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Особливості внутрішнього аудиту банківської діяльності 
 

Досліджено сутність та правові основи внутрішнього аудиту у наукових працях вчених. 

Здійснено вивчення принципів організації внутрішнього аудиту основної діяльності у банках. 

Надано характеристику основних принципів  організації внутрішнього аудиту основної 

діяльності у банках: планування, відповідальність, безперервність, комплексність, єдність 

підходів та результативність. Визначено особливості функціонування алгоритму здійснення 

внутрішнього аудиту основної операційної діяльності банку з використанням 

графоаналітичного методу. Надано характеристику складових алгоритму здійснення 

внутрішнього аудиту основної операційної діяльності банку: суб’єкт, контрольні дії та об’єкт. 

Виокремлено концепцію діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банку. Детально досліджено 

склад контрольних дій в алгоритмі здійснення внутрішнього аудиту основної операційної 

діяльності банк: організація внутрішнього аудиту основної операційної діяльності, методика 

внутрішнього аудиту основної операційної діяльності та результат внутрішнього аудиту 

основної операційної діяльності. Надано характеристику складових концепції діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту банку: місія, цілі, стратегія, організаційна структура, опис 

бізнес-процесів і процедур та корпоративна культура. Досліджено мету та основні завдання 

внутрішнього аудиту основної операційної діяльності банку. Здійснено виокремлення особливостей 

методологічної основи внутрішнього аудиту основної операційної діяльності банку.  
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Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання зміни у нормативно-правовій базі держави, 

яка регулює порядок ведення обліку у суб’єктів господарювання вимагають здійснення організації більш 

ретельного та ефективного внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит є об’єктивно зумовленою складовою 

будь-якого процесу людської діяльності, зокрема й господарського механізму суб’єктів господарювання 

усіх, без винятку, галузей та форм власності, в тому числі банків.  

Відсутність чітко налагодженої системи внутрішнього аудиту є причиною виникнення 

невиправданих втрат та знижує загальну ефективність роботи банку. Практика реформування економіки 

різних галузей народного господарства, докорінні зміни в умовах функціонування суб’єктів 

господарювання, зближення вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку із міжнародними диктують 

необхідність впровадження нових форм організації внутрішнього аудиту, що спрямовані на 

вдосконалення його превентивної, інформаційної та регулювальної функцій.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, на які спирається автор. Питання аудиту у системі 

управління діяльністю суб’єктів господарювання розглядалися у наукових працях багатьох вітчизняних 

вчених: Герасимович А.М., Голов С.Ф., Грицишен Д.О., Євдокимов В.В., Каменська Т.О., Корягін М.В., 

Куцик П.О., Любенко А.М., Олійник О.В., Проскуріна Н.М. Проте до цього часу залишаються 

недостатньо вивченими проблеми організації та здійснення внутрішнього аудиту в банках. 

Метою статті є розкриття основних особливостей організації внутрішнього аудиту в банках та його 

значення в системі управління діяльністю банками. 

Викладення основного матеріалу. На думку багатьох вчених [2, с. 3–10], [4, с. 283], [6, с. 83], [10] 

та практиків, на сьогодні найкращим інструментом здійснення управління будь-яким суб’єктом 

господарювання, у тому числі банками, є впровадження системи внутрішнього аудиту. За ефективність 

структури внутрішнього аудиту та його організацію в банку відповідальність покладається на 

керівництво, яке повинно розуміти природу системи внутрішнього аудиту і визначати основні цілі, 

досягнення яких покликані забезпечити заходи цієї системи. Тому вищий управлінський персонал банку 

несе відповідальність за стан внутрішнього аудиту та формує загальну тактику його здійснення. У 

сучасних умовах господарювання надійна система внутрішнього аудиту в банках є важливим елементом 

корпоративного управління банком, що дає змогу управлінському персоналу приймати адекватні 

рішення, спрямовані на: вдосконалення організації й методики обліку основної операційної діяльності 

банку; оперативне виявлення, запобігання й обмеження операційних, фінансових та інших видів ризиків, 

які пов’язані з основною операційною діяльністю банку; забезпечення впевненості у досягненні цілей 

