрями аудиторської перевірки (аудиту) з урахуванням оцінки ризиків, 
пов’язаних з об’єктом перевірки; 

−  перелік процесів, які будуть підлягати аудиторській перевірці (аудиту), із 
зазначенням орієнтовного часу (днів), що планується витратити на їх перевірку; 

−  період, що підлягає аудиторській перевірці (аудиту); 
−  дату початку та закінчення проведення аудиторської перевірки (аудиту); 
−  процедури збору, аналізу, оцінки та документування інформації про об’єкт 

перевірки, мінімальний обсяг вибірки та види аналітичних процедур, які будуть 
використані під час аудиторської перевірки (аудиту); 

−  перелік внутрішніх аудиторів та інших осіб, які братимуть участь в аудиторській 
перевірці (аудиті); 

−  розкриття характеру обмеження(ень) у разі його (їх) наявності, організаційної 
незалежності та індивідуальної об’єктивності. 

9.14. Програма аудиторської перевірки (аудиту) складається в письмовому або 
електронному вигляді, підписується (погоджується) керівником перевірки та 
затверджується Директором Департаменту до початку проведення аудиторської перевірки 
(аудиту). 

9.15. У процесі здійснення аудиту до програми можуть вноситися зміни, які мають 
бути письмово задокументовані та затверджені Директором Департаменту у 
встановленому порядку. 

9.16. Аудиторський звіт про результати проведення аудиторської перевірки (аудиту) 
складається з урахуванням вимог Стандартів внутрішнього аудиту, підписується 
внутрішнім аудитором, який безпосередньо виконував перевірку, керівником перевірки, 
заступником Директора Департаменту, який здійснював контроль якості роботи 
аудиторів, та Директором Департаменту. 

9.17. До аудиторського звіту мають бути включені відповіді керівництва та опис 
виправних заходів, які здійснені або мають бути здійснені для усунення виявлених 
недоліків та виконання рекомендацій аудиту. Відповіді керівництва підрозділів, що 
перевірялися, які включені до аудиторського звіту, мають містити строк виконання 
запланованих заходів. 

9.18. Звіт про аудиторську перевірку (аудит) надається керівникам структурних 
підрозділів (учасникам процесів, які підлягали перевірці (аудиту)), Правлінню банку, 
Спостережній раді Банку (Робочій групі з аудиту та ризиків) для вжиття своєчасних і 
належних організаційних (коригувальних) заходів. 

9.19. Департамент внутрішнього аудиту здійснює належний моніторинг виконання 
наданих ним рекомендацій. Процес моніторингу/відстеження Департаментом результатів 
аудиторських перевірок (аудиту) починається після надання об’єкту аудиту аудиторського 
звіту та закінчується після виконання останнім усіх наданих рекомендацій (пропозицій). 
Усі істотні зауваження залишаються на контролі Департаменту доти, доки не будуть 
остаточно усунені. 

Відсутність потреби у подальшому моніторингу/відстеженні результатів 
аудиторських перевірок (аудиту) встановлюється шляхом підтвердження Директором 
Департаменту наданої керівником перевірки інформації про виконання об’єктом аудиту 
всіх та в повній мірі рекомендацій (пропозицій), що надавалися за результатами аудиту. 

9.20. Департамент звітує перед Спостережною радою та Правлінням Банку 
відповідно до цього Положення. 

9.21. Інформація про роботу Департаменту включається до річного звіту Банку.  
9.22. Департамент надає Національному банку України: 
−  протягом десяти робочих днів після затвердження в установленому порядку, але не 

пізніше останнього робочого дня першого місяця року – план проведення аудиторських 
перевірок (аудиту) на наступний звітний рік; 
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−  протягом десяти робочих днів після затвердження в установленому порядку – 
зміни до річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) (у разі їх внесення); 

−  два рази на рік протягом 15 днів місяця, наступного за звітним періодом (півроку), 
- звіт про стан внутрішнього аудиту згідно з Додатком до Положення “Про організацію 
внутрішнього аудиту в банках України”, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України № 311 від 10.05.2016 р., який містить, зокрема, інформацію 
щодо перевірки процесів, впроваджених структурними підрозділами Банку, його 
профільними комітетами та керівництвом Банку для здійснення тих видів діяльності, які 
протягом звітного періоду підлягали перевірці; 

−  на письмову вимогу Національного банку України, адресовану Спостережній раді 
Банку, - надає іншу інформацію з питань, що належать до компетенції Департаменту, за 
формою та у встановлений у письмовому запиті Національного банку строк. 

 
10. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ 

10.1. Департамент та його працівники мають виконувати свої посадові обов’язки з 
дотриманням вимог цього Положення, Стандартів внутрішнього аудиту Банку, 
розроблених у відповідності до Міжнародних Стандартів професійної діяльності у сфері 
внутрішнього аудиту та затверджених Спостережною радою Банку. Працівники мають 
дотримуватися вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів та 
документів країн та регіонів, де, можливо, будуть відділення або філії. 

10.2. Спостережною радою Банку (в межах наглядових функцій) здійснюються (у 
разі необхідності) заходи із спостереження та моніторингу процесу якості процесу річного 
планування та піврічного контролю за його виконанням, а також моніторинг ефективності 
та результативність цих процесів. З метою підвищення якості внутрішнього аудиту 
проводяться внутрішні та зовнішні оцінки щодо дотримання Департаментом Стандартів 
внутрішнього аудиту. До внутрішніх оцінок (не рідше двох разів на рік за результатами 
розгляду та затвердження Звітів про роботу Департаменту) відносяться поточний 
моніторинг діяльності внутрішнього аудиту та періодичні перевірки внутрішніх аудиторів 
шляхом самооцінки або оцінки іншими співробітниками, що мають для цього достатню 
компетентність. 

10.3. Директор Департаменту на регулярній основі розробляє та запроваджує 
Концепцію розвитку Департаменту та Програму гарантії та підвищення якості 
внутрішнього аудиту. Така Програма включає поточний моніторинг, а також проведення 
щорічних внутрішніх та періодичних зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту. 

10.4. Зовнішні оцінки мають проводитись не менше ніж раз на п’ять років 
незалежним експертом із внутрішнього аудиту. 

 
11. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ЗОВНІШНІМ (ОБОВ’ЯЗКОВИМ) АУДИТОМ ТА 

НАГЛЯДОВИМИ ОРГАНАМИ 
11.1. Директор Департаменту має забезпечити можливість обміну інформацією між 

Департаментом та зовнішнім аудитором Банку з питань проведення внутрішнього аудиту, 
у тому числі порядку застосування відповідних процедур аудиту. 

11.2. Взаємовідносини та обмін інформацією між Департаментом та зовнішнім 
аудитором Банку, органами державної влади та управління, які в межах компетенції 
здійснюють нагляд за діяльністю банків, мають відбуватися з дотриманням вимог 
законодавства України та внутрішніх документів банку щодо зберігання, захисту, 
використання та розкриття інформації, що становить банківську та комерційну таємницю. 
Порядок надання аудиторських звітів за результатами внутрішніх аудиторських перевірок 
(аудитів) та розкриття робочих документів внутрішнього аудиту для зовнішніх аудиторів 
та наглядових органів визначається Політикою з аудиту Банку та відповідними 
внутрішніми документами Банку. 
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11.3. Спостережна рада Банку забезпечує надання Департаменту плану та програми 
перевірки річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої 
інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку, що здійснюється зовнішнім 
аудитором банку. 

11.4. Спостережна рада, Робоча група з аудиту та ризиків та/або Правління Банку 
можуть залучати Директора Департаменту до проведення зустрічей із зовнішніми 
аудиторами та представниками державних наглядових органів для обговорення 
ефективності запропонованих Банком заходів, які мають бути реалізовані ним з огляду на 
надані рекомендації або висунуті вимоги. 

11.5. Директор Департаменту підтримує в межах законодавства України постійний 
зв’язок із Національним банком України для обговорення ризиків Банку, виявлених обома 
сторонами, розуміння Національним банком застосування Банком заходів, спрямованих 
на зниження ризиків, здійснення постійного моніторингу дій Банку на виявлені проблеми. 

 
12. ПОРЯДОК МОНІТОРИНГУ І АКТУАЛІЗАЦІЇ “ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ” 
12.1. Директор Департаменту щорічно розглядає питання про необхідність внесення 

змін та доповнень до цього Положення. 
12.2. Положення, а також усі зміни та доповнення до нього затверджуються 

Спостережною радою Банку. 
 

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
13.1. Положення набирає чинності після його затвердження Спостережною радою 

Банку. 
13.2. Питання, що не врегульовані цією Політикою, регламентуються іншими 

внутрішніми документами Банку та/або нормативно-правовими актами України. 
13.3. У випадку, якщо норми цього Положення суперечать вимогам Статуту Банку, 

пріоритетними є положення Статуту. 
13.4. У випадку конфлікту норм цього Положення і норм чинного законодавства 

та/або вимог НБУ останнє не є чинним в частині, що не відповідає зазначеним нормам 
та/або вимогам, з моменту вступу в дію цих норм та/або вимог. 

 

Дане положення розроблене автором на підставі наукових джерел [126, 21, 165, 70], 
практичних розробок вітчизняних і зарубіжних банків [168, 137, 138] і регламентних документів 
НБУ [171].  
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Зразок анкети для оцінки роботи підрозділу внутрішнього аудиту  

об’єктом перевірки 
Найменування об’єкта аудиту згідно з матрицею 
об’єктів: 

Департамент комунікації з 
клієнтами 

Найменування об’єкта аудиту згідно з 
організаційною структурою: 

Департамент комунікації з 
клієнтами 

Дата заповнення: ХХ.ХХ.ХХ 
Анкету заповнив (ПІБ) **** ***** ***** 
Анкету заповнив (посада) Директор департаменту 

комунікації з клієнтами 
   

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК 
    

Критерій (1) Оцінка (2) 
Вага 

включення в 
результат (3) 

Бал (2*3) 

1. Аудитор (и) був привітний (ні), вітався 
(лися) і прощався (лися) при кожній 
зустрічі, не допускав (ли) порушень 
правил етикету та норм спілкування. 

100 0,1 10,0 

2. Аудитор (и) вживав (ли) лише 
зрозумілі слова і логічно формулював 
(ли) речення. 

90 0,1 9,0 

3. Всі вимоги аудитора (ів) були чітко і 
зрозуміло аргументовані 100 0,25 25,0 

4. Аудитор (и) був (ли) компетентний 
(ні) в сфері роботи об’єкта і доклав (ли) 
максимум зусиль в дослідженні всіх 
процесів. 

95 0,3 28,5 

5. Аудитор (и) надав (ли) компетентний і 
справедливий висновок про проведену 
роботу 

100 0,25 25,0 

    
Загальна оцінка роботи аудитора (ів) за 
результатами перевірки 1 97,5 
 

Результати прийняв Директор 
департаменту внутрішнього аудиту 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 
 

Оцінку провів Директор департаменту 
комунікації з клієнтами 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 
    

Коментар для заповнення:    
В колонці 2 потрібно виставити суб’єктивну оцінку роботи ПВА, виставивши її в 
розрізі кожного з критеріїв. Оцінка має бути в межах від 1 до 100, де 1 – критерій 
зовсім невиконаний, 50 – критерій виконаний не повністю, 100 – критерій 
виконано повністю. 
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Додаток Є 

 

Зразки висновків про роботу підрозділу внутрішнього аудиту 

Додаток Є.1 

Рішенням правління: 
 

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “ТЕСТОВИЙБАНК” 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕСТОВИЙБАНК” 

№__ (XX XX XX РОКУ) 
 
1. Про затвердження звіту Директора департаменту внутрішнього аудиту за 2 
півріччя 2017 р.; 
 
по п. 1 Про затвердження звіту Директора департаменту внутрішнього 
аудиту за 2 півріччя 2017 р.;  
 
Голосували: “за” – 6, “проти” – 0, “утрималися” – 0.  
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: Визнати рівень якості і достатності роботи внутрішнього аудиту 
задовільним. 
 
Головуючий засідання ________________________ 
Секретар засідання ___________________________ 
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Додаток Є.2 

Рішенням спостережної ради: 

 
РІШЕННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА “ТЕСТОВИЙБАНК” 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ  СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕСТОВИЙБАНК” 

№__ (XX XX XX РОКУ) 
 
1. Про затвердження звіту Директора департаменту внутрішнього аудиту за 2 
півріччя 2017 р.; 
 
по п. 1 Про затвердження звіту Директора департаменту внутрішнього 
аудиту за 2 півріччя 2017 р.;  
 
Голосували: “за” – 6, “проти” – 0, “утрималися” – 0.  
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: Визнати рівень якості і достатності роботи внутрішнього аудиту 
на рівні оцінки “добре”. 
 
Головуючий засідання ________________________ 
Секретар засідання ___________________________ 
 

 

Додаток Є.3 

Таблиця Є.1 

Відомість розрахунку оцінки керівництвом  
підрозділу внутрішнього аудиту 

 
Суб’єкт оцінювання Оцінка % Ваговий 

коефіцієнт 
Оцінка до 

зарахування 
Правління 3 60 0,3 18 
Спостережна рада 4 80 0,7 56 
Оцінка якості - - - 74 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Зразок анкети для самооцінки аудитора 

Найменування об’єкта аудиту згідно з матрицею 
об’єктів: 

Департамент комунікації з 
клієнтами 

Найменування об’єкта аудиту згідно з 
організаційною структурою: 

Департамент комунікації з 
клієнтами 

Дата заповнення: ХХ.ХХ.ХХ 
Анкету заповнив (ПІБ) **** ***** ***** 
Анкету заповнив (посада) Директор департаменту 

комунікації з клієнтами 
   

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК 
    

Критерій (1) Оцінка 
(2) 

Вага 
включення в 
результат (3) 

Бал (2*3) 

1. Чи вважаєте Ви, що Ваше відношення до 
осіб, чиї ділянки роботи Ви перевіряли, 
було відповідним до норм етикету? 

100 0,1 10,0 

2. Чи в достатній мірі Ви підвищували 
власну кваліфікацію? 95 0,1 9,5 

3. Ваші перевірки відповідали внутрішнім, 
національним і міжнародним стандартам 
внутрішнього аудиту? 

100 0,2 20,0 

4. На якому рівні Ви дослідили процедури і 
процеси об’єктів, які перевіряли? 90 0,2 18,0 

5. Ваші висновки були незалежними і 
справедливими, і чи немає сумнівів щодо 
відсутності в них недостовірної інформації? 

