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ВнутРішній Аудит БАнКу: сучАсний стАн, пРоБЛЕМи тА 
пЕРспЕКтиВи РозВитКу

У банківській сфері існує постійна конкурентна боротьба не лише за кількість 
клієнтів, а й за подальше нарощування видів і обсягів послуг для задоволення попиту 
користувачів цих послуг. У конкурентній боротьбі важливим засобом є внутрішній 
аудит, який допомагає утриматися на ринку.

Сучасний стан банків України вимагає проведення настільки ефективного 
аудиту, який би давав змогу не лише виявляти проблеми та прорахунки в банківських 
операціях, а й зміг би забезпечити недопущення цього в майбутньому, виявляв би 
резерви підвищення ефективності роботи установи. Ось чому якість аудиту – одне з 
найактуальніших питань, що постає перед науковцями та практиками.

Проблематика внутрішнього аудиту в банках знаходить своє відображення  
в наукових працях і публікаціях вітчизняних вчених – О.І. Киреєва, Н.П. Шульги,               
О.С. Полетаєвої, Т.О. Кривцової,О.Б. Ретюнських, М.П. Кравець, Л.А. Сухаревої,          
О.В. Васюренко, А.М. Герасимович, О.С. Любунь та інших.

 Метою цієї статті є розгляд сучасного внутрішнього аудиту в банках та 
розробка рекомендацій щодо підвищення його ефективності.

Внутрішній аудит є об’єктивним джерелом інформації,здатним допомогти 
керівництву банківської установи обрати найбільш ефективні шляхи в досягненні 
цілей [1].

Головною метою внутрішнього аудиту є вдосконалення діяльності банку, тобто 
оцінка можливих ризиків, виявлення проблемних сфер у його роботі, та розробка 
рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності роботи банківської 
установи в цілому. Отже, внутрішній аудит можна розглядати як невід’ємну частину 
загальної системи контролю банка [1]. 

Але на сучасному етапі у більшості українських банків внутрішній аудит 
обмежується лише контролем правильності ведення бухгалтерського обліку й 
відповідності вимогам зовнішніх і внутрішніх нормативних документів, а також 
здійсненням комплексних перевірок філій. В той час як в у світовій банківській 
практиці склалося значно ширше розуміння цілей внутрішнього аудиту. Його головна 
місія визначається нині як сприяння банку в досягненні поставлених цілей шляхом 
усебічної оцінки внутрішніх систем управління, ризик-менеджменту і контролю, 
надання рекомендацій з підвищення їх ефективності.

Внутрішньобанківський аудит в Україні потребує подальшого розвитку, що 
викликано, по-перше, тим, що ця функція існує в усіх відомих західних банках і, по-
друге, її наявність у банках офіційно рекомендована в липні 2000 року Базельским 
комітетом із банківського нагляду згідно з документом «Внутрішній аудит у банку 
й взаємовідносини наглядових органів і аудиторів» . Крім того, в українській 
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банківській практиці наявність служби внутрішнього аудиту в банківській установі 
є обов’язковою умовою отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності [3].

На сучасному етапі ми можемо виділити деякі проблеми внутрішньобанківського 
аудиту та запропонувати способи їх вирішення.

Таблиця 1
Основні проблеми внутрішнього аудиту в банках України та способи їх 

вирішення.
№ п/п Проблеми Способи вирішення

1.
Невірне розуміння суті 

аудиту
Проведення роз’яснювальних 

робіт з персоналом
2.

Існує дефіцит 
кваліфікованих кадрів

Підвищення кваліфікації осіб, 
що вже мають практичний стаж 
аудиторської діяльності, шляхом 
проходження ними обов’язкових 
короткострокових курсів

3.
Нормативно-правове 

забезпечення знаходиться 
на стадії розробки, 
використовується у банківській 
практиці недостатньо і поверхово

Необхідно вводити нові 
нормативні акти та вдосконалювати 
існуючі

4.

Недостатнє наукове 
опрацювання

Необхідне ґрунтовне наукове 
опрацювання усього комплексу 
питань, пов’язаних із внутрішнім 
аудитом, виокремлення і вчасне 
вирішення проблем у цій сфері

5. Банки не приділяють 
достатньо уваги системному 
аналізу, діагностиці та 
прогнозуванню діяльності

Удосконалення системи 
проведення аудиту

Одним із шляхів удосконалення внутрішнього аудиту в банках є підвищена 
увага до способів формування аудиторської вибірки. Крім того, запровадження в 
банках у межах служби внутрішнього аудиту окремого відділу дистанційного аудиту 
відкриває нові резерви для підвищення оперативності, а отже, ефективності роботи 
аудиторів [1]. Тому, що на проведення внутрішнього аудиту на місцях перевірки 
(виїзного аудиту) необхідно багато часу і трудових ресурсів. Отримати попередню 
оцінку фінансового стану банку оперативніше і з меншими витратами можна, 
застосувавши дистанційний аудит. Він полягає у підготовці аудиторських висновків 
на основі інформації, яка надається підрозділами у статистичній та управлінській 
звітності. Необхідність створення дистанційного аудиту в службі внутрішнього 
аудиту полягає в тому, щоб правильно організувати збір усієї фінансової і 
нефінансової інформації та належно її оцінити. Тобто дистанційний аудит дає змогу 
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швидко реагувати на головні недоліки, які необхідно усунути насамперед.

Запровадження нових форм внутрішнього аудиту дасть змогу більш детально 
контролювати роботу підрозділів, а саме [2]:

• фінансовий аудит, головною метою якого є перевірка достовірності 
внутрішньої і зовнішньої фінансової звітності;

• операційний аудит, спрямований на оцінювання систем, процедур, і аналіз 
організаційної структури;

• проектний аудит, метою якого є перевірка своєчасності і якості виконання 
тих чи інших проектів;

• управлінський аудит, основним завданням якого є оцінювання рівня 
управління в банку, його стратегії й політики.

Одночасне проведення всіх видів аудиту дасть можливість оцінити всі сторони 
діяльності банку.

Отже, увага служби внутрішнього аудиту зосереджена на дотриманні банком 
вимог чинного законодавства України, попередженні порушень та недоліків в 
діяльності структурних підрозділів банку, оцінці адекватності запроваджених 
систем внутрішнього контролю та операційних процедур, надання рекомендацій 
щодо ефективного управління ризиками банківської діяльності [4].

Хоча служба внутрішнього аудиту не гарантує стабільність банку, вона є  
важливим інструментом контролю, що використовується керівництвом кредитної 
установи для оцінки ефективності діяльності кожного окремого структурного 
підрозділу. На сьогодні необхідність внутрішнього аудиту в комерційних банках 
обумовлена багатьма причинами, найголовнішою з яких є постійний моніторинг 
найбільш ризикових видів діяльності банку.

Загалом, система внутрішнього контролю вітчизняних банків потребує 
подальшого вдосконалення та розвитку, що пов’язане, в першу чергу, з 
запровадженням інтегрованих інформаційних систем, які б поєднували ведення 
бухгалтерського обліку з контрольними процедурами. З метою забезпечення 
стабільного функціонування і розвитку банк має створити ефективну систему 
внутрішнього контролю, яка передбачає оптимізацію взаємовідносин та обмін 
інформацією між внутрішнім контролем, зовнішнім та внутрішнім аудитом банку. 
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