діяльності банку в стратегічній перспективі 

В історичному аспекті думка про предмет та суть внутрішнього аудиту змінювалась у ході 

поглиблення знань про фінансово-економічну діяльність суб’єктів господарювання. Ще у XVI столітті у 
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Великобританії існував порядок проведення детальної перевірки розрахунків особи, яка управляла 

фінансами у великих маєтках. У літописах того часу існує інформація, що внутрішній контролер 

(аудитор) є членом так званої Ради управлінців великих маєтків, здійснює контроль дохідної і витратної 

частини розрахунків особи, яка управляла фінансами у великих маєтках, і потім звітує як перед Радою, 

так і перед власником маєтків [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципи організації внутрішнього аудиту основної діяльності у банках 
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Незважаючи на багатостолітній розвиток і виділення внутрішнього аудиту як самостійної форми 

контролю у суб’єктів господарювання, до сьогоднішнього дня саме його поняття по-різному трактується 

як вітчизняними, так і зарубіжними вченими і практиками. 

Так, Каменська Т. О. зазначає, що внутрішній аудит – це механізм, за допомогою якого власники, 

наглядова рада, виконавче керівництво суб’єкта господарювання отримують розумну ступінь 

впевненості в тому, що суб’єкт господарювання досягне поставлених цілей у найбільш ефективний 

спосіб [4, с. 283]. Артюшок К. А. вважає, що внутрішній аудит – це фактично внутрішній контролю [1, 

с. 3–10]. Професор Євдокимов В.В. зазначає: «…запровадження внутрішнього аудиту в системі 

управління є важливим аспектом підвищення ефективності використання фінансових, трудових та 

матеріальних ресурсів всередині суб’єкта господарювання…» [3].  

Незважаючи на наявність численних наукових досліджень щодо питання організації та методики 

здійснення внутрішнього аудиту в суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності, ця 

проблема не є достатньо вивченою щодо банків й залишається актуальною. 

Результати проведеного дослідження дають підстави охарактеризувати внутрішній аудит у банках як 

сукупність внутрішньогосподарських організаційних заходів, методик і процедур, що використовує 

керівництво банку як засоби для впорядкованого й ефективного контролю основної операційної 

діяльності. При цьому змінюється система управління банками за рахунок впровадження системи 

внутрішнього аудиту, за допомогою якої виявляється невикористані чи втрачені резерви щодо 

оптимізації основної операційної діяльності. 

На наш погляд, організація ефективної системи внутрішнього аудиту операційної діяльності 

можлива лише з визначенням та врахуванням його принципів, тобто основних вимог до процесу 

організації внутрішнього аудиту операційної діяльності для досягнення найбільш ефективного 

результату. Під час здійснення дослідження нами розглянуто наукові підходи різних вчених [1-10] щодо 

визначення принципів внутрішнього аудиту основної операційної діяльності та узагальнено ті з них, які  

можна найбільш ефективно адаптувати для системи управління банками (рис. 1).   

Основною метою внутрішнього аудиту основної операційної діяльності банку є збільшення 

позитивного фінансового результату діяльності банків. Завданням внутрішнього аудиту основної 

операційної діяльності є перевірка достовірності здійснення основної операційної  діяльності  банками  

відповідно  до норм МСФЗ і, як результат, виявлення факторів, які прямо чи опосередковано впливають 

на її покращення. Методологічною основою внутрішнього аудиту основної операційної діяльності є розробка 

та використання у практичній діяльності підприємства концептуальної моделі, яка охоплює такі аспекти: 

визначення місця внутрішнього аудиту основної операційної діяльності в системі управління; концептуальна 

основа внутрішнього аудиту основної операційної діяльності; методично-організаційне забезпечення 

внутрішнього аудиту основної операційної діяльності в контексті визначених пріоритетних завдань; 

поєднання методології, методики і організації внутрішнього аудиту основної операційної діяльності. 