98 0,4 39,2 

    
Загальна самооцінка роботи за результатами 
півріччя 1 96,7 

 
Результати прийняв Директор 
департаменту внутрішнього аудиту 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

 
Оцінку провів Провідний спеціаліст 
департаменту внутрішнього аудиту 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

    
Коментар для заповнення:    
В колонці 2 потрібно виставити суб’єктивну оцінку роботи аудитора (ів), 
виставивши її в розрізі кожного з критеріїв. Оцінка має бути в межах від 1 до 100, 
де 1 – критерій зовсім невиконаний, 50 – критерій виконаний не повністю, 100 – 
критерій виконано повністю. 
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Додаток З 

 

Таблиця З.1 

 

Критерії для оцінки діяльності  

підрозділу внутрішнього аудиту його керівництвом 

 

Критерій Характеристика і метод визначення 
1 2 

1. Виконання 
функціональних 
обов’язків ПВА 

Чи при роботі внутрішнього аудиту були дотримані всі норми: 
міжнародні, національні і внутрішньобанківські стандарти 

1.1. Дотримання 
принципу незалежності 

Критерій можна вважати виконаним, коли немає жодного 
доведеного порушення з боку аудитора 

1.2. Повноваження 
та обов’язки 
внутрішнього аудиту 

Аудитори дотримувалися всіх стандартів, які прийняті до 
виконання банком і аудитори мали ті повноваження, яких достатньо 
для якісного виконання ними їх роботи. 

1.3. Місія і цілі 
внутрішнього аудиту 

Критерій визначається у відповідності до статуту банку і 
положення про підрозділ внутрішнього аудиту 

1.4. Структура 
внутрішнього аудиту 

Критерій вважається повністю виконаним, якщо кожна структурна 
одиниця ПВА має чітке обґрунтування своєї необхідності відповідно 
до бізнес-цілей банку 

2. Дотримання 
методології і процедур 

Оцінка дотримання процедур, описаних в положенні про підрозділ 
внутрішнього аудиту, посадових інструкціях і прийнятих методичних 
рекомендаціях 

2.1. Дотримання 
річного плану 
внутрішнього аудиту 

Критерій необхідний для визначення рівня виконання своїх прямих 
обов’язків підрозділом внутрішнього аудиту. 
Бал розраховуємо за формулою: 

Y = Z*100/X, 
де Z – кількість виконаних перевірок і наданих консультацій за період; 
X – кількість запланованих перевірок і консультацій; 
Y – бал до зарахування. 

2.2. Дотримання  
положення про 
підрозділ внутрішнього 
аудиту і методики 
проведення 
аудиторських перевірок 

Критерій оцінюється за такими умовами: 
1. Використання ризик-орієнтованого підходу при плануванні 

внутрішнього аудиту (опції до вибору при оцінюванні: 0 – не 
виконано, 100 - виконано); 

2. Виконання аудиторських завдань і процедур згідно з 
прийнятими методиками і стандартами. Бал по умові розраховуємо за 
формулою: 

Y = (Z-K)*100/(X-K), 
де Z – кількість виконаних перевірок; 
K – кількість нетипових перевірок; 
X – кількість запланованих перевірок; 
Y – бал до зарахування. 

Ми до умови “2” застосували звичний механізм пропорції, але 
результат скоригували на кількість нетипових перевірок, для яких ще 
не передбачено методичні рекомендації 
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Продовження таблиці З.1 

1 2 

2.3. Дотримання 
процедури моніторингу та 
контролю за усуненням 
виявлених порушень 

Критерій вважаємо виконаним за умови наявності ознак роботи 
над виявленими під час перевірок прогалинами. До таких ознак ми 
відносимо вихідні листи з проханням отриманими зворотний 
зв’язок з стороною-порушником щодо виправлення помилок, вхідні 
електронні листи-звітування про виправлення помилок, додаткові 
перевірки фактично здійснення виправлень та інші додаткові дії та 
документи, які можуть доводити проведення відповідної роботи 
Бал розраховуємо за формулою: 

Y = Z*100/X, 
де Z – кількість зареєстрованих порушень за період; 
X – кількість перевірок, по яких ведеться робота; 
Y – бал до зарахування. 

2.4. Використання 
спеціального програмного 
забезпечення 

В даному критерії ми маємо на увазі програмне забезпечення, 
яке належить до типу системи автоматизації роботи аудиторів при 
перевірках. Ми вважаємо, що є доцільним у кожному звітному 
періоді удосконалення процедур автоматичного аудиту, його якості, 
глибини. Критерій вважаємо виконаним за умови наявності хоча б 
одного доопрацювання. 

3. Виконання функції 
звітності Дотримання термінів звітування, якості і достатності звіту 

3.1. Процедура 
зовнішнього 
інформаційного обміну  

Оцінка дотримання норм положення про ПВА в частині 
передачі даних чи інформації зовнішнім користувачам. Критерій є 
виконаним за умови дотримання всіх стандартів (бал 100), при 
неповному дотриманні бал 0.  

3.2. Процедура 
внутрішнього 
інформаційного обміну 

Оцінка дотримання норм положення про ПВА в частині 
передачі внутрішнім користувачам даних чи інформації. Критерій є 
виконаним за умови дотримання всіх стандартів (бал 100), при 
неповному дотриманні бал  0. 

3.3. Об'єм інформації 
відображений у звітності 

Критерій вважаємо виконаним у випадку, коли надані звіти 
відповідають погодженим формам згідно з погодженими 
методичними рекомендаціями. Виконаний критерій оцінюємо в 100 
балів, при не 100% виконанні оцінюємо в 0 балів. 

4. Ресурси і мотивація 
персоналу ПВА 

Оцінка достатності ресурсів для виконання підрозділом 
внутрішнього аудиту його обов’язків і зростання мотивації 
працівників у покращенні якості перевірок 

4.1. Планування ресурсів 
(Виконання плану) 

По критерію можна виставити позитивний бал (100) у випадку 
повної відповідності витрачених запланованих людино-годин, в 
іншому випадку бал негативний (0) 

4.2. Професійний розвиток 
співробітників 

В даному критерії ми оцінюємо з позиції того, що кожний 
аудитор повинен постійно удосконалювати свої теоретичні знання і 
практичні навики, тому вважаємо за доцільне бал по критерію 
розраховувати за методом пропорції: 

Y = Z*100/X, 
де Z – кількість працівників в підрозділі аудиту; 
X – кількість працівників, які відзвітували про підвищення 
кваліфікації за період; 

Y – бал до зарахування. 

4.3. Система мотивації 
співробітників 

Критерій можемо оцінити позитивно (100) у випадку наявної 
виплати мотивації працівникам (аудиторам), при невідповідній 
мотивації – 0 (оцінюється експертним чином) 
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Таблиця З.2 

Зразок оціночного листа роботи ПВА 
Дата заповнення: ХХ.ХХ.ХХ 
Анкету заповнив (ПІБ) **** ***** ***** 
Анкету заповнив (посада) Директор департаменту 

внутрішнього аудиту 
   

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ 
1 2 3 4 

Критерій (1) Оцінка (2) Вага включення 
в результат (3) Бал (2*3) 

1. Виконання функціональних обов’язків 
ПВА 300 0,275 25 

1.1. Дотримання принципу незалежності 100 0,1 10 
1.2. Повноваження та обов’язки внутрішнього 
аудиту 100 0,05 5 

1.3. Місія і цілі внутрішнього аудиту 100 0,1 10 

1.4. Структура внутрішнього аудиту 0 0,025 0 
2. Дотримання методології і 
процедур 390 0,375 36,5 

2.1. Дотримання річного плану внутрішнього аудиту 95 0,15 14,25 
2.2. Дотримання  положення про підрозділ 
внутрішнього аудиту і методики проведення 
аудиторських перевірок 

100 0,075 7,5 

2.3. Дотримання процедури моніторингу та 
контролю за усуненням виявлених порушень 95 0,05 4,75 

2.4. Використання спеціального програмного 
забезпечення 100 0,1 10 

3. Виконання функції звітності 200 0,175 15 
3.1. Процедура зовнішнього інформаційного обміну  0 0,025 0 
3.2. Процедура внутрішнього інформаційного 
обміну 100 0,05 5 

3.3. Об'єм інформації, відображений у звітності 100 0,1 10 

4. Ресурси і мотивація персоналу ПВА 300 0,175 17,5 

4.1. Планування ресурсів (Виконання плану) 100 0,1 10 

4.2. Професійний розвиток співробітників 100 0,05 5 
4.3. Система мотивації співробітників 100 0,025 2,5 
Загальна самооцінка роботи за результатами півріччя 1 94 
   
 
Результати прийняв Директор департаменту 
внутрішнього аудиту 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

 
Оцінку провів Директор департаменту 
внутрішнього аудиту 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

    
Коментар для заповнення:    
В колонці 2 потрібно виставити суб’єктивну оцінку роботи аудитора (ів), виставивши її в розрізі 
кожного з критеріїв. Оцінка має бути в межах від 1 до 100, де 1 – критерій зовсім невиконаний, 50 – 
критерій виконаний не повністю, 100 – критерій виконано повністю. 
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Таблиця З.3 

Зразок анкети оцінки аудитора 

  
Анкета оцінювання аудитора: **** ***** ***** 
Дата заповнення: ХХ.ХХ.ХХ 
Анкету заповнив (ПІБ) **** ***** ***** 
Анкету заповнив (посада) Директор департаменту 

внутрішнього аудиту 
   

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК 
1 2 3 4 

Критерій (1) Оцінка (2) 
Вага 

включення в 
результат (3) 

Бал (2*3) 

Особисті якості 450 0,1 7,95 
Самоорганізація 90 0,02 1,8 
Ведення переговорів 60 0,01 0,6 
Ініціативність 100 0,015 1,5 
Робота в команді 70 0,025 1,75 
Творчість 100 0,02 2 
Пунктуальність 30 0,01 0,3 
Організація аудиту 981 0,33 32,47 
Планування аудиту 583 0,18 17,57 
1. Вміння правильно обирати інформацію 

для планування. 90 0,02 1,8 

2. Вміння точно визначати цілі і методи 
перевірки. 100 0,03 3 

3. Доцільність вибору ключових точок 
контролю. 95 0,03 2,85 

4. Вміння враховувати притаманні об’єкту 
ризики. 98 0,04 3,92 

5. Якість оформлених документів 
планування. 100 0,04 4 

6. Раціональність розподілу бюджету 
(фінансового і термінового). 

100 0,02 2 

Проведення аудиту 398 0,15 14,9 
1. Досягнення цілей перевірок. 100 0,02 2 
2. Дотримання термінів і об’ємів перевірок. 98 0,05 4,9 

 3. Своєчасність виправлення допущених 
помилок. 100 0,02 2 

 4. Достатність аудиторських доказів. 100 0,06 6 
 Компетентність 400 0,28 28 

1. Володіння зовнішніми нормативними 
документами. 

100 0,07 7 
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Продовження таблиці З.3 

1 2 3 4 
2. Володіння внутрішніми 
нормативними документами. 

100 0,07 7 

3. Обґрунтованість дій і висновків 
аудитора. 

100 0,07 7 

4. Коректність пропозицій по 
виправленню помилок та удосконаленню 
процесів. 

100 0,07 7 

Оформлення робочих документів 295 0,16 15,75 
1. Своєчасність оформлення матеріалів 
перевірки. 

95 0,05 4,75 

2. Дотримання методичних правил при 
оформленні результатів перевірки. 

100 0,06 6 

3. Достатність аудиторських доказів 
для надання висновків. 

100 0,05 5 

Моніторинг результатів 296 0,13 12,82 
1. Постійність відслідковування змін по 
помилках, виявлених в попередніх 
перевірках. 

98 0,04 3,92 

2. Інформування про негативну 
ситуацію по роботі з виявленими 
помилками в попередніх аудитах. 

98 0,05 4,9 

3. Достатність звітування про 
виконання рекомендацій. 100 0,04 4 

Загальна самооцінка роботи за результатами півріччя 1 96,99 
 
Результати прийняв Директор 
департаменту внутрішнього аудиту 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

 
Оцінку провів Директор департаменту 
внутрішнього аудиту 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

    
Коментар для заповнення:    
В колонці 2 потрібно виставити суб’єктивну оцінку роботи аудитора, виставивши її 
в розрізі кожного з критеріїв. Оцінка має бути в межах від 1 до 100, де 1 – критерій 
зовсім невиконаний, 50 – критерій виконаний не повністю, 100 – критерій виконано 
повністю. 
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Таблиця З.4 

Зразок розрахунку оцінки якості внутрішнього аудиту банку 

Оцінювач Блок Бал Вага Кінцева 
оцінка 

Оцінка діяльності ПВА 
керівником підрозділу Блок 4 94 0,4 37,6 

Оцінка аудиторів керівником 
ПВА Блок 5 96,99 0,1 9,699 

Самооцінка Аудитора Блок 3 96,7 0,1 9,67 
Анкетне опитування 
керівників об’єктів аудиту, 
які проходили перевірки 

Блок 1 97,5 0,1 9,75 

Відгук вищого керівництва 
про роботу ПВА Блок 2 74 0,3 22,2 

Загальна оцінка - 459,19 1 88,919 
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Додаток И 

Додаток И.1 
Дані банку “ТестовийБанк” для розрахунку використання в прикладах і 

розрахунках у роботі 
 

Загальна середньоспискова (річна) чисельність працівників становить 5 тис. осіб. 
Найбільшим за чисельністю є підрозділ здійснення банківських операцій, де 
середньоспискова чисельність становить 300 працівників. Максимальний по підрозділах і 
процесах показник оборотності кадрів становить 260%. 

Найбільш витратним є процес продажу, де середні витрати за рік становлять 3 млрд 
грн. Найбільший дохід, який був отриманий одним з підрозділів (процесів), в розмірі – 9 
млрд. 

Максимальна середньорічна кількість клієнтів по підрозділах і процесах: 10 тис. ос.  
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Таблиця И.1 

Фактори впливу на рівень статичного ризику об’єкта внутрішнього аудиту 

Фактор / Об’єкт 
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Розмір підрозділу, кількість працівників 
(або кількість задіяних людей в процесі) 30 15 300 15 5 (середньоріч

не) 9 15 53 

Тип об’єкта за управлінським обліком Центр 
витрат 

Центр 
витрат 

Центр 
витрат 

Центр 
прибутку 

Центр 
прибутку 

Центр 
витрат 

Центр 
витрат 

Центр 
витрат 

Рівень витрат (за останні 12 місяців) 50 млн 65 млн 123 млн 1,5 млн 0,7 млн 350 млн 150 млн 450 млн 

Рівень доходу (за останні 12 місяців) - - - 3,5 млн 2,8 млн - - - 

Кількість впроваджених (діючих) ІТ- 
систем 4 2 5 - - 1 1 1 

Співпраця з зовнішніми контрагентами 
(отримання послуг, покупка товарів) 

+(тенд. 
>100 тис. 

грн) 
- - - - +(тенд. >100 

тис. грн) - 
+(тенд. 

