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 нарощувати капітал, щоб мати запас міцності на випадок кризи. У 2018 році 
стрес-тестування найбільших банків виявило, що близько половини 
фінансових установ, діяльність яких аналізував Центральний банк,  можуть 
потребувати додаткового капіталу в умовах глибокої кризи. Фінансові 
установи без достатнього запасу міцності на випадок кризи повинні 
фундаментально реструктурувати свої баланси та переглянути бізнес-моделі.  

Імперативом зазначеної реструктуризації на шляху  підвищення 
ефективності діяльності банків є внутрішній аудит, який сприяє забезпеченню 
визначених банком цілей. 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. Він є важливою ланкою системи ефективної діяльності банків. 
Його  роль у взаємовідносинах суб’єкта господарювання та власників 
підприємства постійно зростає (навіть історично розвиток внутрішнього 
аудиту в Україні розпочався з банківського сектору). 

У власників та вищого керівництва банків зростає потреба у володінні 
оперативним та достовірним інформаційним джерелом для прийняття 
управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності їх діяльності.  
У вирішенні цих завдань суттєво  зростає роль внутрішнього аудиту, яка 
перманентно аналізує поточну, узагальнену інформацію, виявляє та оцінює 
ризики різної етимології, пропонує проекти управлінських рішень тощо. Саме 
тому питання удосконалення підходів щодо організації та методики 
внутрішнього аудиту в банку є на часі. 

Відповідно до Постанови НБУ №311 від 10.05.16 Рада банку має 
забезпечити створення та ефективне функціонування підрозділу внутрішнього 
аудиту. Важливо, що в межах своїх наглядових обов’язків Рада банку (або 
аудиторський комітет, у разі його створення) повинна, серед іншого, 
здійснювати нагляд за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту банку та 
забезпечити оцінку ефективності та якості роботи цього підрозділу шляхом 
проведення внутрішньої та зовнішньої оцінок. Отже, з одного боку, 
внутрішній аудит повинен перевіряти діяльність банку, а з іншого- і сама 
діяльність відповідного підрозділу є об'єктом нагляду. Нові умови 
функціонування вимагають від банків відповідних інформаційних інновацій. 
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Таким чином, діяльність банків потребує нових науково-практичних 
підходів до формування інстументарію інформаційного забезпечення їх 
ефективної діяльності. 

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

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Своєчасність наукового дослідження Кійка Ю.Т. узгоджується із 
стратегічними документами, спрямованими на модернізацію банківського 
сектору, зокрема, Стратегією розвитку банківської системи; Концепцією 
партнерства  Світового банку з Україною на 2017-2021 рр.; низкою 
розпоряджень КМУ (серед інших, розпорядження №835-р від 07.11.18)  тощо. 

Актуальність і практичну цінність дослідження підтверджує те, що 
дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри 
обліку та оподаткування Львівського навчально-наукового інституту 
ДВНЗ "Університет банківської справи" за темами: "Удосконалення системи 
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення 
управління суб’єктами господарювання" (державний реєстраційний номер 
015U0021725), "Теоретико-методологічні та організаційні засади обліково-
аналітичного й контрольного забезпечення менеджменту суб’єктів 
господарювання" (державний реєстраційний номер 0118U001258).  

Особистий внесок здобувача полягає у дослідженні та обґрунтуванні 
методичних положень внутрішнього аудиту у частині розвитку самооцінки 
персоналу підрозділу внутрішнього аудиту. 

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій 

Наукові положення, висновки та рекомендації, які знайшли 
відображення у дисертаційній роботі Кійка Ю.Т., характеризуються високим 
ступенем обґрунтованості та достовірності.  Робота виконана відповідно до 
поставленої мети, яка полягала у розробці організаційних та методичних засад 
внутрішнього аудиту для забезпечення довгострокового ефективного 
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функціонування і розвитку банків та досягнення ним оперативних і 
стратегічних цілей. 

Ознайомившись із змістом дисертаційної роботи, можна дійти висновку 
про те, що поставлена мета досягнута. Цьому сприяв правильний вибір об’єкту 
і предмету дослідження, опрацювання значного обсягу бібліографічних 
джерел і фактографічної інформації, а також обговорення пропозицій в 
дискусійному порядку на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських 
науково-практичних конференціях. 

Робота належно структурована, завдяки чому забезпечується зв’язок між 
її розділами та підрозділами. Порядок викладення матеріалу відображає 
логічну послідовність проведеного автором дослідження. 

