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Сучасні тенденції розвитку національної економіки відображають процес 
переходу від екстенсивного до інтенсивного розвитку банківської системи, усе 
більше розширення сфер діяльності банків, відповідності організації обліку 
банківської  діяльності до  міжнародних  стандартів обліку. Пошук оптимальної 
організації контролю банківської діяльності і відповідності її до міжнародних 
стандартів обліку визначає об’єктивну необхідність активного становлення і 
розвитку такого важливого інформаційного сегменту як внутрішній аудит 
банківських послуг. Тому на сучасному етапі значну роль повинна відігравати 
служба внутрішнього аудиту комерційного банку, інструменти якої здатні 
вплинути на регулювання фінансової стійкості банківської установи. 

Вагомий внесок у дослідження принципів внутрішнього аудиту в 
банківській сфері діяльності здійснили провідні вітчизняні вчені: А.М. Гераси-
мович, Л.М. Кіндрацька, Г.І. Спяк, Т.І. Фаріон, О.І. Кірєєв, Б.Ф. Усач та ін. 

Протягом останніх років банківська система України перетворилася на 
одну з провідних сфер підприємницької діяльності.  Сьогодні інвестори банку 
не хочуть задовольнятися інформацією, яка традиційно відображається у 
фінансовій звітності. Процеси гармонізації та стандартизації обліку, які 
відбуваються в усьому світі, та завдання щодо адаптації бухгалтерського обліку 
в банках України до міжнародних стандартів потребують удосконалення 
системи внутрішнього контролю  як на рівні держави, так і на рівні банку.  

У зовнішніх і внутрішніх аудиторів різні пріоритети й підходи, але їхня 
робота має багато спільних засад. Зовнішні та внутрішні аудитори працюють 
для однієї й тієї ж установи і мають певні спільні цілі, зокрема збереження 
активів, тестування внутрішнього контролю і подання до розгляду керівництву 
рекомендацій щодо вдосконалення внутрішнього контролю, ефективність 
діяльності банку тощо. 

Необхідність посилення контролю за діяльністю комерційних банків в 
Україні викликана зростанням кількості проблемних банків і пов'язана не лише 
із загальною економічною кризою країни, а й з дією негативних факторів, що 
виникають внаслідок ризикованої кредитної політики та недостатності 
внутрішнього контролю у банках.  

У банківській системі залишається невирішеною проблема адекватного 
реагування управління на необхідність застосовування належних заходів для 
підвищення стійкості окремих банків, оскільки не усунені системні ризики на 
тлі посилення вимог до рівня капіталу. Банк - це організація, діяльність якої має 
багатоцільовий характер і супроводжується великими ризиками. Ризики у 
діяльності комерційного банку певною мірою обмежуються нормативними 
документами Національного банку України, проте обмежити всі ризики 
неможливо, їх потрібно мінімізувати. Зниження або мінімізація ризиків у 



діяльності комерційного банку є необхідною умовою його успішної роботи, що, 
як свідчить практика, досягається у банку, де функціонує адекватно 
організована система внутрішнього контролю. 

Важливим елементом у системі контролю банківської діяльності відіграє 
внутрішній аудит.  Внутрішній аудит – це незалежна експертиза, перевірка та 
оцінювання діяльності банківської установи, різноманітних операцій та систем 
контролю з подальшою метою визначити і висловити у своєму висновку 
ступінь відповідності інформації встановленим критеріям. 

Для здійснення внутрішнього аудиту в банку створюється спеціальний 
підрозділ – служба внутрішнього аудиту, яка є самостійним структурним 
підрозділом банку і підпорядковується безпосередньо його спостережній раді. 

Перевірки службою внутрішнього аудиту здійснюються на основі 
Положення про службу внутрішнього аудиту банку та внутрішніх регламентів, 
які кожний банк розробляє самостійно з дотриманням вимог Національного 
банку України, міжнародного досвіду та специфіки діяльності самого банку. 
Положення про службу внутрішнього аудиту затверджує спостережна рада 
банку. Служба внутрішнього контролю має доступ до конфіденційних 
документів та перевіряє їх. Внутрішні аудитори зобов’язані дотримуватись 
положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», забезпечувати 
захист інформації, отриманої під час аудиторських перевірок, документів банку 
та його комп’ютерних систем.  

Основною метою внутрішнього аудиту є захист інтересів інвесторів, 
банків і їх клієнтів, шляхом контролю над дотриманням співробітниками банку 
законодавчих і нормативних актів, забезпечення належного рівня банківської 
діяльності, яка повинна відповідати проведених банком операцій і мінімізації 
ризиків. Служба внутрішнього аудиту надає висновки про результати 
проведеної перевірки спостережній раді, правлінню банку та керівникам 
структурних підрозділів, які перевірялися. 

Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту сприяє більш глибокому й 
обґрунтованому аналізу діяльності банку, створенню ефективної системи 
стимулювання. Робота внутрішнього аудиту для керівництва банку має 
інформаційне й консультаційне значення; вона повинна сприяти оптимізацїї 
діяльності й виконанню зобов'язань його керівництва. 

Отже, внутрішній аудит банку полягає перш за все у аналізі банківської 
діяльності банку при оцінці внутрішнього контролю. Це дозволяє внутрішнім 
аудиторам оцінити банківські підсистеми щодо їх: характерних ризиків та їх 
вагомості; місця в банківській установі; взаємозв’язків один з одними. 
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