>100 тис. 
грн) 

Робота з ділянками, які контролюються 
зовнішніми контрольними органами - Так - - - - Так - 

Курує або бере істотну участь в 
розподілі витрат - - - - - Так Так Так 
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Таблиця И.2 

Фактори впливу на рівень динамічного ризику об’єкта внутрішнього аудиту 

Фактор / Об’єкт 

П
ід

ро
зд

іл
 

ма
рк

ет
ин

гу
 

П
ід

ро
зд

іл
 

по
да

тк
ов

ог
о 

об
лі

ку
 

П
ід

ро
зд

іл
 з

ді
йс

не
нн

я 
ба

нк
ів

сь
ки

х 
оп

ер
ац

ій
 

В
ід

ді
ле

нн
я 

№
59

 

В
ід

ді
ле

нн
я 

№
70

 

П
ро

це
с 

за
ку

пі
вл

і П
З 

П
ро

це
с 

ро
зр

ах
ун

ку
 і 

ви
пл

ат
и 

мо
ти

ва
ці

ї 
пр

ац
ів

ни
ка

м 
ві

дд
іл

ен
ь 

П
ід

ро
зд

іл
 о

бл
ік

у 
ос

но
вн

их
 за

со
бі

в 

Відхилення від планових витрат (за 
наявності як недовиконання, так і 
перевиконання) 

+23% -5% 0% -30% 0% -10% +55% +3% 

Відхилення від планових валових 
доходів (за наявності як 
недовиконання, так і 
перевиконання) 

- - - -20% -6% - - - 

Звільнення за власним бажанням - - + + - - + + 
Звільнення по статті - - - - + - - - 
Наявність доган у працівників - - - - + - - - 
Коефіцієнт оборотності кадрів  0% 0% 26% 30% 10% 0% 56% 0% 
Кількість клієнтів - - - 5605 2650 - - - 
Впровадження ІТ-систем або 
вагомого блоку на наявній 
платформі 

+1 (CRM) 0 0 0 0 
+1 (Вузько-
профільна 
система) 

0 
+1  (Вузько-
профільна 
система) 

Є дотичним до стратегії банку або є 
пріоритетним 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблиця И.3 

Розрахунок ризику часу об’єктів внутрішнього аудиту банку “ТестовийБанк” 
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ді
ле

нн
я 

№
70

 

П
ро

це
с 

за
ку

пі
вл

і П
З 

П
ро

це
с 

ро
зр

ах
ун

ку
 і 

ви
пл

ат
и 

мо
ти

ва
ці

ї п
ра

ці
вн

ик
ам

 в
ід

ді
ле

нь
 

П
ід

ро
зд

іл
 о

бл
ік

у 
ос

но
вн

их
 за

со
бі

в 

Дата останньої 
перевірки 01.01.2016 30.05.2015 15.06.2016 10.011.2014 12.08.2014 26.03.2016 28.07.2015 24.04.2015 



 

 
 254 

Таблиця И.4 

Розрахунок статичного ризику об’єктів внутрішнього аудиту банку “ТестовийБанк” 

Фактор / Об’єкт 
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во

го
 

об
лі

ку
 

П
ід

ро
зд

іл
 б

ан
кі

вс
ьк

их
 

оп
ер

ац
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ш
их

 
об

'єк
ті

в 

С
ум

ар
ни

й 
ри

зи
к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Розмір підрозділу, кількість 
працівників (або кількість 
задіяних людей в процесі) 

30 15 300 15 5 9 15 53 - - 

Ризик 10,00 5,00 100,00 5,00 1,67 3,00 5,00 17,67 - - 

Тип об’єкта за управлінським 
обліком 

Центр 
витрат 

Центр 
витрат 

Центр 
витрат 

Центр 
прибутку 

Центр 
прибутку 

Центр 
собівар-

тості 

Центр 
собівар-

тості 

Центр 
витрат - - 

Ризик 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 - - 
Рівень витрат (за останні 12 
місяців) млн 50 65 123 1,5 0,7 1,2 1 1,5 - - 

Ризик 0,17 0,22 0,41 0,01 0,00 1,17 0,50 1,50 - - 
Рівень доходу (за останні 12 
місяців) млн 0 0 0 3,5 2,8 0 0 0 - - 

 Ризик 0,000 0,000 0,000 0,004 0,003 0,000 0,000 0,000 - - 
Кількість впроваджених 
(діючих) ІТ-систем 4 2 5 0 0 1 1 1 - - 

 Ризик 6,67 3,33 8,33 0,00 0,00 1,67 1,67 1,67 - - 
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Продовження таблиці И.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Співпраця з зовнішніми 
контрагентами (отримання 
послуг, покупка товарів) 

+(тенд. 
>100 тис. 

грн.) 
- - - - 

+(тенд. 
>100 тис. 

грн.) 
- - - - 

Ризик 10 0 0 0 0 10 0 0 - - 
Робота з ділянками, які 
контролюються зовнішніми 
контрольними органами 

0 Так 0 0 0 0 Так 0 - - 

Ризик 0 10 0 0 0 0 10 0 - - 
Курує або бере істотну участь в 
розподілі витрат 

0 0 0 0 0 Так Так Так - - 
Ризик 0 0 0 0 0 10 10 10 - - 

Статичні ризики (Рс.) 
28,84 20,55 110,74 9,014 5,673 27,84 29,17 32,84 6500 6764 

0,43% 0,30% 1,64% 0,13% 0,08% 0,41% 0,43% 0,49% 96 % 100% 

Джерело: розроблено автором. 
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Таблиця И.5 

Розрахунок динамічного ризику об’єктів внутрішнього аудиту банку “ТестовийБанк” 

Фактор / Об’єкт 
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в 
 

С
ум

ар
ни

й 
ри

зи
к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Відхилення від планових витрат (за 
наявності як недовиконання, так і 
перевиконання) 

23% -5% 0% -30% 0% -10% 55% 3% - - 

Ризик 5,00 5,00 0,00 10,00 0,00 5,00 10,00 5,00 - - 
Відхилення від планових валових доходів 
(за наявності як недовиконання, так і 
перевиконання) 

- - - -20% -6% - - - - - 

Ризик 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 - - 
Звільнення за власним бажанням - - + + - - + + - - 

Ризик 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 - - 
Звільнення по статті - - - - + - - - - - 

Ризик 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 - - 
Наявність доган у працівників - - - - + - - - - - 

Ризик 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 - - 
Коефіцієнт оборотності кадрів (звільнені + 
набрані)/середньоспискова чисельність 
працівників 

10% 15% 102% 250% 260% 50% 56% 2% - - 

Ризик 0,38 0,58 3,92 9,62 10,00 1,92 2,15 0,08 - - 
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Продовження таблиці И.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кількість клієнтів - - - 5605 2650 - - - - - 
Ризик 0,00 0,00 0,00 3,74 1,77 0,00 0,00 0,00 - - 

Впровадження ІТ-системи +1 (CRM) 0 0 0 0 
+1 (Вузько-
профільна 
система) 

0 
+1 (Вузько-
профільна 
система) 

- - 

Ризик 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 - - 
Є дотичним до стратегії банку або 
є пріоритетним (пріоритетність 
визначається внутрішніми 
розпорядчими документами) 

0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Ризик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

Динамічні ризики (Рд.) 
13,38 5,58 8,92 33,35 36,77 11,92 17,15 15,08 8000 8142 
0,16% 0,07% 0,11% 0,41% 0,45% 0,15% 0,21% 0,19% 98% 100% 

Джерело: розроблено автором. 
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Таблиця И.6 

Розрахунок ризику часу об’єктів внутрішнього аудиту банку “ТестовийБанк” 

Фактор / Об’єкт 
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Дата останньої перевірки 
01

.0
1.

20
17

 

30
.0

5.
20

16
 

15
.0

6.
20

17
 

10
.1

1.
20

15
 

12
.0

8.
20

15
 

26
.0

3.
20

17
 

28
.0

7.
20

16
 

24
.0

4.
20

16
 

Дата планування 06.08.2018 

Термін від останнього аудиту (міс.)  19 27 14 33 36 17 25 28 
Нижня межа терміну для включення в 
розрахунок ризику 6 

Ризик часу (Рч) 1,13 1,21 1,08 1,27 1,30 1,11 1,19 1,22 
Джерело: розроблено автором. 
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Таблиця И.7 

Розрахунок ризику об’єктів внутрішнього аудиту банку “ТестовийБанк” 
Ф
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Ризик часу (Рч) 1,13 1,27 1,14 1,33 1,36 1,17 1,25 1,28 

Динамічний ризик 
(Рд.) 

0,16% 0,07% 0,11% 0,41% 0,45% 0,15% 0,21% 0,19% 

Статичний ризик 
(Рс.) 

0,43% 0,30% 1,64% 0,13% 0,08% 0,41% 0,43% 0,49% 

Ризик об’єкта (Роб) 0,67% 0,47% 1,99% 0,72% 0,73% 0,65% 0,80% 0,86% 

Джерело: розроблено автором. 
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Додаток И.2 

Форма опитувальника для оцінки ризиковості діяльності об’єктів 
внутрішнього аудиту (Форма 1 – для оцінки статичних ризиків) 

Таблиця И.8 

 
  

Найменування об’єкта аудиту згідно з матрицею об’єктів: Департамент 
комунікації з клієнтами 

Найменування об’єкта аудиту згідно з організаційною структурою: Департамент 
комунікації з клієнтами 

Дата заповнення: ХХ.ХХ.ХХ 
Анкету заповнив (ПІБ) **** ***** ***** 
Анкету заповнив (посада) Директор департаменту 

комунікації з клієнтами 
АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК 

Чинник Опції до вибору Значення 
Оцінка 

чинника 
ризику 

Прогнозований розмір підрозділу, кількість 
працівників станом на кінець першого року 
діяльності (або кількість задіяних людей в 
процесі) 

Заповнити згідно з планом   

Тип об’єкта за управлінським обліком станом 
на кінець першого року діяльності 

Центр витрат / Центр доходу / 
Центр собівартості (для 

процесів) 
  

Прогнозований рівень витрат станом на кінець 
першого року діяльності (середні за останні   
12 місяців) 

Заповнити згідно з планом   

Прогнозований рівень доходу станом на кінець 
першого року діяльності (середні за останні   
12 місяців) 

Заповнити згідно з планом   

Прогнозована кількість впроваджених             
ІТ-систем Заповнити згідно з планом   

Співпраця з зовнішніми контрагентами  
Так (без тендерів на суму більше 

10 тис. грн) / Так (з тендерами 
на суму більше 10 тис. грн) / Ні 

  

Робота з ділянками, які контролюються 
зовнішніми контрольними органами Так/Ні   

Курує або бере істотну участь в розподілі 
витрат Так/Ні   

Загальна оцінка ризиковості діяльності об’єкта аудиту   
 
Результати прийняв Директор 
департаменту внутрішнього аудиту 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

 
Анкету заповнив Директор департаменту 
комунікації з клієнтами 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

Коментар для заповнення:    
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Додаток И.3 

Форма опитувальника для оцінки ризиковості діяльності об’єктів 
внутрішнього аудиту (Форма 2 – для оцінки динамічних ризиків) 

Таблиця И.9 

Найменування об’єкта аудиту згідно з матрицею об’єктів: Департамент комунікації з 
клієнтами 

Найменування об’єкта аудиту згідно з організаційною структурою: Департамент комунікації з 
клієнтами 

Дата заповнення: ХХ.ХХ.ХХ 
Анкету заповнив (ПІБ) **** ***** ***** 
Анкету заповнив (посада) Директор департаменту 

комунікації з клієнтами 
   

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК 
    

Чинник Опції до вибору Значення 
Оцінка 

чинника 
ризику 

Прогнозований рівень відхилення від планових 
витрат (за наявності як недовиконання, так і 
перевиконання) 

Так (менше 25% від 
плану) / Так (більше 
25% від плану) / Ні 

  

Прогнозований рівень відхилення від планових 
валових доходів (за наявності як недовиконання, так 
і перевиконання) 

Так (менше ±25% від 
плану) / Так (більше 
±25% від плану) / Ні 

  

Прогнозована кількість звільнень за власним 
бажанням Так / Ні   

Прогнозована кількість звільнень по статті Так / Ні   
Прогнозована кількість  доган у працівників (або 
наявність порушень, щодо яких ще не прийняте 
рішення) 

Так / Ні   

Прогнозований рівень коефіцієнта оборотності 
кадрів 

Заповнити згідно з 
планом   

Прогнозована кількість клієнтів Заповнити згідно з 
планом   

Прогнозована кількість  впроваджень ІТ-систем або 
вагомих блоків на наявній платформі 

Заповнити згідно з 
планом   

Є (буде в межах планового періоду) дотичним до 
стратегії банку або є пріоритетним (пріоритетність 
визначається внутрішніми розпорядчими 
документами) 

Так / Ні   

    
Загальна оцінка ризиковості діяльності об’єкта аудиту   
 
Результати прийняв Директор департаменту 
внутрішнього аудиту 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

 
Анкету заповнив Директор департаменту 
комунікації з клієнтами 

 
(ПІБ) 

 
(підпис) 

- 

    
Коментар для заповнення:    

  



262 
 

 
 

Додаток І 

Таблиця І.1 

Заповнений зразок звіту аудитора про статус виявлених ним недоліків у 
результаті виконання професійних обов’язків 

 

Дата заповнення: 20.07.2017   
За період: 1 півріччя 2017 р.   

Аудитор (ПІБ): ***** ***** ***** 
Аудитор (посада): ***** ***** ***** 

      
Звіт аудитора про статус виявлених ним недоліків у результаті виконання 

професійних обов’язків 
      

Номер 
перевірки 

Об’єкт 
перевірки 

Відповідальна за 
об’єкт аудиту 

особа* 

Короткий 
виклад 

порушення 

Код 
пору-

шення** 

Статус 

G002 Відділення 
№5 

***** ***** 
***** 

Порушення 
касової 
дисципліни 

H23652 Виконано 

L003 Процес 
закупівлі 

***** ***** 
***** 

Помилка в 
калькуляції до 
договору 
№254д з ТОВ 
“Вайтхаус” 

Н36524 Не виконано 

… … … … … … 
      

 * Керівник підрозділу або відповідальна за процес особа. 
** Код порушення згідно з єдиним реєстром виявлених помилок, похибок, неточностей та 
порушень. 
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Додаток Ї 

Таблиця Ї.1 

Порівняльна характеристика трактування внутрішнього аудиту 

Банк Опис системи внутрішнього аудиту 

1 2 

ПАТ “Iдея 
Банк” 

В Банку функціонує Служба Внутрішнього контролю, яка органiзована 
вiдповiдно до “Положення про систему внутрiшнього контролю в 
ПАТ “Iдея Банк”, що затверджена протоколом Правлiння Банку № 11/11 -
2 вiд 11.11.2011 р., а також виконуються вимоги щодо органiзацiї функцiї 
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Положення про Службу внутрiшнього 
аудиту ПАТ “Iдея Банк”, що затверджене протоколом Спостережної Ради 
Банку №97 вiд 24.04.2012 Перевiрки здiйснюються згiдно з планом роботи 
пiдроздiлу, який затверджує Спостережна Рада Банку. Служба 
Внутрiшнього Аудиту - самостійний структурний пiдроздiл Банку, який є 
органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку. 

