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 ПЕРЕДМОВА

Банківська система є стратегічною складовою 
фі нан сової сфери будь-якої країни світу. У процесі економічних 
пере творень вітчизняна банківська система зазнала суттєвих змін 
унаслідок упровадження нових операцій, розвитку інформаційних 
техно логій, посилення конкуренції та ризиків банків, що актуалі-
зувало проблему реалізації широкого кола контрольних заходів за 
здійсненням банківської діяльності і формуванням сучасної систе-
ми внутрішнього контролю в банках України з використанням по-
зитивної світової практики. Незважаючи на це, запроваджені форми 
аудиту не повною мірою забезпечують стабільність та безпечність 
банківського сектору. Не тільки в Україні, а й у світі у XXI столітті 
банківські установи через негативний вплив світових економічних 
криз зазнають відчутних фінансових втрат, уникнути яких допоможе 
використання дієвих механізмів контролю. За таких умов зростає 
значення внутрішнього контролю, і зокрема його структурного 
елементу – внутрішнього аудиту в банку.

Внутрішній аудит необхідно спрямувати на забезпечення пов -
но го дотримання законодавчих і нормативних вимог, положень 
стан дартів і своєчасне реагування на зміни пріоритетів (внутрішніх 
і зовніш ніх) у банківській діяльності. Водночас поглиблення про-
цесів глоба лізації у світовій економіці висуває підвищені вимоги до 
контролю банківської сфери, що потребує вирішення низки проб-
лемних за вдань із питань проведення внутрішнього аудиту банків 
України. 

Продумана система внутрішнього аудиту сприяє безпеці капі-
талу акціонерів і активів банку, допомагає гарантувати надійність 
внутрішньої і зовнішньої звітності та водночас сприятиме зростанню 
довіри клієнтів до банківських установ.

Навчальний посібник «Внутрішній аудит у банку» містить 
сис те матизований виклад навчального матеріалу відповідно до 
навчаль ної програми дисципліни «Внутрішній аудит у банку», яка 
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є ба зовою з циклу дисциплін фахової підготовки та вивчається у 
вищих навчальних закладах освіти у процесі підготовки фахівців для 
банківських установ.

У посібнику висвітлюється сутність аудиту та його роль у здій-
сненні контролю за діяльністю банку, а також розкрито стандарти і 
принципи аудиту стосовно банків. Узагальнено організаційні аспек-
ти функціонування служби внутрішнього аудиту в банку. Систе-
матизовано викладені питання проведення внутрішнього аудиту 
касових операцій, міжбанківських розрахунків, кредитних операцій, 
операцій із цінними паперами, основних засобів і нематеріальних 
активів, операцій в іноземних валютах, відкриття, порядку ведення 
і закриття рахунків клієнтів, безготівкових розрахунків клієнтів бан-
ку, депозитних (вкладних) операцій, капіталу банку. Приділено також 
увагу питанням проведення внутрішнього аудиту доходів, витрат і 
фінансових результатів діяльності банку.

Вивчення пропонованого матеріалу сприятиме створенню ком-
 плексного уявлення про систему внутрішнього аудиту як клю чо-
вий компонент інтегрованої системи управління ризиками і кор по-
ративного управління. 

Навчальний посібник буде корисним не лише для студентів, 
викладачів вищих навчальних закладів, а й для аудиторів, керівників 
банківських установ, усіх, хто цікавиться проблемами внутрішнього 
аудиту в банку.
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РОЗДІЛ 1

СУТНІСТЬ АУДИТУ 
ТА ЙОГО РОЛЬ 

У ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ 
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ

1.1.  Генезис системи контролю у банківській сфері України
1.2.  Види, форми і методи контролю діяльності банку
1.3.  Cистема внутрішнього контролю та її завдання
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1.1. ГЕНЕЗИС СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ 
У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Реформа банківської системи 1987 року перед-
ба чала на базі трьох державних банків (Держбанку УРСР, Зовніш-
торгбанку УРСР та Будбанку УРСР) створення шести банків: 
Держ банку, Промбудбанку, Зовнішекономбанку, Агропромбанку, 
Житло соцбанку та Ощадбанку, клієнтську базу яких розподілено 
за спеціалізацією. Вони водночас мали у власній структурі ревізійні 
під розділи з контролю всіх напрямів діяльності. З 1989 року клієнти 
отримали право на самостійний вибір банку для свого кредитно-
розрахункового обслуговування, що сприяло набуттю спеціа лізо-
ваними банками частини ознак, притаманних банкам країн із рин-
ковою економікою.

