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формування системи внутрішнього аудиту діяльності банків, недостатній 

рівень її дослідження з погляду сучасних потреб управління дає підстави 

стверджувати, що дослідження “Внутрішній аудит діяльності банків: 

організаційно-методичне забезпечення”, яке виконане Кійко Юрієм 

Тарасовичем, є актуальним. 

 

2. Зв’язок теми з державними чи галузевими науковими програмами 

та пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки.   

Актуальність дисертаційної роботи також підтверджується її поетапним 

виконанням відповідно до наукових досліджень, що проводились в рамках 

плану науково-дослідних робіт Львівського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ “Університет банківської справи” за такими 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). Автором розроблено теоретичні положення та комплексні 

рекомендації з удосконалення організації і методики внутрішнього аудиту в 

частині розвитку самооцінки персоналу підрозділу внутрішнього аудиту 

банку. 

 

3. Сутність обґрунтованості наукових досліджень та їхня 

достовірність.  

Метою виконання дисертаційної роботи є розробка методичних та 

організаційних аспектів внутрішнього аудиту для забезпечення 

довгострокового ефективного функціонування і розвитку банків. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, сформульовані автором у дослідженні, 

достатньо обґрунтовані і достовірні. Вони базуються на дослідженні праць 

вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, законодавчих та нормативних 
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актах України, матеріалах науково-практичних конференцій. Також у процесі 

дослідження використовувалась економічна інформація банків, Національного 

банку України, Інтернет-ресурси. 

У роботі використані загальнонаукові та спеціальні методи 

економічного дослідження: історичний, індукції та дедукції, порівняння 

аналіз, синтез, моделювання, узагальнення й групування та ін. Це дозволило 

автору обґрунтувати теоретичні принципи та розробити практичні 

рекомендації щодо удосконалення внутрішнього аудиту в банківських 

установах. 

 

4. Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукові розробки дисертації виражаються в розвитку теоретичного 

обґрунтування, методичних та організаційних аспектів внутрішнього аудиту в 

банках.  

Наукову та практичну цінність мають пропозиції щодо удосконалення 

концептуальних засад аудиту бізнес-процесів і процесно-орієнтованого аудиту 

банків, що дозволило систематизувати наявні наукові знання про підходи до 

аудиту процесу банків. 

Заслуговує на увагу авторський підхід щодо обґрунтування 

взаємозв’язків аудиторських процесів у комп’ютерному середовищі банків, що 

дало можливість комплексно підійти до вирішення проблеми оптимізації 

процесів підрозділу внутрішнього аудиту та організованого накопичення 

аудиторських даних. 

Доцільно позитивно оцінити наукові дослідження, пов’язані з 

удосконаленою системою 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. 
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5. Значення дисертації для практики.  

Практичне значення одержаних здобувачем результатів полягає у 

впровадженні пропозицій, обґрунтованих у дисертації, у діяльність 

підприємств та вищого навчального закладу. Практичну цінність мають 

положення дисертації, пов’язані з удосконаленням методики внутрішнього 

аудиту для організації роботи підрозділу внутрішнього аудиту банку. 

Розроблену організацію саморозвитку і самооцінки персоналу, задіяного 

у системі внутрішнього контролю банку запроваджено у діяльність ПАТ 

“КРЕДОБАНК” (довідка № 58-2530/18 від 15.06.2018 р.); у ТОВ “Бізнес-

Баланс” (довідка № 23 від 09.02.2018 р.) використано 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; у ТОВ АФ 

“УкрЗахідАудит” (довідка № 05/12 від 05.12.2018 р.) впроваджено 

рекомендації щодо використання моделі оцінки ризиків об’єкта внутрішнього 

аудиту діяльності банку при формуванні програми аудиторської перевірки 

банківських установ. 

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”. 

 

6. Повнота викладу основних результатів дисертації в 

опублікованих працях.  