ПАТ АКБ 
“Львів” 

Служба внутрішнього аудиту в процесі проведення перевірок керується 
чинним законодавством України та нормативними актами Національного 
банку України та внутрішніми нормативними документами Банку. В усіх 
питаннях щодо стандартизації процесів проведення внутрішнього аудиту 
Служба внутрішнього аудиту ПАТ АКБ “Львів” керується Міжнародними 
Професійними Стандартами Внутрішнього аудиту (МПСВА) Інституту 
Внутрішніх аудиторів (ІВА). Начальник служби внутрішнього аудиту 
підпорядковується безпосередньо Спостережній раді ПАТ АКБ “Львів”. 
Станом на кінець звітного року у Службі внутрішнього аудиту працювали 
4 штатні працівники. За результатами роботи Служба внутрішнього 
аудиту щоквартально звітується перед Спостережною Радою та 
Правлінням Банку. Впродовж звітного року проведено 30 планових 
перевірок і 4 позапланові перевірки. 

ПАТ “КРЕ-
ДОБАНК” 

Департамент внутрiшнього аудиту (ДВА) є складовою системи 
внутрiшнього контролю, що передбачений вимогами статтi 45 Закону 
України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть” та виконує завдання, 
пов’язанi з здiйсненням незалежного монiторингу систем внутрiшнього 
контролю, перевiрок вiдповiдностi дiяльностi Банку дiючому 
законодавству i внутрiшнiм положенням Банку, оцiнки адекватностi 
системи внутрiшнього контролю Банку, дiючих операцiйних процедур та 
процедур з управлiння ризиками. Протягом 2014 року Департамент 
внутрiшнього аудиту здiйснював свою дiяльнiсть вiдповiдно до “Плану 
роботи Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ “КРЕДОБАНК” на 2014 
р.” Здiйснено 132 аудиторськi перевiрки. 
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Продовження таблиці Ї.1 

1 2 

АТ “Райф-
файзен Банк 

Аваль” 

Служба внутрiшнього аудиту АТ “Райффайзен Банк Аваль” (надалi – 
Служба) є самостiйним структурним пiдроздiлом Банку, який створений 
за рiшенням i пiдпорядковується Спостережнiй Радi Банку. Служба 
проводить перевiрки Банку та iнших компанiй на територiї України, якi 
входять до Групи РБI. Додатково Служба може проводити перевiрки 
iнших компанiй, в яких Банк бере участь (має частку у статутному 
капiталi). Служба проводить наступнi типи перевiрок: тематичнi аудити 
дирекцiй при здiйсненнi виїзного iнспектування, системнi тематичнi 
аудити дирекцiй, тематичнi аудити Центрального офiсу, раптовi ревiзiї 
кас/сховищ вiддiлень та дирекцiй, аудити вiддiлень, наступнi монiторинги 
виконання заходiв/рекомендацiй, що наданi за результатами аудитiв. При 
проведеннi аудитiв перевiряється дотримання вимог чинного 
законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального Банку 
України, внутрiшнiх документiв Банку, Директив Групи РБI. Результати 
аудитiв оформляються у виглядi аудиторських звiтiв. Аудиторськi 
висновки мiстять конкретнi рекомендацiї по виправленню недолiкiв, 
строки виконання та вiдповiдальних за виконання. По результатах 
кожного аудиту здiйснюється подальший монiторинг виконання наданих 
рекомендацiй. Вiдповiдно до затвердженого Спостережною Радою Банку 
Рiчного плану аудиторських перевiрок, що складається на основi оцiнки 
ризикiв, Службою внутрiшнього аудиту протягом 2014 року проведено 
таку кiлькiсть аудиторських перевiрок: Дирекцiй Банку - 100, в т.ч.:            
- раптових ревiзiй у касах перерахунку – 26; - раптових ревiзiй готiвки, 
банкiвських металiв та iнших цiнностей у сховищах 10-ти дирекцiй – 10. 
Вiддiлень Банку - 923, в т.ч.: -перевiрок вiддiлень з раптовими ревiзiями 
кас, сховищ – 899. Кiлькiсть перевiрок активних операцiй рiвня 
Центрального офiсу - 58 (в т.ч. позаплановi - 6). Кiлькiсть перевiрок 
пасивних операцiй рiвня Центрального офiсу - 35 (в т.ч. позаплановi - 7). 
р.). 

ПАТ “ОКСІ 
БАНК” 

У ПАТ “ОКСІ БАНК” активно функціонує система внутрішнього аудиту. 
Протягом 2014 р. Управлінням внутрішнього аудиту здійснені наступні 
перевірки: контроль усунення недоліків, які були виявлені перевірками у 
2013 р.; аудит статистичної звітності банку; аудит діяльності двох 
відділень банку; аудит операцій кредитування юридичних осіб; аудит 
ризиків операцій з інкасації коштів та валютних цінностей банку; аудит 
операційно-технологічого ризику за операціями з платіжними; аудит 
розрахунків з персоналом; аудит здійснення банком функцій валютного 
контролю; аудит ризиків позабалансових операцій банку; аудит 
дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування 
тероризму; аудит операцій з банківськими металами. За результатами 
перевірок давалась оцінка адекватності внутрішнього контролю, 
здійснювалась оцінка ризиків та надавались рекомендації з усунення 
виявлених недоліків. 
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Рис. Ї.1. Бізнес-процес “Продаж і обслуговування депозиту”                              
Джерело: бізнес-процес описаний автором.  
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Додаток Й 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
Публікації у наукових фахових виданнях: 

1. Кійко Ю. Т. Місце внутрішнього аудиту в системі контролю в банківській сфері / Ю. 
Т. Кійко // Вісник Одеського національного університету. – 2016. – Т. 21, Вип. 2. – 225 с. – С. 
203-210. (Серія : Економіка). – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_2_46. Індексується в міжнародних каталогах 
та наукометричних базах: Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США). (0,81 д. а.). 

2. Кійко Ю. Т. Роль внутрішнього аудиту в зміцненні кредитної системи України / Ю. 
Т. Кійко // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Т. 22, Вип. 1. – 178 с. – С. 
170-173. – (Серія : Економіка). – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_1_39. Індексується в міжнародних каталогах 
та наукометричних базах: Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США). (0,41 д. а.). 

3. Кійко Ю. Т. Модель оцінки ризику діяльності об’єктів внутрішнього аудиту в банку 
в цілях планування / Ю. Т. Кійко // Вісник Університету банківської справи. – 2017. – № 2 
(29) – 97 с. – С. 69-74. – Режим доступу: http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/view/120636. 
Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals 
Directory (США); ResearchBib (Японія); Google Scholar (США). (0,69 д. а.). 

4. Кійко Ю. Т. Методичні прийоми і процедури проведення внутрішнього аудиту 
діяльності банку / Ю. Т. Кійко // Вісник Університету банківської справи. – 2017. – № 3 (30). 
– 130 с. – С. 69-74. – Режим доступу: http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/view/12063. 
Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Ulrich’s Periodicals 
Directory (США); ResearchBib (Японія); Google Scholar (США). (1,16 д. а.). 

5. Любенко А. М. Аудит ефективності як складова системи контролю за державними 
активами / Любенко А. М., Кійко Ю. Т. // Аграрна економіка. –2017. – Т. 10. – № 3-4. – 145 с. 
– С. 149-156. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Open 
Academic Journal Index; EBSCO Publishing (США); Index Copernicus (Польща); Google 
Scholar (США); Cosmos Impact Factor (Німеччина); Indian Science.in (Індія); ResearchBib 
(Японія); CiteFactor (США); Scientific Indexing Services; DOI. (0,68 д. а.). [Особистий 
внесок: виділено цілі аудиту ефективності в системі державного контролю (0,30 д. а.)]. 

6. Кійко Ю. Т. Оцінювання якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту у банках, 
які спеціалізуються на обслуговуванні аграрного сектору економіки / Кійко Ю. Т. // Аграрна 
економіка. – 2018. – Т. 11. – № 1-2. – 148 с. –С. 118-130. Індексується в міжнародних 
каталогах та наукометричних базах: Open Academic Journal Index; EBSCO Publishing 
(США); Index Copernicus (Польща); Google Scholar (США); Національна бібліотека 
України імені В. І. Вернадського (Україна); Cosmos Impact Factor (Німеччина); Indian 
Science.in (Індія); DOI; ResearchBib (Японія); CiteFactor (США). (1,37 д. а.). 
Статті у наукових періодичних виданнях інших держав, публікації у виданнях України, 

які включені до міжнародних наукометричних баз: 
7. Kiiko Y. Internal control system: structure, self-development and self-control / Kiiko Y. // 

Współpraca europejskanr. – Vol 8. – No 39. – 2018. – 67 р. - P. 15-22. Індексується в 
міжнародних каталогах та наукометричних базах: ERIH PLUS, National Library of 
Poland, PolishScholarlyBibliography, Index Copernicus (Польща), Citefactor, International 
Institute of Organized Re-search, Google Scholar (США). (0,6 д. а.). 

Публікації за матеріалами конференцій: 
8. Кійко Ю. Т. Аудит менеджменту банку: цілі, завдання, структура / Ю. Т. Кійко // 

Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 21 жовтня 2016 р.). – Миколаїв : МНУ імені 
В.О. Сухомлинського, 2016. – C. 105-107 (0,17 д. а.). 
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9. Кійко Ю. Т. Аудит: перезавантаження / Ю. Т. Кійко // Проблеми розвитку 
фінансово-кредитної системи : збірник тез ХVІ Міжнародної наукової конференції молодих 
учених, аспірантів і студентів, приуроченої до 25-річчя Незалежності України, 14-15 квітня 
2016 року / ЛННІ ДВНЗ “Університет банківської справи”. – Львів, 2016. – С. 367-370 (0,17 
д. а.). 

10. Кійко Ю. Т. Трансформація внутрішнього аудиту під впливом інформаційно-
технічного розвитку / Любенко А. М., Кійко Ю. Т. // Інтеграція України в європейський і 
світовий фінансовий простір : збірник тез XIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 
25-26 травня 2017 року / Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет 
банківської справи”. – Львів, 2017. – С. 150-153 (0,6 д. а.) [Особистий внесок: виділено 
основні цілі та функції внутрішнього аудиту, які забезпечуються за рахунок інформаційних 
технологій (0,12 д. а.)]. 

11. Кийко Ю. Т. Аудит менеджмента банка: его концепция, цели и объекты / 
Скаско О. И., Кийко Ю. Т. // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сб. 
научных статей VI Междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики / 
Полесский государственный университет, 30 июня 2016 г. – Пинск, 2016. – C. 159-163 (0,41 
д. а.) [Особистий внесок: обґрунтовано цілі та визначено об’єкти аудиту менеджменту 
(0,20 д. а.)]. 

12. Кійко Ю. Т. Види внутрішнього аудиту в XXI столітті / Ю. Т. Кійко // 
Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи : збірник тез ХVІІ міжнародної наукової 
конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, 30-31 березня 2017 року / ЛННІ ДВНЗ 
“Університет банківської справи”. – Львів, 2017. – С. 368-371(0,18 д. а.). 

13. Кийко Ю. Т. Объекты внутреннего аудита банка / Ю. Т. Кийко // Банковская 
система: устойчивость и перспективы развития : сб. научных статей VI Междунар. науч.-
практ. конф. по вопросам банковской экономики / Полесский государственный университет, 
30 июня 2017 г. – Пинск, 2017. – C. 204-208 (0,34 д. а.). 

14. Kiiko Y. Internal audit and banking control / Y. Kiiko // Стратегії, проблеми та 
розвиток економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності : матеріали ІІ 
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Миколаїв, 31 
березня 2017 р.). – Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ “Університет “Україна”, 2017. – С. 59-61 (0,14 д. 
а.). 

15. Кійко Ю. Т. Типізація систем автоматизації процесів і процедур внутрішнього 
аудиту банківської діяльності / Ю. Т. Кійко // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку 
економіки : збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7 грудня 2017 року 
/ Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 59-61 (0,17 д. а.). 

16. Кійко Ю. Т. Минуле і сучасність методики внутрішнього аудиту / Ю. Т. Кійко 
// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник тез V Міжнародної 
науково-практичної конференції, ДВНЗ “Університет банківської справи”. – м. Харків, 16 
березня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://khibs.ubs.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/11/Disc_2018_FKD.zip. (0,16 д. а.). 

17. Кійко Ю. Т. Удосконалення організації внутрішнього аудиту / Кійко Ю. Т. // 
Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : збірник тез ХVІІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, ДВНЗ 
“Університет банківської справи”. – Харків, 3 квітня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Disk_2018.rar.  (0,16 д. а.). 

18. Кійко Ю. Т. Підходи до формування організаційної структури підрозділу 
внутрішнього аудиту / Любенко А. М., Кійко Ю. Т. // Розвиток обліку, аналізу і аудиту 
суб’єктів суспільного інтересу : матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Житомир, 
20-21 жовтня 2017 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 387-389. (0,1 д. а.) [Особистий внесок: 
обґрунтовано необхідність застосування командного підходу при проведенні аудиторської 
перевірки (0,05 д. а.)]. 



268 
 

 
 

19. Кійко Ю. Т. Історія розвитку та економічна суть внутрішнього аудиту 
діяльності банку / Кійко Ю. Т. // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку 
економіки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 
березня 2018 року. – Львів : ЛНАУ, 2018. – С. 424-427. (0,2 д. а.)  



269 
 

 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Андреев В. Д. Внутренний аудит : учеб. пособие [Текст]. / 

В. Д. Андреев. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 464 с. 

2. Артюх О. В. Концептуальні напрямки аудиту управлінської 

діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Артюх // Вісник соціально-економічних 

досліджень. – 2012. – Вип. 3(2). – С. 7-13. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2012_3(2)__3. 

3. Базась М. Ф. Методика та організація фінансового контролю : 

підручник [Електронний ресурс] / М. Ф. Базась. – К. : МАУП, 2004. – 440 с. – 

Режим доступу: http://schoollib.com.ua/pdf_library/11.pdf. 

4. Банківські операції : підручник / [А. М. Мороз та ін.; за заг. ред. 

А. М.  Мороза]. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 608 с. 

5. Бараннік Ю. А. Аудит кредитних операцій комерційного банку 

[Електронний ресурс] / Ю. А. Бараннік // Управління розвитком. – 2013. – № 13. 

– С. 26-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_13_12. 

6. Бенько М. М. Концепція розвитку аналітичного процесу в 

інформаційній системі фінансового аудиту [Електронний ресурс] / 

М. М. Бенько, В. В. Сопко // Незалежний аудитор. – 2013. – № 6. – С. 2-8. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2013_6_3. 