Матеріали дисертації викладені в логічній послідовності, а також  
доповнені достатньою кількістю таблиць, рисунків та додатків, що свідчить 
про високий науковий рівень виконаної роботи. Наукові положення, висновки 
і пропозиції, наведені у дисертації є достовірними й обґрунтованими, такими, 
що   отримані автором особисто. Цінною, з наукової точки зору, вважаємо 
розроблену автором модель оцінки ризику в цілях планування при формуванні 
річного плану перевірок та внесення змін до нього.  

Для ефективної організації роботи підрозділу внутрішнього аудиту 
важливу роль, на думку автора, відіграє положення про підрозділ. У роботі 
запропоновано оптимальну структуру такого положення, і обґрунтовано 
необхідність детального опису функцій, ролі і структури підрозділу 
внутрішнього аудиту. Автором подано розроблений зразок положення про 
підрозділ внутрішнього аудиту. 

Значну увагу в дослідженні приділено питанням застосування 
автоматизованих систем в діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, як для 
організаційної роботи самого його роботи, так і для здійснення аналітичних 
перевірок. Доведено, що сучасна перевірка основної частини розрахункових 
документів банків "еволюціонує" і набуває якісно нового вигляду, вона може 
відбуватися лише із застосуванням комп’ютера, за рахунок об’ємів 
банківських операцій. 

На позитивну оцінку заслуговує проведене здобувачем дослідження 
процесу планування діяльності підрозділу внутрішнього аудиту і місця та ролі 
оцінки ризику об’єктів перевірок у ньому. За результатами дослідження 
виокремлено низку чинників, які впливають на рівень ризику об’єктів аудиту; 
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доведено доцільність їх поділу на дві основні групи: статичні і динамічні. До 
чинників, які мають статичний вплив на рівень ризиковості об’єкта, здобувач 
відніс ті, які відрізняються сталим характером і не змінюються протягом 
деякого періоду. Фактори впливу, які мають змінний або одноразовий 
характер, називаються динамічними. Також рівень ризику запропоновано 
корегувати на термін, який минув від останньої перевірки. Здобутки, описані в 
дисертації, дозволяють спланувати роботу аудиту таким чином, щоб спочатку 
дослідити ті напрямки, які найбільше першочергової перевірки. 

Автором удосконалено оцінку якості діяльності підрозділу внутрішнього 
аудиту. Її елементами є: оцінка Радою банку (аудиторським комітетом), 
правлінням банку, самооцінка працівників підрозділу внутрішнього аудиту, 
оцінки діяльності підрозділу внутрішнього аудиту його керівником, а також 
оцінки роботи підрозділу внутрішнього аудиту об’єктом його перевірки. Ці 
пропозиції дозволили виявляти так звані "слабкі місця" в організації роботи 
окремих аудиторів і загальній кваліфікації підрозділу, а також надали 
можливість правильно управляти розвитком компетенцій аудиторів. 

Отримані здобувачем результати ґрунтуються на досягненнях світової та 
вітчизняної науки про аудит загалом та внутрішній аудит, зокрема, філософії, 
економічної теорії, нормативно-правових документів України та міжнародних 
аудиторських стандартах, розпоряджень та наказів КМУ, звітних матеріалах 
НБУ, статистичних даних Державної служби статистики України, аналітичної 
інформації з відкритих джерел інформації тощо. 

Обґрунтованість результатів дослідження підтверджується значним 
спектром та належним застосуванням загальнонаукових і прикладних методів 
пізнання явищ та процесів в царині аудиту, аналітичних досліджень, а також 
обговорення пропозицій автора в дискусійному порядку на міжнародних та 
всеукраїнських конференціях. 

Таким чином, є всі підстави підтвердити достатній ступінь 
обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 
рекомендацій, які містяться у дисертаційній роботі Кійка Ю.Т.  

 
Наукова новизна одержаних результатів 

Наукові результати дисертації виражаються у теоретичному 
обґрунтуванні та розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення 
внутрішнього аудиту в банках. 



  6 
 

 
 

 

Положення дисертації, які характеризуються новизною, доцільно 
представити, об’єднавши їх за науковими доробками з питань удосконалення 
теоретичних, методичних та організаційних засад внутрішнього аудиту 
діяльності банків. Так, є всі підстави вважати, що найбільш ґрунтовними, 
найважливішими новими науковими результатами, представленими в  
дисертації є: 

удосконалені теоретико-методичні основи аудиту процесів банку в 
частині обґрунтування його типів, таких, як аудит бізнес-процесів і процесно-
орієнтований аудит, що дозволило здобувачу систематизувати наявні наукові 
знання про процеси банків і підходи до їх аудиту; система оцінки діяльності 
підрозділу внутрішнього аудиту банку. Зазначену систему Кійко Ю.Т. 
пропонує будувати на покладених в основу  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.  