Основні результати дисертаційної роботи викладені у 19 наукових 

працях загальним обсягом 7,55 друк. арк., у тому числі 13 статей у наукових 

виданнях, з них 7 статей індексуються в міжнародних каталогах та 

наукометричних базах, 6 статей – у наукових фахових виданнях України, 1 
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стаття – в іноземному науковому журналі. Окремі положення, висновки та 

рекомендації дисертації доповідались на 11 науково-практичних конференціях 

з широкою географією проведення. Опубліковані праці повністю 

відображають зміст дисертаційної роботи. 

Внесок автора у працях, що видані у співавторстві, чітко розкрито у 

списку опублікованих праць в авторефераті. На захист винесені виключно 

результати власних наукових розробок, а також пропозиції здобувача. 

 

7. Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації.  

Автореферат дисертації за обсягом, структурою, стилем та оформленням 

відповідає вимогам визначеним Міністерством освіти і науки України та 

повністю відображає основний зміст дисертаційної роботи та її висновки, 

розкриває основні наукові результати, що отримані у процесі дослідження, 

ступінь новизни розробок і рекомендацій щодо практичного використання 

отриманих наукових результатів.  

 

8. Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертації.  

Дискусійними положеннями, а також такими, до яких є зауваження, 

можна вважати наступні:  

1. У дисертації при дослідженні етапів розвитку аудиту розглянуто їх 

наступну хронологічну послідовність: до 1600 р. – з 1960 р. (с. 27). Із змісту 

дослідження можна зробити, висновок, що останній етап розвитку аудиту: з 

1960 р. триває і до сьогодні, при цьому основною метою аудиту є визначення 

достовірності фінансової звітності. На нашу думку, проведене дослідження 

еволюції аудиту є не завершеним у повній мірі, оскільки викликає сумнів така 

основна мета аудиту у ХХІ столітті як визначення достовірності фінансової 

звітності. 

2. На рис. 1.3 (с. 58) автором наведена схема процесу формування та 

використання результатів діяльності внутрішнього і зовнішнього аудиту, яка 
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потребує удосконалення з точки зору розмежування процесів, які відносяться 

до внутрішнього і зовнішнього аудиту, а також дискусійним є твердження 

щодо мети зовнішнього аудиту – підтвердження фінансової звітності. 

Враховуючи те, що проведене автором дослідження стосується діяльності 

банків, варто звернути увагу на те, що зовнішній аудитор підтверджує не лише 

фінансову звітність банків, але й іншу інформація щодо фінансово-

господарської діяльності, що складається і подається банками до 

Національного банку відповідно до вимог законодавства України, нормативно-

правових актів Національного банку з питань нагляду та регулювання 

діяльності банків. 

3. Під час дослідження автором розглянуто секторний і командний 

підхід до організації підрозділу внутрішнього аудиту, при цьому зазначено, що 

командний підхід може бути застосований, як у невеликих регіональних, так і 

у великих банках (с. 87), що на нашу думку, є суперечливою авторською 

думкою, оскільки командний підхід передбачає, що до кожної із запланованих 

перевірок формується окрема команда з спеціалістів, які більш необхідні на 

даній ділянці внутрішнього аудиту. На нашу думку, таке формування окремої 

команди спеціалістів з внутрішнього аудиту передбачає наявність значної 

кількості працівників у підрозділі внутрішнього аудиту банку та є витратним 

для невеликих регіональних банків. 

4. У авторських пропозиціях у дисертації наведено розрахунок 

динамічного і статичного ризиків для банку при проведенні внутрішнього 

аудиту, при цьому фактори впливу на рівень динамічного і статичного ризиків 

об’єкта внутрішнього аудиту, розрахунок ризику часу об’єктів внутрішнього 

аудиту банку наведено у вигляді таблиць (с. 114-119), проте враховуючи 

особливості документального оформлення усіх процедур, які мають місце в 

аудиті відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, доцільно такі 

розрахунки оформляти у вигляді робочих документів аудитора. 
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