7. Бенько М. М. Інформаційні технології як фактор інтеграції 

внутрішнього і зовнішнього аудиту [Електронний ресурс] / М. М. Бенько, 

В. В.  Сопко // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 254-262. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_1_44. 

8. Білуха М. Електронні документи у бухгалтерському обліку / 

М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 9 – С. 3-5. 

9. Білуха М. Методологія бухгалтерського обліку в електронному 

середовищі / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – 

№ 8. – С. 50-54. 



270 
 

 
 

10. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. для студ. екон. 

спец. вищ. навч. закл. / М. Т. Білуха. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 

692 с. 

11. Білуха М. Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підруч. 

для студ. вищ. навч. закл. / М. Т. Білуха, Т. В. Микитенко. – К. : Українська 

академія оригінальних ідей, 2005. – 886 с. 

12. Бойко Н. В. Проблеми аудиту в Україні: автоматизація 

аудиторських перевірок [Електронний ресурс] / Н. В. Бойко, О. Г. Євтушенко // 

Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2012. – 

Вип. 9. – С. 257-260. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_9_62. 

13. Бралатан В. П. Розвиток аудиторської діяльності в Україні із 

запровадженням Міжнародних стандартів аудиту [Електронний ресурс] / 

В. П. Бралатан, Л. Г. Михальчишина // Облік і фінанси. – 2012. – № 1. – С. 91-

94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_1_18. 

14. Бурцев В. В. Внутренний аудит компании: вопросы организации и 

управления / В. В. Бурцев // Управление финансами предприятия. – 2003. – № 4. 

– С. 35-49. 

15. Бурцев В. В. Внутренний контроль в организации: 

методологические и практические аспекты / В. В. Бурцев // Аудиторские 

ведомости. – 2002. – № 8. – С. 15-24. 

16. Бутинець Т. А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т. А. Бутинець // 

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні 

науки. – Житомир, 2008. – № 2 (44). – С. 31-42. 

17. Васюренко О. В. Облік і аудит у банках : навч. посіб. / 

О. В. Васюренко. – К. : Знання, 2006. – 613 с. 

18. Виноградова М. О. Аудит [текст] : навч. посіб. / М. О. Виноградова, 

Л. І. Жидєєва. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 656 с. 



271 
 

 
 

19. Внутрішній аудит ПАТ “Альфа Банк” [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : https://alfabank.ua/investor-relations/vnutrishnij-audit. 

20. Гарнов А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / 

А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник ; [под ред. А. П. Гарнова]. — М. : 

Юрайт, 2014. – 303 с. – (Серия : Бакалавр. Базовый курс). 

21. Облік і аудит у банках : підручник / [А. М. 

Герасимович,  Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.; за заг. ред. 

проф. А. М. Герасимовича]. – К. : КНЕУ, 2004. — 536 с. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://ubooks.com.ua/books/000259/inx.php. 

22. Гніденко Н. А. Методика оцінки якості внутрішнього аудиту / 

Н. А. Гніденко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного 

університету. Економічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : КНТУ, 2006. – 

Вип. 10, ч. 2. – С. 50-55. 

23. Гончарук Я. А. Аудит / Гончарук Я. А., Рудницький В. С. – К. : 

Знання, 2007. – С. 253-258. 

24. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 

436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

25. Гроші та кредит : конспект лекцій [Електронний ресурс] / 

[Савлук М. І., Мороз А. М. та ін.]; [заг. ред. М. І. Савлука]. – [6-те вид., перероб. 

і доп.]. – К. : КНЕУ, 2011. – 589 с. – Режим доступу: 

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-745.htm. 

26. Губенко С. М. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських 

установ України / Губенко С. М., Мозгова О. П. – Х. : Штріх, 2000. – 360 c. 

27. Гутаревич С. Ю. Нові підходи до здійснення аудитів систем 

управління якістю та їх застосування в органі з сертифікації [Електронний 

ресурс] / С. Ю. Гутаревич, М. Ю. Безродний // Автошляховик України. – 2012. – 

№ 5. – С. 12-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/au_2012_5_5. 



272 
 

 
 

28. Демченко А. Бюджетирование: как попасть в цель [Электронный 

ресурс] / А. Демченко, А. Агафонов // Финансовый менеджмент. – 2008. – № 1. 

– Режим доступу : http://www.iteam.ru/publications/finances/section_12/ 

article_371. 

29. Дерев’янко С. І. До питання розмежування функцій внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту в банках України [Електронний ресурс] / 

С. І. Дерев’янко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. – (Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, 

бізнес). 

30. Дереза З. П. Контроль в системі управління: зв’язок понять / 

З. П. Дереза // Наука і освіта 2005. – Дніпропетровськ, 2005. – 51 с. – 2013. – 

Вип. 181(3). – С. 95-101. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(3)__19. 

31. Дульська В. І. Методичні підходи до проведення стрес-тестування 

банків як інструменту аудиту [Електронний ресурс] / В. І. Дульська // Сталий 

розвиток економіки. – 2013. – № 2. – С. 251-253. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_2_54. 

32. Долінська О. М. Нормативно-правова база організації внутрішнього 

аудиту в комерційних банках [Електронний ресурс] / О. М. Долінська // 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – Вип. 1. – 

С. 403-409. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_1_51. 

33. Долінська О. М. Системний підхід до організації внутрішнього 

аудиту банку [Електронний ресурс] / О. М. Долінська // Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2015. – № 1. – С. 67-

74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2015_1(14)__11. 

34. Економічна енциклопедія: у трьох томах. - Том 2 / [редкол.: С. 

В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 

848 с. 



273 
 

 
 

35. Жидовська Н. М. Організація внутрішнього аудиту в банку та його 

інспектування [Електронний ресурс] / Н. М. Жидовська // Збірник наукових 

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

науки). – 2013. – № 1(1). – С. 175-183. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_1_1_23. 

36. Завадський Й. С. Економічний словник / Й. С. Завадський, Г. В. 

Осовська, О. О. Юшкевич. – К. : Кондор, 2006. – 358 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/ 

EKONOMIC_SL_2006.pdf. 

37. Загородна О. Бізнес-процеси підприємства: сутність та класифікація 

[Електронний ресурс] / О. Загородна, В. Серединська // Наукового клубу 

“SOPHUS”. – 2014. – № 6. – Режим доступу: 

http://sophus.at.ua/publ/2016_12_14_kampodilsk/sekcija_section_3_2016_12_14/biz

nes_procesi_pidpriemstva_sutnist_ta_klasifikacija/136-1-0-2192. 

38. Задорожний З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві / 

З. В. Задорожний. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 336 с. 

39. Зоря О. П. Методика внутрішнього аудиту кредитних операцій ПАТ 

“ВТБ Банк” [Електронний ресурс] / О. П. Зоря, Н. В. Шевченко // Ефективна 

економіка. – 2014. – № 6. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_60. 

40. Іванишин С. Т. Моделювання автоматизації безпеки внутрішнього 

аудиту в банку [Електронний ресурс] / С. Т. Іванишин // Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України. – 2013. – Вип. 1. – С. 538-545. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_1_70. 

41. Івахненков С. В. Наукове обґрунтування впровадження 

інформаційних технологій в аудиті та внутрішньогосподарському контролі 

[Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // Економічні науки. Cерія : Облік і 

фінанси. – 2010. – Вип. 7(1). – С. 530-538. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(1)__69. 



274 
 

 
 

42. Ільіна С. Б.  Основи аудиту : навчально-практичний посібник / С. Б.  

Ільіна. – К. : Кондор, 2009. – 378 с. 

43. Інститут Внутрішніх Аудиторів України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.iia.org.ua/. 

44. Інформація щодо проведення Державного фінансового аудиту 

ефективності використання Національною академією правових наук України 

бюджетних коштів на наукову діяльність [Електронний ресурс] // Вісник 

Академії правових наук України. – 2011. – № 2. – С. 273-275. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2011_2_31. 

45. Калюга Є. В. Система внутрішньогосподарського контролю та 

удосконалення її ефективності на підприємствах / Є. В. Калюга // Вісник 

податкової служби України. – 2001. – № 33. – С. 26-31. 

46. Каменська Т. О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні : практ. 

посіб. / Т. О. Каменська, О. Ю. Редько ; Наук. шк. аудиту, Нац. Центр Обліку та 

Аудиту. – К. : ДП “Інформ.-аналіт. Агентство”, 2015. – 375 с. (Наука – 

практиці). 

47. Каменська Т. О. Внутрішній аудит бізнес-процесів підприємства 

[Електронний ресурс] / Т. О. Каменська // Економічні науки. Cерія : Облік і 

фінанси. – 2010. – Вип. 7(2). – С. 21-30. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(2)__3. 

48. Каменська Т. О. Ризик-орієнтований характер сучасного 

внутрішнього аудиту / Т. О. Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. 

– № 6. – С. 49-53. 

49. Камышанов П. И. Практическое пособие по аудиту / П. И. 

Камышанов. – М. : ИНФРА – М, 2001. – 522 с. 

50. Кармінський А. М. Контролінг у бізнесі. Методологічні та 

практичні засади побудови контролінгу в організаціях / А. М. Кармінський, Н. 

І. Оленєв, А. Г. Примак. – М. : Фінанси і статистика, 1998. – 256 с. 



275 
 

 
 

51. Кийко Ю. Т. Объекты внутреннего аудита банка / Ю. Т. Кийко // 

Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сб. научных статей 

VI Междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики / 

Полесский государственный университет, 30 июня 2017. – Пинск. Республика 

Беларусь, 2017. – C. 204-208. 

52. Кійко Ю. Т. Аудит менеджменту банку: цілі, завдання, структура / 

Ю. Т. Кійко // ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 21 

жовтня 2016 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – C. 105-

107. 

53. Кійко Ю. Т. Аудит: перезавантаження / Ю. Т. Кійко //  Проблеми 

розвитку фінансово-кредитної системи : збірник тез ХVІ Міжнародної наукової 

конференції молодих учених, аспірантів і студентів, приуроченої до 25-річчя 

Незалежності України, 14-15 квітня 2016 року / ЛННІ ДВНЗ “Університет 

банківської справи”. – Львів, 2016. – С. 367-370. 

54. Кійко Ю. Т. Види внутрішнього аудиту в XXI столітті / Ю. Т. Кійко 

// Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи : збірник тез ХVІІ 

міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, 30-

31 березня 2017 року / ЛННІ ДВНЗ “Університет банківської справи”. – Львів, 

2017. – С. 368-371. 

55. Кійко Ю. Т. Методичні прийоми і процедури проведення 

внутрішнього аудиту діяльності банку / Ю. Т. Кійко // Вісник Університету 

банківської справи. – 2017. – № 2 (29). – С. 69-74. – Режим доступу: 

http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/view/120636. 

56. Кійко Ю. Т. Місце внутрішнього аудиту в системі контролю в 

банківській сфері / Ю. Т. Кійко // Вісник Одеського національного 

університету. Серія : Економіка. – 2016. – Т. 21, Вип. 2. – С. 203-210. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_2_46. 

57. Кійко Ю. Т. Модель оцінки ризику діяльності об’єктів 

внутрішнього аудиту в банку в цілях планування [Електронний ресурс] / Ю. Т. 



276 
 

 
 

Кійко // Вісник Університету банківської справи. – 2017. – № 2. – С. 69–74. – 

Режим доступу: http://visnuk.ubsnbu.edu.ua/article/view/120636 

58. Кійко Ю. Т. Роль внутрішнього аудиту в зміцненні кредитної 

системи України / Ю. Т. Кійко // Вісник Одеського національного університету. 

Серія : Економіка. – 2017. – Т. 22, Вип. 1. – С. 170-173. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_1_39. 

59. Кійко Ю. Т. Спеціальні методи внутрішнього аудиту діяльності 

банку / Ю. Т. Кійко // Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності 

економіки країни : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Київ, 12-13 січня 2018 р.). – К. : ГО “Київський економічний 

науковий центр”, 2018. – C. 144-146. 

60. Кійко Ю. Т. Типізація систем автоматизації процесів і процедур 

внутрішнього аудиту банківської діяльності / Ю. Т. Кійко // Інноваційно-

інвестиційні проблеми розвитку економіки : збірник тез VІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 7 грудня 2017 року / Національний авіаційний 

університет. – Київ, 2017. 

61. Кійко Ю. Т. Минуле і сучасність методики внутрішнього аудиту / 

Ю. Т. Кійко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : 

збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 16 

березня 2018 року. 

62. Кійко Ю. Т. Удосконалення організації внутрішнього аудиту / Ю. Т. 

Кійко // Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : 

збірник тез ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих 

учених та студентів, Харків, 3 квітня 2018 р. 

63. Кійко Ю. Т. Удосконалення методики оцінювання якості діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту у банках, які спеціалізуються на  

обслуговуванні аграрного сектору економіки / Ю. Т. Кійко // Аграрна 

економіка. – 2018. – № 3-4. 



277 
 

 
 

64. Кійко Ю. Т.  Історія розвитку та економічна суть внутрішнього 

аудиту діяльності банку / Ю. Т. Кійко // Обліково-аналітичне забезпечення 

інноваційного розвитку економіки : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції, 14-15 березня 2018 року. – Львів : ЛНАУ, 

2018. 

65. Кінащук Л. Л. Аналіз основних причин виникнення аудиту в 

системі фінансового контролю [Електронний ресурс] / Л. Л. Кінащук // 

Європейські перспективи. – 2012. – № 2(2). – С. 203-207. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2012_2(2)__36. 

66. Кінащук Л. Л. Імплементація міжнародного законодавства щодо 

фінансового контролю й аудиту підприємств / Л. Л. Кінащук, І. А. Білінський // 

Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - 

Вип. 2. - С. 270-278. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_43.. 

67. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України : 

підручник / Л. М. Кіндрацька. — [Вид. 2-ге, доп. і перероб.]. – К. : КНЕУ, 2001. 

– 636 с. 

68. Внутрішній аудит у банку : навч. посібник / [Кірєєв О. І., Любунь О. 

С., Кравець В. М. та ін.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с. 

69. Коваленко О. В. Застосування стандартів аудиторського контролю 

для попередження ймовірності банкрутства [Електронний ресурс] / 

О. В. Коваленко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 1. 

– С. 96-102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_16. 

70. Кірєєв О. І. Внутрішній аудит у комерційному банку [Текст] : навч. 

посібник / О. І. Кірєєв, Н. П. Шульга, О. С. Полєтаєва. – К. : КНТЕУ, 2001. – 

295 с. 

71. Ковтун Т. В. Система внутрішнього контролю як невід ємний 

елемент операційної системи підприємства / Т. В. Ковтун // Вісник 

Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6. – Т. 1. – С. 65-170. 



278 
 

 
 

72. Колос І. В. Внутрішній аудит як інструмент підвищення 

ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Колос, Н. 