Професор Пантелєєв В. П. зазначає: «…ефективно створена та організована модель внутрішнього 

аудиту є основою успішної діяльності не тільки корпорації, а і будь-якого іншого суб’єкта 

підприємницької діяльності. Її ефективність характеризується побудовою такої системи, яка б 

забезпечувала поєднання інтересів як власників…, так і менеджерів, які управляють… діяльністю…» [7]. 

При організації внутрішнього аудиту основної операційної діяльності необхідно чітко визначити 

загальний алгоритм його здійснення, який можна представити з використанням графоаналітичного 

методу (рис. 2).  

                                                   

  

                              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм здійснення внутрішнього аудиту основної операційної діяльності 

з використанням графоаналітичного методу 
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Рудницький В.С. вважає, що: «…модель внутрішнього аудиту дозволяє визначити об’єкти контролю, 

джерела інформації що включають в себе облікові документи та звітність, методичні прийоми…» [9]. На 

думку професора Шевчука В. О.: «…ефективна організація системи аудиту … обумовлює необхідність 

упорядкування нормативно-правового забезпечення, розробку внутрішнього стандарту та організаційних 

моделей аудиту: виділення об’єктів та показників аудиту; методів аудиту; методів узагальнення 

контрольно-оцінної інформації…» [10]. Грицишен Д.О. зазначає, що:  «…на основі комплексного 

підходу запропоновано модель організації внутрішнього аудиту в управлінні суб’єктами 

господарювання, яка визначає складові елементи та механізм її реалізації…» [2]. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що побудова якісної моделі внутрішнього аудиту основної 

операційної діяльності залежить від різних чинників: розміру та масштабу банку та ін. Вказані чинники 

обумовлюють можливість побудови різних моделей внутрішнього аудиту основної операційної 

діяльності у банках. Концептуальні основи створення та функціонування служби внутрішнього аудиту 

банку відображено на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Концепція діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банку 

 

Місія (призначення) підрозділу внутрішнього аудиту банку дає відповідь на питання, в чому полягає 

мета діяльності підрозділу і чим він має намір займатися. Формулювання місії підкреслює основний 

зміст і напрямки діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банку, дозволяє відокремити один підрозділ 

від інших і наділити їх власними відмінними рисами, напрямом діяльності та шляхом розвитку. 

Встановлення цілей є зобов’язанням підрозділу внутрішнього аудиту банку домогтися певних 

результатів у визначені терміни. Цілі точно пояснюють, скільки, чого і до якого терміну має бути 

зроблено, спрямовують увагу та енергію на те, чого потрібно досягти. При цьому розрізняють стратегічні 

і фінансові цілі. Перші повинні бути сфокусовані на створенні конкурентних переваг, другі – на 

досягнення прийнятних фінансових показників. 

Стратегія – сукупність цілей підрозділу внутрішнього аудиту і конкурентоспроможних дій 

працівників такого підрозділу по їх досягненню. 

Організаційною структурою управління (організаційною формою управління) називають внутрішній 

устрій управління підрозділу внутрішнього аудиту, яке зазвичай описується сукупністю організаційних 

одиниць (посадових осіб), взаєминами цих організаційних одиниць між собою і з керованою діяльністю 

(об’єктом управління). 

Опис бізнес-процесів і процедур при проведенні внутрішнього аудиту банку є одним з процесів 

аудиту, який допомагає внутрішньому аудиторові найбільше якісно провести перевірку й дати, якщо 

буде потреба, обґрунтовані рекомендації з побудови або оптимізації системи внутрішнього контролю 

об’єкта перевірки. 

Корпоративна культура підрозділу внутрішнього аудиту банку представлена системою цінностей та 

переконань, які розділяють працівники підрозділу, та яка  дає  можливість  передбачати  їх  поведінку,  

обумовлює  характер  життєдіяльності  підрозділу. 

Корпоративна культура 

Місія 

Цілі 

Стратегія 

Організаційна структура 

Опис бізнес-процесів і процедур 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином у сучасних умовах господарювання 

внутрішній аудит є одним із ефективних способів управління діяльністю суб’єктами господарювання 

різних видів економічної діяльності, у тому числі банками. Його застосування дає змогу в цілому 

удосконалити систему управління банками, а також значно покращити господарську діяльність банками. 
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