До вагомих наукових здобутків дисертанта належать удосконалені 
теоретичні засади внутрішнього аудиту в частині обґрунтування класифікації 
за користувачами його результатів. Така, відмінна від існуючих, класифікація 
пропонує розглядати аудит за користувачами результатів аудиту;  методичний 
інструментарій оцінки ризику діяльності об’єктів внутрішнього аудиту в 
частині ризик-орієнтованого планування роботи підрозділу внутрішнього 
аудиту, що дозволило виділити ризики, які впливають із сталим рівнем, і 
ризики, які є непрогнозованими або важко прогнозованими, та оперативно 
вносити зміни в плани діяльності підрозділу внутрішнього аудиту; 
виокремлення та обґрунтування додаткових критеріїв оцінки ризиків 
діяльності об’єктів внутрішнього аудиту, що дозволило аудитору дослідити ті 
напрямки, які найбільше потребують контролю. 

Окремо необхідно виокремити наукові здобутки автора щодо наукових 
результатів, які набули подальшого розвитку. Зокрема, обґрунтування 
взаємозв’язків аудиторських процесів у комп’ютерному середовищі банків (де, 
на відміну від існуючих підходів, здобувачем удосконалено роботу з 
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постановкою і контролем виконання завдань, поставлених перед аудиторами 
керівником підрозділу внутрішнього аудиту); планування роботи підрозділу 
внутрішнього аудиту.  

Зазначені наукові розробки дозволяють 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, у свою чергу,  створило передумови 
максимально ефективного підбору програмного забезпечення для 
автоматизації процесів підрозділу внутрішнього аудиту; 

Певною науковою креативністю відрізняються  теоретичні засади аудиту 
ефективності управлінських рішень (менеджменту), які набули подальшого 
розвитку і  стосуються 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. 

Наведені наукові положення є вагомим внеском в розвиток теорії та 
методології внутрішнього аудиту, з урахуванням запитів до банків, як до 
об'єктів суспільного інтересу, та потреб професійних користувачів інформації 
у  результатах внутрішнього аудиту діяльності банків. 

 
  Практична цінність одержаних результатів та розроблених рекомендацій 

Основні наукові положення  дисертаційної роботи доведені до рівня 
методичних розробок та практичних рекомендацій, що в своїй єдності 
створюють підґрунтя для системного удосконалення методології внутрішнього 
аудиту. 

 Ключові методичні розробки та рекомендації щодо вдосконалення 
організації та методики внутрішнього аудиту і контролю впроваджено в 
практичну діяльність таких організацій: 
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- ПАТ "Кредобанк" (№58-25330/18 від 15.06.18)- рекомендації щодо 
організації саморозвитку і самооцінки персоналу, задіяного у системі 
внутрішнього контролю банку;  

- ТОВ "Бізнес-Баланс" (№23 від 09.02.18)- розробка функціоналу 
програмного забезпечення для автоматизації організації роботи експертів-
аналітиків у сфері аудиту інформаційних систем і методики самооцінки 
експертного персоналу, який проводить оцінку якості облікових ІТ-систем; 

- ТОВ АФ "УкрЗахідАудит" (№05/12 від 05.12.18)- впровадження 
запропонованої моделі оцінки ризиків об’єкта внутрішнього аудиту діяльності 
банку при формуванні програми аудиторської перевірки. 

Теоретичні положення і практичні результати дисертаційної роботи 
використовуються у освітньому процесі Львівського навчально-наукового 
інституту ДВНЗ "Університет банківської справи"  при розробленні 
методичного забезпечення та викладання дисциплін "Аудит", "Організація і 
методика аудиту", "Ревізія і контроль", "Внутрішній аудит у банку",   
"Інформаційні технології в обліку і аудиті"  (довідка №337 від 22.02.19). 

 
Відповідність змісту автореферату та дисертації 

Основні положення дисертаційної роботи Кійка Ю.Т. повною мірою 
викладені в авторефераті. Зміст та структура автореферату відповідають 
дисертаційній роботі. Основні результати досліджень, висновки та пропозиції, 
наведені та обґрунтовані в дисертації, висвітлено в авторефераті належним 
чином. Оформлення дисертаційної роботи та автореферату відповідає 
положенням державних стандартів та вимогам Міністерства освіти і науки 
України.  

 
Повнота викладу результату досліджень в опублікованих працях 

За результатами дослідження опубліковано 19 наукових праць загальним 
обсягом 7,55 друк. арк., з яких 7 статей індексуються в міжнародних каталогах 
та наукометричних базах, 6 статей- у наукових фахових виданнях України 
обсягом- 4,84 друк. арк. (особисто авторові належать 4,61 друк. арк.) і 1 
публікація в іноземному науковому журналі (0,60 друк. арк.); 11 тез доповідей 
і матеріалів науково-практичних конференцій загальним обсягом 2,11 друк. 
арк.  (особисто авторові належать 1,9 друк. арк). 
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Опубліковані праці повною мірою відображають зміст дисертаційної 
роботи. 