Й. Радіонова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 

контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2013. – 

Вип. 1. – С. 126-141. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2013_1_11. 

73. Комплаєнс ПАТ “Банк Львів” [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.banklviv.com/uk/about/compliance/. 

74. Костирко Р. О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, 

принципи, складові / Р. О. Костирко // Економіка України. – 2013. – № 2 (615). – 

С. 18-28. 

75. Костирко Р. О. Удосконалення аудиту фінансової звітності 

акціонерних товариств : монографія / Р. О. Костирко. – Луганськ : Вид-во СНУ 

ім. В. Даля, 2003. – 300 с. 

76. Коцупатрий М. Внутрішньогосподарський контроль: організаційні 

аспекти та класифікаційні ознаки / М. Коцупатрий, У. Гуцаленко // 

Економічний аналіз. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 433-436. 

77. Краснова І. А. Документування бізнес-процесів та контролів з 

метою внутрішнього аудиту / І. А. Краснова // Аудиторські відомості. –  2007. –  

№ 12. 

78. Крестьяннікова О. О. Щодо співвідношення “внутрішнього 

контролю” та “внутрішнього аудиту” [Електронний ресурс] / 

О. О. Крестьяннікова, О. М. Ситнік // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 

131-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_1_31. 

79. Кривобок В. О. Організація та завдання внутрішнього аудиту в 

системі управління підприємством [Електронний ресурс] / В. О. Кривобок, 

В. О. Євсєєнко // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(3). 

– С. 370-375. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(3)__62. 



279 
 

 
 

80. Кузьминский А. Н. Аудит : практ. пособ. / А. Н. Кузьминский. – К. : 

“Учетинформ”, 1996. – 283 с. 

81. Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / 

Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. – [2-е вид.]. – К. : Каравела, 2005. — 560 с. 

82. Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку в корпоративних 

системах управління / О. П. Кундря-Висоцька. – К. : УБС НБУ, 2010. –  340 с. 

83. Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський облік та аналіз в умовах 

інтеграційних процесів: сучасний стан та напрями розвитку : монографія / 

Кундря-Висоцька О. П., Вагнер І. М., Клюс М. І. – К. : УБС НБУ, 2013. – 286 с. 

84. Куцик П. О. Оптимізація документообороту в обліково- 

контрольному контурі управління [Електронний ресурс] / П. О. Куцик // Вісник 

Львівської комерційної академії. – 2014. – Вип. 44. – С. 11-20. – (Серія 

економічна). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vlca_ekon_2014_44_4.pdf 

85. Лазарєва С. Ф. ІТ аудит, як інструмент з арсеналу антикризових 

заходів підприємства [Електронний ресурс] / С. Ф. Лазарєва, Р. Л. Ус // 

Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2009. – Вип. 80. – С. 50-

62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2009_80_7. 

86. Лазарєва С. Ф. Методологічне і методичне забезпечення аудиту 

інформаційних технологій [Електронний ресурс] / С. Ф. Лазарєва, Р. Л. Ус // 

Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – Вип. 1. – С. 117-125. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_1_28. 

87. Лебединець В. О. Застосування процесної методології при проведенні 

внутрішніх аудитів фармацевтичних систем якості [Електронний ресурс] / 

В. О. Лебединець // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 

2012. – № 3. – С. 45-49. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2012_3_9. 

88. Лебідь І. О. Особливості перевірки корпоративного управління як 

складової аудиту фінансової звітності [Електронний ресурс] / І. О. Лебідь // 



280 
 

 
 

Економічний простір. – 2013. – № 74. – С. 250-259. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_74_28. 

89. Любенко А. М. Актуальність аналітичної оцінки результатів 

фінансового контролю / А. М. Любенко // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – 2014. –  Вип. 9. Ч. 2. – С. 185-188. – (Серія 

“Економічні науки”). 

90. Любенко А. М. Державний аудит електронного середовища 

державних органів влади на засадах його стандартизації / А. М. Любенко // 

Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2013. – № 25. – С. 42-49. 

91. Любенко А. М. Трансформація внутрішнього аудиту під впливом 

інформаційно-технічного розвитку / А. М. Любенко, Ю. Т. Кійко // Інтеграція 

України в європейський і світовий фінансовий простір : збірник тез XIІ 

Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 року / 

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської 

справи”. – Львів, 2017. – С. 150-153. 

92. Любенко А. М. Аудит ефективності як складова системи контролю за 

державними активами / А. М. Любенко, Ю. Т. Кійко // Аграрна економіка. –

2017. – Т. 10.  № 3-4. – С. 149-156.  

93. Любенко А. М. Перспективи вдосконалення фінансової звітності 

підприємства в країні / А. М. Любенко // Фінансові аналітичні інструменти 

реформування економічної системи України : науковий збірник. Спецвипуск 7. 

–  Львів : Інтереко, 2001. – С. 83-90. 

94. Лобозинська С. М. Реформування інституту аудиту – шлях до 

підвищення рівня захисту прав споживачів ринку банківських послуг в Україні 

[Електронний ресурс] / С. М. Лобозинська, С. А. Приймак // Економіка: реалії 

часу. – 2015. – № 5. – С. 101-105. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2015_5_18. 

95. Майорова Н. І. Стратегічний аудит маркетингу у системі контролю 

підприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Майорова // Економічні науки. Cер. : 



281 
 

 
 

Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(2). – С. 325-332. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(2)__49. 

96. Макарук Ф. Ф. Бюджетування у системі контролю діяльності 

підприємства: теоретичний аспект / Ф. Ф. Макарук // Проблеми теорії та 

методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник 

наукових праць. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – Вип. 3 (18). – С. 212-217. 

97. Макальская А. К. Внутренний аудит : учебно-практ. пособие / А. К., 

Макальская. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Дело и Сервис, 2001. 

98. Марушко Н. С. Соціальний аудит як інструмент соціальної безпеки 

підприємства [Електронний ресурс] / Н. С. Марушко, Г. М. Воляник // Вісник 

Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 

767. – С. 164-171. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_ 

2013_767_25. 

99. Мазурик О. В. Соціальний аудит: потенційні можливості та 

перспективи застосування в українському суспільстві / О. В. Мазурик // 

Український соціум. – 2010. – № 1. – С. 137-143. 

100. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного 

управління в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ від 

28.03.2007 р. № 98. 

101. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього 

аудиту в банках України: Затверджено Постановою Правління НБУ від 

20.07.1999 р. № 358. 

102. Мельниченко О. Аудит електронних грошей у банках України 

[Електронний ресурс] / О. Мельниченко // Вісник Національного банку 

України. – 2013. – № 3. – С. 41-45. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2013_3_26. 

103. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування 

систем ризик-менеджменту в банках України: Постанова Правління 



282 
 

 
 

Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04. 

104. Мельник М. В. Ревизия и контроль : учебник / М. В. Мельник, 

А. С. Пантелеев, А. Л. Звездин ; [под ред. проф. М. В. Мельник]. – М. : 

КНОРУС, 2007. – 640 с. 

105. Меліхова Т. О. Удосконалення документального забезпечення 

аудиту розрахунків з підзвітними особами з метою якісного проведення 

перевірки [Електронний ресурс] / Т. О. Меліхова, К. О. Новосьолова // 

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – Вип. 

36. – С. 108-116. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pprbsu_2012_36_14. 

106. Мельниченко О. В. Аудит інформаційної безпеки банку при роботі 

з електронними грошима [Електронний ресурс] / О. В. Мельниченко // 

Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 341-347. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_46. 

107. Мельниченко О. Аудит електронних грошей у банках України 

[Електронний ресурс] / О. Мельниченко // Вісник Національного банку 

України. – 2013. – № 3. – С. 41-45. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2013_3_26. 

108. Мельниченко О. В. Методологія аудиту електронних грошей 

[Електронний ресурс] / О. В. Мельниченко // Вісник Житомирського 

державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 

2. – С. 124-131. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_ 

econ_2013_2_15. 

109. Михальчишина Л. Г. Маркетинговий аудит: сутність, завдання, 

перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Г. Михальчишина, 

А. О. Ярославський // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 

10(3). – С. 513-519. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_ 

2013_10(3)__85. 



283 
 

 
 

110. Миронова Ю. Ю. Облік витрат за “центрами відповідальності” та 

“центрами витрат” на підприємстві / Ю. Ю. Миронова // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія “Економіка” / [ред. кол.: 

Мікловда В. П., Пітюлич М. І. та ін.]. – Ужгород, 2010. – Вип. 26 (ч. 1). − 

С. 174-178. 

111. Михайленко О. Г. Критерії оцінки якості аудиторських послуг 

[Електронний ресурс] / О. Г. Михайленко // Вісник Одеського національного 

університету. Економіка. – 2013. – Т. 18, Вип. 2(1). – С. 44-47. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_2(1)__12. 

112. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг - міжнародні професійні стандарти для 

здійснення аудиторської діяльності (2015) 2016 / Міжнародна федерація 

бухгалтерів. Режим доступу: http://www.apu.com.ua/msa. 

113. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту 

(стандарти), редакція 2017 року / Рада з  Міжнародних Стандартів 

Внутрішнього Аудиту. Режим доступу: https://www.iia.org.ua/?page_id=189. 

114. Мішина Ю. О. Проблеми становлення та розвиток внутрішнього 

аудиту в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Мішина, В. О. Євсєєнко // 

Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(3). – С. 519-524. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(3)__86. 

115. МСФЗ (IAS) 30 “Раскрытие информации в финансовой отчетности 

банков и аналогичных финансовых институтов : учебное пособие по МСФО 

для профессиональных бухгалтеров” [Электронный ресурс]. – М. : 

ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс”; ООО “Росэкспертиза”, 2004. – Режим доступу: 

http://www.smb.ru/analitics.html. 

116. Музика-Стефанчук О. А. Питання аудиту діяльності банків у 

контексті євроінтеграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / 

О. А. Музика-Стефанчук, Ю. А. Михальський // Наука і правоохорона. – 2016. – 

№ 3. – С. 268-274. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nip_2016_3_37є. 



284 
 

 
 

117. Тим, хто не нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у 

комерційних банках України / [Мумінова-Савіна Г. Г., Кравець В. М., Мазур О. 

А. та ін.]. – К. : Факт, 2001. – 448 с. 

118. Мягкова О. В. Організаційно-методичні аспекти зовнішнього 

аудиту фінансових результатів діяльності банку [Електронний ресурс] / О. В. 

Мягкова // Сучасні питання економіки і права. – 2012. – Вип. 1. – С. 85-91. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2012_1_18. 

119. Назарова К. О. Аудит у запобіганні корпоративному шахрайству / 

Назарова К. О., Копчикова І. В. // Бізнес Інформ. – 2017. – №10. – C. 296-300. 

120. Назарова К. О. Контроль якості та його місце в умовах синергії 

внутрішнього та зовнішнього аудиту [Електронний ресурс] / К. О. Назарова // 

Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(1). – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__50. 

121. Назарова К. Сучасні тенденції, причини та наслідки еволюції 

стандартів внутрішнього та зовнішнього аудиту [Електронний ресурс] / 

К. Назарова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного 

університету. Сер. : Економічні науки. – 2013. – Вип. 34(1). – С. 52-55. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_34(1)__13. 

122. Наконечна О. В. Застосування методу експертної оцінки у процесі 

відбору найбільш важливих професійних якостей майбутніх фахівців з обліку 

та аудиту [Електронний ресурс] / О. В. Наконечна // Наукова скарбниця освіти 

Донеччини. – 2013. – № 2. – С. 116-119. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2013_2_31. 

123. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / 

С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 c. 

124. Науменко В. А. Внутрішній аудит найвищого керівництва 

[Електронний ресурс] / В. А. Науменко // Автошляховик України. – 2012. – № 2. 

– С. 15-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/au_2012_2_6. 



285 
 

 
 

125. Немченко В. В. Аудит. (Основи державного, незалежного 

професійного та внутрішнього аудиту) : підручник / В. В. Немченко; [за ред. 

проф. Немченко В. В., Редько О. Ю.]. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 

540 с. 

126. Немченко В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / 

Немченко В. В., Хомутенко В. П., Хомутенко А. В.; [за ред. Немченко В. В.]. – 

К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с. 

127. Немченко Д. С. Удосконалення інвентаризації виробничих запасів 

як одного з обов’язкових методів аудиту [Електронний ресурс] / Д. С. Немченко 

// Управління розвитком. – 2013. – № 17. – С. 152-154. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_17_60. 

128. Нескородева Т. В. Математическое обеспечение 

автоматизированной системы принятия решений в аудите [Электронный 

ресурс] / Т. В. Нескородева // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – 

№ 4. – С. 71-75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2006_4_14. 

129. Овчарик Р. Ю. Аудит на базі комп’ютерних програм: 

продуктивність, рентабельність та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / 

Р. Ю. Овчарик // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія : 

Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 68-72. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2017_1_12. 

130. Описание системы внутреннего контроля ЗАО “Альфа-Банк” 

(Республика Беларусь) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.alfabank.by/upload/docs/bank/inside_control.pdf. 

131. Описание системы внутреннего контроля ЗАТ “МТБанк” 

(Республика Беларусь) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.mtbank.by/media/sys_kontr.pdf. 

132. Описание системы внутреннего контроля ОАО “Белгазпромбанк” 

(Республика Беларусь) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 



286 
 

 
 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2017_1_12.http://belgazprombank.by/about/o_bank/

informacija_o_dejatel_nosti_banka/. 

133. Офіційний сайт АТ “Райффайзен Банк Аваль” [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.aval.ua/. 

134. Офіційний сайт АТ “ТАСкомбанк” [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.tascombank.com.ua/. 

135. Офіційний сайт Аудиторської палати України  [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.apu.com.ua/. 

136. Офіційний сайт ПАТ АКБ “ЛЬВІВ” [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.banklviv.com/. 

137. Офіційний сайт ПАТ “АЛЬФА БАНК” [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://alfabank.ua/. 

138. Офіційний сайт ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

https://creditdnepr.com.ua/. 

139. Офіційний сайт ПАТ “БАНК ФОРВАРД” [Електронний ресурс] : 

[Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.forward-bank.com/. 

140. Офіційний сайт ПАТ “ВіЕс Банк” [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.vsbank.ua/. 

141. Офіційний сайт ПАТ “ВТБ БАНК”  [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://vtb.ua/. 

142. Офіційний сайт ПАТ “ДІАМАНТБАНК” [Електронний ресурс] : 

[Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://diamantbank.ua/. 

143. Офіційний сайт ПАТ “ІДЕЯ БАНК” [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.ideabank.ua/. 

144. Офіційний сайт ПАТ “КРЕДОБАНК” [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.kredobank.com.ua/. 



287 
 

 
 

145. Офіційний сайт ПАТ “ОКСІ БАНК” [Електронний ресурс] : [Веб-

сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.okcibank.com.ua/. 

146. Офіційний сайт ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” [Електронний ресурс] : 

[Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://privatbank.ua/. 

147. Офіційний сайт ANCORIA BANK, Cyprus [Електронний ресурс] : 

[Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

https://www.ancoriabank.com/content/internal-control-framework. 

148. Офіційний сайт Bank of Southern Africa [Електронний ресурс] : 

[Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.dbsa.org/EN/About-

Us/Publications/Documents/Internal%20Control%20Policy.pdf. 

149. Офіційний сайт Deloitte [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-

deloitte/articles/about-deloitte.html. 

150. Офіційний сайт Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA 

[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

https://minneapolisfed.org/publications/banking-in-the-ninth/internal-controls. 

151. Офіційний сайт HLB UKRAINE [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. 

– Електронні дані. – Режим доступу: https://www.hlb.com.ua/. 

152. Офіційний сайт KPMG [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: https://home.kpmg.com/ua/ 

uk/home/about.html. 

153. Офіційний сайт Monetary Authority of Singapore (MAS) 

[Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulatory-and-

Supervisory-Framework/Risk-Management/Internal-Controls.aspx. 

154. Офіційний сайт pwc [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: https://www.pwc.com/ua/uk.html/. 



288 
 

 
 

155. Офіційний сайт The People's Bank of China (PBC) [Електронний 

ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: 

http://www.pbc.gov.cn/english/130733/2830188/index.html. 

156. Офіційний сайт UniCredit Group [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. 

– Електронні дані. – Режим доступу: 

https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/control-systems.html. 

157. Пантелеєв В. П. Внутрішній аудит : навч. посібник / В. П. 

Пантелеєв, М. Д. Корінько / Державна академія статистики, обліку та аудиту 

Державного комітету статистики України. – К., 2006. – 248 с. 

158. Петраковська О. В. Мета та завдання аудиту кредитних операцій 

банку [Електронний ресурс] / О. В. Петраковська // Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2015. – № 2. – С. 

157-165. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2015_2_24. 

159. Петрик О. А. Аудит у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / 

О. А. Петрик, М. Т. Фенченко // Навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни Аудит у зарубіжних країнах : навч.-метод. 

посібник для самост. вивч. дисц. / [за заг. ред. О. А. Петрик]. – К. : КНЕУ, 2002. 

– 168 с. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/115/35/1/8/. 

160. Письменна М. С. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту у 

запобіганні ризикам банківської діяльності [Електронний ресурс] / 

М. С. Письменна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного 

університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 20(1). – С. 330-336. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2011_20(1)__51. 

161. Письменна М. С. Внутрішній аудит банківських ризиків 

[Електронний ресурс] / М. С. Письменна // Наукові праці Кіровоградського 

національного технічного університету. Економічні науки. – 2009. – Вип. 16(2). 

– С. 214-218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_ 

16(2)__36. 



289 
 

 
 

162. Письменна М. Особливості методики діагностичного обстеження 

службою внутрішнього аудиту в банках [Електронний ресурс] / М. Письменна 

// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Економіка. – 2011. – Вип. 130. – С. 59-62. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_130_21. 

163. Пікуліна Н. Ю. Тенденції розвитку інформаційних технологій, що 

застосовуються в бухгалтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі 

[Електронний ресурс] / Н. Ю. Пікуліна, Л. А. Шило // Збірник наукових праць 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. – 2013. – Вип. 6. – С. 

68-75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2013_6_11. 

164. Повгородний В. О. Задачи и основные приемы технологического 

аудита инновационных проектов [Електронний ресурс] / В. О. Повгородний // 

Якість технологій та освіти. – 2011. – № 1. – С. 54-61. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/yakict_2011_1_12. 

165. Внутрішній аудит у банку : навчальний посібник / [Погореленко Н. 

П., Сидоренко О. М. та ін.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2012. – 270[2] с. 

166. Податковий кодекс України : Закон України від 2.12.2010 р. № 

2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua. 

167. Подолянчук О. А. Первинний документ в аудиті: факт 

господарських операцій чи доказ? [Електронний ресурс] / О. А. Подолянчук, І. 

С. Захарчук // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(4). – 

С. 135-140. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(4)__23. 

168. Положення про Напрямок “Внутрішній аудит” (НВА) (редакція зі 

змінами та доповненнями) ПАТ “ПРИВАТБАНК” [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://static.privatbank.ua/files/docs/Provision_NBA_.pdf. 

169. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в 

банках України, затверджене Постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р. 

№ 566. 



290 
 

 
 

170. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних 

банках України : затверджено Постановою Правління НБУ від 20.03.1998 № 

114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.  

171. Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, 

затверджене Постановою Правління НБУ від 10.05.2016 р. № 311 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua. 

172. Положення про організацію внутрішнього контролю в банках 

України: затверджено Постановою Правління НБУ від 29.12.2014 р. № 867. 

173. Пожарицька І. М. Аудиторський висновок в категоріях логіки 

[Електронний ресурс] / І. М. Пожарицька // Вісник Чернігівського державного 

технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 301-

307. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_1_44. 

174. Пожарицька І. М. Концептуальна модель професійного судження в 

аудиті [Електронний ресурс] / І. М. Пожарицька // Незалежний аудитор. - 2014. 

- № 7. - С. 55-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2014_7_11. 

175. Пожарицька І. Проблемні аспекти формування аудиторського 

висновку [Електронний ресурс] / І. Пожарицька // Бухгалтерський облік і аудит. 

– 2013. – № 3. – С. 49-56. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_3_8. 

176. Пожарицька І. М. Професійне судження аудитора: гносеологічний 

аспект [Електронний ресурс] / І. М. Пожарицька // Економічний аналіз. – 2013. 

– Т. 14 (1). – С. 134-139. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_14(1)__20. 

177. Пожарицька І. М. Процесний підхід в аудиторській діяльності 

[Електронний ресурс] / І. М. Пожарицька // Вісник Одеського національного 

університету. Економіка. – 2013. – Т. 18, Вип. 3(3). – С. 31-34. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_3(3)__9. 

178. Пономарьова Т. В. Обґрунтування необхідності розробки та 

впровадження суб’єктами аудиторської діяльності системи контролю якості 



291 
 

 
 

[Електронний ресурс] / Т. В. Пономарьова, М. М. Царенко // Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні 

науки. – 2013. – № 1. – С. 173-175. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_1_39. 

179. Попова Г. Ю. Розвиток системи внутрішнього аудиту як фактор 

зниження ризиків інвестування [Електронний ресурс] / Г. Ю. Попова, 

О. М. Кірюхіна // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 

2005. – № 4. – С. 88-92. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2005_4_15. 

180. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові 

аспекти : монографія / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2001. – 263 с.  

181. Прилипко С. І. Внутрішній аудит – запорука ефективного 

корпоративного управління / С. І. Прилипко, О. Ю. Редько // Урядовий кур’єр. 

– 2001. – № 180. – С. 7-8.  

182. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1146.106.  

183. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 року 

№ 3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12. 

184. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 

№ 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.  

185. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996–XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

186. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон 

України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

187. Проскуріна Н. М. Методико-організаційні аспекти управління 

якістю аудиторських послуг [Електронний ресурс] / Н. М. Проскуріна, 



292 
 

 
 

В. П. Гринь // Економіка і управління. – 2011. – № 3. – С. 79-84. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2011_3_12. 

188. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг: Закон України від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. 

189. Пушкар М. С. Контролінг : монографія / М. С. Пушкар. – 

Тернопіль, 1997. – 146 с. 

190. Редченко К. І. Концептуальні основи розвитку контролю на 

стратегічному рівні управління підприємством / К. І. Редченко // Проблеми 

теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – № 3 

(21). Ч. 1. – С. 324-333. 

191. Редченко К. І. Місце і роль контролю в управлінні розвитком 

підприємства / К. І. Редченко, Р. М. Воронко // Проблеми теорії та методології 

бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 2 (26). – С. 280-295. 

192. Редченко К. І. Організація контролю інформаційних потоків і 

ресурсів / К. І. Редченко, Р. М. Воронко // Організація контролю інформаційних 

потоків і ресурсів: Вісник ЖДТУ: економічні науки. – 2010. – № 4 (54). – С. 44-

47. 

193. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/auditors-register. 

194. Руденко І. І. Етичні аспекти обліку та аудиту [Електронний ресурс] 

/ І. І. Руденко, О. О. Лаврова // Фінансовий простір. – 2013. – № 2. – С. 113-120. 

– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2013_2_15. 

195. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия 

/ Ж. Ришар ; [пер. с франц., под ред. Л. П. Белых]. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1997. 

– 375 с.  

196. Робертсон Дж. Аудит / Дж. Робертсон ; [пер. с англ.]. – М. : КРМG : 

Аудиторская фирма “Контакт”, 1993. – 496 с. 



293 
 

 
 

197. Роботи наступають, або чи замінить аудитора штучний інтелект // 

Аудитор України. – 2016. – №10. – С. 20-23. 

198. Рудницький В. С. Аудит: робочі документи аудитора : навчально-

наочний посібник. / В. С. Рудницький, С. П. Лозовицький. – Львів : 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2007 р. – 216 с. 

199. Рудницький В. С. Аудит операцій банків із платіжними картками як 

основна база ухвалення управлінських рішень [Електронний ресурс] / 

В. С. Рудницький, О. М. Сарахман // Вісник Університету банківської справи. – 

2016. – № 1-2. – С. 78-83. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2016_1-2_15. 

200. Рудницький В. С. Внутрішній аудит: методологія, організація 

[Текст] / В. С. Рудницький. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 104 с. 

201. Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти : 

монографія / [Рудницький В. С., Гуцайлюк З. В., Валович М. З. та ін.; за ред. 

док. екон. наук, проф. З. В. Гуцайлюка]. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011.  

– 200 с. 

202. Рудницький В. С. Методологія і організація аудиту [Текст] / В. 

С. Рудницький. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 196 с. 

203. Рудницький В. С. Організація і методика аудиту : підручник / В. 

С. Рудницький, Душко З. О. – К. : УБС НБУ, 2014. – 479с. 

204. Рудницький В. С. Процедури моделювання і прийняття рішень в 

процесі аудиту : монографія / В. С. Рудницький, О. М. Бунда; Укоопспілка, 

Львів. комерц. акад. – Львів : Видавництво ЛКА, 2009. – 208 с. 

205. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті : 

навч. посібник для студентів спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” / [В. С. 

Рудницький, Т. В. Давидюк, С. М. Деньга та ін.]. – УБС НБУ, 2015. – 243 с. 

206. Рудницький В. С. Шляхи вдосконалення діючої системи контролю 

та пошуку її ефективних форм і методів / В. С. Рудницький // Становлення та 

розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні : тези доповіді Міжнар. наук. 



294 
 

 
 

конф. (16-17 березня 2006 р.) / [відп. за вип. В. Г. Лінник]. – К. : КНЕУ, 2006. – 

С. 496. 

207. Рудницький Т. В. Забезпечення ефективного процесу організації 

системи управлінського обліку на підприємстві в сучасних умовах 

господарювання / Т. В. Рудницький // Становлення та розвиток обліку, 

контролю і аналізу в Україні : тези доп. Міжнар. наук. конф. 16-17 берез. 2006 

р. / [відп. за вип. В. Г. Лінник]. – К. : КНЕУ, 2006. – 496 с. 

208. Русіна Н. В. Особливості організації внутрішнього аудиту в 

корпоративному секторі [Електронний ресурс] / Н. В. Русіна // Наукові праці 

Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 

2010. – Вип. 18(2). – С. 220-224. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18(2)__38. 

209. Рядська В. В. Аудит : навчальний посібник / Рядська В. В., 

Петраков Я. В. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 416 с. 

210. Савченко В. Я. Аудит : навчальний посібник / В. Я. Савченко. – [2-е 

изд.]. – К. : КНЕУ, 2006. – 328 с. 

211. Садовська І. Б. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття 

управлінських рішень : монографія / І. Б. Садовська, О. В. Мачулка; Волин. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. 

– 226 с. 

212. Сарахман О. М. Внутрішній аудит кредитних операцій банку / 

О. М. Сарахман, І. В. Дугіна // Вісник Львівської комерційної академії. Серія 

економічна. – 2014. – Вип. 45. – С. 72-75. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_45_17. 

213. Внутрішній аудит у банку : навч. посібник / [О. М. Сарахман, О. 

І.  Скаско, О. Д.  Вовчак та ін.]. – К. : УБС НБУ, 2015. – 263 с. 

214. Сарахман О. М. Розвиток банківської системи України : монографія 

/ кол. авторів; [за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав’юка]. – К. : УБС 

НБУ, 2010. – 462с. 



295 
 

 
 

215. Сарахман О. М. Удосконалення фінансово-кредитного 

стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні : монографія / 

авт. кол.; [за наук. ред. канд. екон. наук, Б. І. Пшика]. – К. : УБС НБУ, 2010. – 

263с. 

216. Сарахман О. Функціонування комплаєнс-контролю у вітчизняній 

банківській справі / О. Сарахман, В. Козьол // Соціально-економічні проблеми 

сучасного періоду України. – 2015. – Вип. 2. – С. 87-90. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2015_2_22. 

217. Сафонов Т. І. Поняття і сутність внутрішнього аудиту в системі 

управління підприємством [Електронний ресурс] / Т. І. Сафонов // Незалежний 

аудитор. – 2013. – № 4. – С. 64-68. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Na_2013_4_12. 

218. Саюн А. О. Проблеми підготовки фахівців з обліку, аналізу та 

аудиту [Електронний ресурс] / А. О. Саюн, О. Р. Хотькіна // Фінансовий 

простір. – 2013. – № 1. – С. 147-150. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2013_1_32. 

219. Сироватка С. С. Контроль та аудит у сфері охорони навколишнього 

природного середовища в Україні [Електронний ресурс] / С. С. Сироватка // 

Юридична наука. – 2012. – № 3. – С. 58-64. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_3_7. 

220. Сімаков К. І. Проблеми формування системи внутрішнього аудиту 

комерційного банку [Електронний ресурс] / К. І. Сімаков, І. П. Бойчук // 

Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. 

– 2017. – № 3. – С. 149-152. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdgma_2017_3_23. 

221. Сіменко І. В. Аналіз господарської діяльності [текст] : навчальний 

посібник / І. В. Сіменко; [за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової]. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 384 с. 



296 
 

 
 

222. Скаско О. І.  Завдання, методи внутрішнього аудиту діяльності 

суб’єктів господарювання на сучасному етапі / О. І. Скаско // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – №2. – С. 142-145. –

Режим доступу: http://ird.gov.ua/sep/sep20162(118)/sep20162(118)_ 

141_SkaskoO.pdf . 