 
Оцінка мови, стилю та оформлення дисертації та автореферату 

Дисертаційна робота написана грамотно, на високому стилістичному 
рівні. Застосована у роботі наукова термінологія є загальновизнаною, стиль 
викладення результатів теоретичних і практичних досліджень, наукових 
положень, висновків і рекомендацій забезпечує доступність їх сприйняття та 
використання. 

 

Дискусійні питання та основні зауваження 

Позитивно оцінюючи рівень дисертаційної роботи та її значення для 
розвитку теорії і практики внутрішнього аудиту, вважаємо за необхідне 
звернути увагу на наявність певних недоліків та дискусійних положень: 

1.  Впродовж всього тексту дисертації здобувач доволі часто 
використовує такі поняття, як: "аудит бізнес-процесів", "процесно-
орієнтований аудит", "аудит процесів банку" тощо. Оскільки зазначені поняття 
не є сталими, а їх визначення не концептуально не визначені в чинному 
законодавстві, логічним було б чітко визначити кожне з них, розмежувати між 
собою та надати власне професійне судження щодо них. 

2.  Недостатньо висвітленим в дисертації є наявні розбіжності між 
удосконаленими автором теоретико-методичними процесами аудиту (§ 3.2 
"Удосконалення теоретико-методологічної бази внутрішнього аудиту процесів 
у діяльності банків", стор. 162-172) та існуючою їх практикою, про що 
проголошено в науковій новизні. Також потребує уточнення: згадані основи 
стосуються саме внутрішнього аудиту чи зовнішнього (т.з. "незалежного"). 

3. Розкриваючи особливості теоретичних основ внутрішнього аудиту  
діяльності банків (§ 1.2 "Місце внутрішнього аудиту в системі внутрішнього 
контролю банку", стор. 52-55), автор визначає місце контролінгу в системі 
внутрішнього контролю. В той же час незрозумілою є сфера його пересікання 
з внутрішнім аудитом, тому потребує авторського уточнення співвідношення 
та взаємозв’язок понять "внутрішній аудит"  та "контролінг". Незрозумілою є і 
функція внутрішнього аудиту в удосконаленні контролінгу. 
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4. Окрім внутрішнього аудиту та контролінгу, здобувач на стор. 48-61 
дисертації досліджує й інші складові системи внутрішнього контролю, такі як: 
фінансовий контроль, ризик менеджмент, банківська безпека та ін.. 
Враховуючи інваріантність підходів  науковців щодо співвідношення згаданих 
понять, логічним було б представлення в роботі власної професійної, науково 
доведеної, позиції автора щодо співвідношення понять "внутрішній аудит" та 
"внутрішній контроль" у банківській сфері. 

5. В розділі 3 дисертації " Методичні положення внутрішнього аудиту 
діяльності банків " (§ 3.3. "Вплив розвитку інформаційних технологій на 
методику внутрішнього аудиту діяльності банків") автор представив схему 
функціонального наповнення програмного продукту для підрозділу 
внутрішнього аудиту у банку (рис. 3.4, стор. 192). Така узагальнена схема 
функціоналу ІТ-системи (програмного продукту) для організації роботи 
підрозділу внутрішнього аудиту без її ґрунтовного пояснення є доволі 
дискусійною. Відповідно до потреб діяльності аудиторів в роботі доцільно 
було б її розширити, представивши деталізовану схему роботи такої системи, 
наслідком чого запропоновані ідеї будуть більш коректно та однозначно 
сприйняті користувачами інформації. 

Разом з тим, зазначені зауваження та дискусійні моменти не зменшують 
наукової та практичної цінності результатів дисертаційної роботи, а також не 
впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи. 

 
Загальний висновок 

Дисертаційна робота Кійка Юрія Тарасовича на тему "Внутрішній аудит 
діяльності банків: організаційно-методичне забезпечення характеризується 
новизною, має практичну цінність та в цілому відповідає вимогам пп. 9, 10, 11, 
12, 13 та 14 "Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 з 
наступними змінами та доповненнями. 

Зміст дисертації повністю відповідає паспорту спеціальності 08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 

Зважаючи на  актуальність теми, наукову новизну та результати 
проведеного дослідження для науки та практичної діяльності вважаємо, що 
дисертація є самостійною та завершеною науковою працею, яка вирішує 
важливу наукову проблему підвищення ефективності внутрішнього аудиту  
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