223. Скаско О. И. Аудит менеджмента банка: его концепция, цели и 

объекты / О. И. Скаско, Ю. Т. Кийко // Банковская система: устойчивость и 

перспективы развития : сб. научных статей VI Междунар. науч.-практ. конф. по 

вопросам банковской экономики / Полесский государственный университет, 30 

июня 2016. – Пинск. Республика Беларусь, 2016. – C. 159-163. 

224. Слободяник Ю. Б. Предмет і об’єкти державного аудиту 

[Електронний ресурс] / Ю. Б. Слободяник // Вісник Одеського національного 

університету. Економіка. – 2013. – Т. 18, Вип. 2(1). – С. 154-158. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_2(1)__36. 

225. Банківський нагляд : підручник / [Скаско О. І., Смовженко Т. С., 

Сарахман О. М. та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко]. – К. : 

УБС НБУ, 2011. – 432 с. 

226. Сметанко О. В. Внутрішній аудит в системі діагностики кризового 

стану акціонерних товариств України [Електронний ресурс] / О. В. Сметанко // 

Вісник соціально-економічних досліджень. – 2011. – Вип. 41(2). – С. 117-124. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2011_41(2)__22. 

227. Сметанко О. В. Внутрішній аудит операцій з виробничими запасами 

в акціонерних товариствах України [Електронний ресурс] / О. В. Сметанко // 

Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 

Економічні науки. – 2010. – Вип. 18(1). – С. 146-152. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18(1)__25. 

228. Сметанко О. В. Інформаційно-технологічні інновації внутрішнього 

аудиту в системі стратегічного планування і управління акціонерними 

товариствами [Електронний ресурс] / О. В. Сметанко // Актуальні проблеми 



297 
 

 
 

розвитку економіки регіону. – 2011. – Вип. 7(2). – С. 149-155. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7(2)__29. 

229. Сметанко О. В. Класифікація стандартів внутрішнього аудиту та їх 

значення в акціонерних товариствах в Україні [Електронний ресурс] / 

О. В. Сметанко // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 

2010. – Вип. 4. – С. 166-169. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2010_4_38. 

230. Сметанко О. В. Особливості формування та інтеграції служби 

внутрішнього аудиту в систему корпоративного управління акціонерного 

товариства [Електронний ресурс] / О. В. Сметанко // Облік і фінанси. – 2013. – 

№ 3. – С. 107-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_ 

2013_3_16. 

231. Сметанко О. В. Розвиток методології внутрішнього аудиту 

[Електронний ресурс] / О. В. Сметанко // Актуальні проблеми економіки. – 

2015. – № 4. – С. 389-398. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_4_49. 

232. Сметанко О. Сутність та місце внутрішнього аудиту в системі 

корпоративного управління акціонерним товариством [Електронний ресурс] / 

О. Сметанко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1. – 

С. 247-253. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2013_1_28. 

233. Сметанко О. В. Удосконалення методики планування внутрішнього 

аудиту із застосуванням карти-ризиків за показниками вартісно-орієнтованої 

системи управління акціонерним товариством [Електронний ресурс] / 

О. В. Сметанко // Облік і фінанси. – 2014. – № 2. – С. 144-154. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2014_2_23. 

234. Сметанко О. В. Удосконалення методики проведення та 

документування внутрішнього аудиту запасів в акціонерних товариствах 

України [Електронний ресурс] / О. В. Сметанко // Економічні науки. Cер. : 



298 
 

 
 

Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(3). – С. 307-315. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(3)__45. 

235. Сметанко О. В. Удосконалення процесу ідентифікації та реагування 

на ризики службою внутрішнього аудиту [Електронний ресурс] / О. В. 

Сметанко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 11-12. – С. 135-139. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_11-12_35. 

236. Сонин А. М.  Внутренний аудит: современный подход / А. М. 

Сонин. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 60, [3] с. : табл.; 21 см. 

237. Сопко В. В. Інформаційні технології в організації облікового 

процесу / В. В. Сопко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 205-

211. 

238. Сотула О. В. Соціальний аудит: можливості та перспективи 

застосування на регіональному рівні [Електронний ресурс] / О. В. Сотула // 

Вісник Черкаського університету. Економічні науки. – 2013. – № 4. – С. 142-

147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2013_4_24. 

239. Столяр Л. Г. Організація внутрішнього контролю [Електронний 

ресурс] / Л. Г. Столяр. – Режим доступу : http://intkonf.org/stolyar-lg-

organizatsiyavnutrishnogo-kontrolyu. 

240. Сурніна К. С. Отримання аудиторських доказів методом 

застосування аналітичних процедур [Електронний ресурс] / К. С. Сурніна // 

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2012. – № 2. – С. 30-34. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2012_2_8. 

241. Сухарева Л. А. Внутренний аудит международного департамента 

банка: методология, организация и методика : монография / Л. А. Сухарева, 

Е.Б. Ретюнских. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 196 с. 

242. Тимрієнко І. Ю. Удосконалення методики проведення аудиту 

кредитних операцій комерційних банків [Електронний ресурс] / І. Ю. 

Тимрієнко, В. Любахін // Фінансовий простір. – 2015. – № 3. – С. 193-202. – 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2015_3_23. 



299 
 

 
 

243. Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю 

як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання : 

монографія / авт. кол.; [за ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Рудницького]. – 

Львів : “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2018. –  275 с. 

244. Урусова З. П. Внутрішній аудит і контроль операцій комерційних 

банків України [Електронний ресурс] / З. П. Урусова // Сталий розвиток 

економіки. – 2013. – № 3. – С. 278-282. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_3_61. 

245. Усатенко О. В. Шляхи вдосконалення обліку і аудиту кредитних 

операцій із фізичними особами у комерційному банку [Електронний ресурс] / 

О. В. Усатенко, М. К. Терещенко // Економічний простір. – 2013. – № 69. – С. 

214-222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_69_24. 

246. Усач Б. Ф. Аудит : навч. посіб. / Б. Ф. Усач. – [2-ге вид.]. – К. : 

Знання-Прес, 2003. 

247. Утенкова К. О. Аудит : навчальний посібник / К. О. Утенкова. – К. : 

Алерта, 2011. – 408 с. 

248. Філозоп О. В. Внутрішній аудит та внутрішній контроль: 

розмежування понять [Електронний ресурс] / О. В. Філозоп // Вісник 

Житомирського державного технологічного університету: науковий журнал. – 

2009. – № 4(50). – (Серія “Економічні науки”). – Режим доступу: 

http://eztuir.ztu.edu.ua/1789/1/37.pdf. 

249. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в 

бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи; [пер. с англ. Ю. Е. Корнилович]. – М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2006. – 287 с. 

250. Хомин П. Я. Неекономічність обліку і контролю – домінанта часу?! 

/ П. Я. Хомин // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2012. – № 721. – 

С. 245-249. 

251. Хомуляк Т. І. Облік у зарубіжних країнах : навч. посібник / 

Хомуляк Т. І. – К. : УБС НБУ, 2011. – 303 с. 



300 
 

 
 

252. Хомутенко А. В. Система фінансового контролю за діяльністю 

небанківських неприбуткових фінансових установ України : монографія / 

А. В. Хомутенко. – Одеса : Друк, 2009. – 188 с. 

253. Хох В. Д. Дослідження методів аудиту систем управління 

інформаційною безпекою [Електронний ресурс] / В. Д. Хох, Є. В. Мелешко, 

О. А. Смірнов // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2017. – Вип. 1. – С. 

38-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2017_1_12. 

254. Хромов В. Е. Оценка эффективности деятельности службы 

внутреннего аудита в финансовых организациях [Электронный ресурс] / В. 

Е. Хромов, Д. А. Пашковский // Аналитический журнал Управление в 

кредитной организации. – 2011. – Режим доступу: http://www.reglament.net/ 

bank/mng/2011_5_article.htm. 

255. Хрущ В. О. Розвиток соціального аудиту в системі соціального 

управління [Електронний ресурс] / В. О. Хрущ // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. – 2013. – Вип. 2. – С. 98-102. – (Серія 

“Економічні науки”). – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/economic 

%2002 /Khruch.pdf. 

256. Чепелюк Г. М. Методичні інструменти внутрішнього аудиту 

кредитної установи / Г. М.  Чепелюк // Фінансовий простір. – 2011. – № 4 (4). –

Режим доступу:   https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1104/11chmmii.pdf. 

257. Чепелюк Г. М. Оцінка стратегій розвитку банку як концепція 

незалежного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Чепелюк // 

Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 2. – С. 139-142. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_2_21. 

258. Чижевська Л. В. Нормативне забезпечення внутрішнього контролю 

як складова управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів 

господарювання / Л. В. Чижевська, В. В. Мірошник // Управління системою 

економічної безпеки суб’єктів господарювання: обліково-аналітичне 



301 
 

 
 

забезпечення : монографія / [за ред. Черевка О. В., Гнилицької Л. В., Мігус І. 

П.]. – Черкаси : ПП Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 173-195. 

259. Чік М. Ю. Особливості внутрішнього аудиту банківської діяльності 

/ М. Ю. Чік // Вісник Житомирського державного технологічного університету. 

Серія: економіка, управління та адміністрування. – 2018. – Вип. 4 (86). – С. 48-

52. 

260. Чік М. Ю. Організація та регулювання внутрішнього аудиту у 

банківських установах / М. Ю. Чік // Ефективна економіка. – 2018. – № 12. 

261. Чунарьова А. Реалізація середовища аудиту та моніторингу 

сучасних інформаційно-комунікаційних систем та мереж [Електронний ресурс] 

/ А. Чунарьова // Безпека інформації. – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 88-93. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2013_19_2_4. 

262. Швець В. Історичні джерела у формуванні української парадигми 

обліку, аналізу і контролю / В. Швець // Вісник Львівської комерційної академії 

/ [ред. кол.: Башнянин Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів : 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 396-400. 

263. Шерстюк О. Діагностика аудиторського ризику [Електронний 

ресурс] / О. Шерстюк // Вісник Київського національного торговельно-

економічного університету. – 2013. – № 1. – С. 117-127. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2013_1_13. 

264. Шурпенкова Р. К. Організація і методика економічного аналізу : 

навч. посібник / Шурпенкова Р. К., Демко І. І. – К. : УБС НБУ, 2011. – 287 с. 

265. Янчева Л. М. Удосконалення проведення внутрішнього аудиту в 

комп’ютерному середовищі готельних підприємств / Л. М. Янчева, 

Т. А. Наумова, Н. С. Герасимова // Економічна стратегія і перспективи розвитку 

сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 2. – С. 3-11. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_2_3. 

266. Basel Committee on Banking Supervision The internal audit function in 

banks June 2012 



302 
 

 
 

267. Brennan B. How PwC is simplifying the audit through innovation – 

2016 - Mode of access: World Wide Web:: http://www.pwc.com/us/en/press-

releases/2016/pwc-audit-through-innovation-press-release.html. 

268. Centrale Bank van Aruba - PRUDENTIAL SUPERVISION MANUAL 

CREDIT INSTITUTIONS 

269. Compliance and the compliance function in banks. Basel Committee on 

Banking Supervision, Basel, Apr. 2005 

270. Craig-Cooper, Michael. The Management Audit: How to Create an 

Effective Management Team. Financial Times Pitman Publishing, 1993. 

271. Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations. 

Basel Committee on Banking Supervision, Basel, Sept. 1998  

272. Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics 

Pronouncements (2007 Edition)/ IFAC 

273. Ion COCHINĂ, Cezara Doina ARSENIE, 2012 - Mode of access: World 

Wide Web:  http://conferinta.management.ase.ro/archives/2012/pdf/10.pdf 

274. Internal control – Integrated Framework, COSO, 1992  

275. Kiiko Y. Internal control system: structure, self-development and self-

control. Współpraca europejskanr Vol 8 No 39 2018 (0,6 д. а.) (ERIH PLUS, 

National Library of Poland, PolishScholarlyBibliography (PBN), Index Copernicus 

(Польща), Citefactor, International Institute of Organized Re-search (I2OR), 

Google Scholar (GS)). 

276. Kiziukiewicz T. (2012), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze 

finansów publicznych, Difin, Warszawa. 

277. Leonard, William P. The Management Audit: An Appraisal of 

Management Methods and Performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1962. 

278. Liubenko A.M. Implementation of international standards of state 

financial control. Conceptual approach to reforming of the national accounting 

system. Under scientific editorial supervision of Professor Zenovii Zadorozhnyi. 



303 
 

 
 

Monograph. – Kindle Publishing, Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, The USA, 

2017. – 236 p. 

279. MANAGEMENT AUDIT Reference for business [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Kor-Man/Management-

Audit.html. 

280. McNair, Carol Jean. Benchmarking: A Tool for Continuous 

Improvement. New York: HarperBusiness, 1992. 

281. Rose, Thomas G. The Management Audit. Gee and Co., 1944. 

282. Rudnytskyy Vasyl The problems of accounting, analysis and financial 

reporting: experience of Ukraine and Poland : monograph / I. Lazaryshyna, H. Ronek 

and oth.; under the general  

283. Sheldon, Debra R. Achieving Accountability in Business and 

Government: Managing for Efficiency, Effectiveness, and Economy. Westport, CT: 

Quorum Books, 1996. 

284. Talley, Dorsey J. Management Audits for Excellence: The Manager's 

Guide to Improving the Quality and Productivity of an Organization. Milwaukee, WI: 

ASQC Quality Press, 1988. 

285. The changing role of internal audit 2012 Deloitte Touche Tohmatsu 

India Private Limited. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

286. Torok, Robert M. Operational Profitability: Conducting Management 

Audits. New York: Wiley, 1997. 

287. Transforming Internal Audit: A Maturity Model from Data Analytics to 

Continuous Assurance – 2015 - KPMG AG Mode of access: World Wide Web:: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/09/ch-pub-20150922-

transforming-internal-audit-maturity-model-en.pdf 

288. Winiarska K. (2007), Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy 

międzynarodowe – Regulacje krajowe, Difin, Warszawa.  



304 
 

 
 

289. Controls and Risks, Eni. - Mode of access: World Wide Web: 

https://www.eni.com/en_IT/company/governance/the-internal-control-and-risk-

management-system.page. 

290. IIA Position Paper: the three lines of defense in effective risk 

management and control january, The Institute of Internal Auditors, 2013. 

291. Internal control and compliance, Italgas. - Mode of access: World Wide 

Web: https://www.italgas.it//en/governance/internal-control-and-compliance/. 

292. Internal control and compliance, Snam. - Mode of access: World Wide 

Web:: http://www.snam.it/en/governance-conduct/internal-control-and-compilance/. 

293. Ukrainian economy growth imperatives : monograph [Text] / A. 

Mazaraki, S. Melnichenko, G. Duginets et al.; edited by Anatolii A. Mazaraki.- 

Prague : Coretex CZ, 2018.- 310 p. - Chapter 6.- Transformation of audit in 

Ukrainian.- p.84-101 (in co-authorship). 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

 
 
  



 
 

 
 

 