Становлення банківської системи України почалося з часу при-
йняття 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет 
України та Закону Української РСР «Про економічну самостійність 
Української РСР», у статті 6 якого зазначено, що «Українська РСР 
на своїй території самостійно організує банківську справу і грошо-
вий обіг. Банківська система республіки складається з Національ-
ного банку України, Зовнішньоекономічного банку, республікансь-
ких акціо нерно-комерційних банків, інших кредитних установ різних 
форм власності. Кожний вид банківських установ є економічно 
само стійним і керується у своїй діяльності чинним законодавством. 
Націо нальний банк України є вищою кредитною та емісійною уста-
новою Української РСР, підзвітний Верховній Раді Української РСР і 
проводить у республіці єдину державну грошово-кредитну та валют-
ну політику, координує діяльність банківської системи у цілому».

З прийняттям законодавства, яке передбачало поряд з держав-
ною власністю функціонування приватної, в Україні бурхливо розпо-
чався етап початкового накопичення капіталу. Характерною особли-
вістю цих процесів у багатьох країнах світу, і зокрема в Україні, була 
незацікавленість влади, підприємницьких структур в ефективності 
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контролю фінансово-господарської діяльності з метою накопичення 
спекулятивного, тіньового капіталу. 

Банківська сфера, яка обслуговувала всі фінансові потоки, спри-
яла поширенню тіньової економіки, відмиванню незаконно одер-
жаних доходів, відпливу капіталу в офшорні зони. Цим процесам 
могла суттєво протидіяти система контролю діяльності банків, утім, 
на початкових етапах незалежності України серед форм та методів 
контролю необдумано впроваджували зарубіжну систему контролю 
(переважно американську) без належного врахування українського 
досвіду (окремі методи та підходи вважались неринковими) та особ-
ливостей.

Разом з тим протягом періоду становлення банківської системи 
ринкового типу в Україні створювалися нові контрольні органи, 
відбувалися суттєві зміни у всій системі контролю. 

Будь-яка система – це сукупність взаємопов’язаних та взаємо-
діючих елементів, які становлять цілісне утворення та взаємодіють 
із середовищем як єдине ціле і відокремлене від нього. Структурою 
системи називають сукупність необхідних і достатніх для досяг -
нення цілей відношень між її компонентами. Структура характе-
ризує орга нізованість системи, стійку впорядкованість її елементів і 
зв’язків.

Система контролю виражає сукупність усіх форм, методів, прин-
ципів, підходів щодо контролю фінансово-економічних процесів у 
банківській сфері та є важливою складовою всієї системи управ ління, 
оскільки дає змогу його суб’єктам регулярно отримувати інфор мацію 
про стан справ, на основі чого ухвалюються управлінські рішення, 
спрямовані на закріплення досягнутого успіху, або на усунення 
причин, що перешкоджають його досягненню. 

Завдяки контролю, який в управлінні називають «зворотним 
зв’язком», органи та інституції управління отримують інформацію 
про результати діяльності, внутрішні і зовнішні загрози, що можуть 
призвести до невиконання завдань чи отримання непередбачуваних 
результатів у процесі керування системою. Володіючи оперативною 
інформацією, можна застосувати важелі управління та врегулювати 
небажані наслідки.

Узагальнену інституційну структуру формування та реаліза-
ції системи контролю банків відображено в запропонованій схемі 
(рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Інституційна структура системи контролю банків в Україні

Інституційне середовище може як сприяти, так і перешкоджати 
реалізації ефективної системи контролю. З метою сприяння ефек-
тивності реалізації усієї системи контролю в банках доцільно транс-
формувати інституційне середовище, пристосувати його до викликів 
світової глобалізації. 

У розвитку видів та форм контролю можна виділити три етапи:
1990–1996 – етап становлення та формування базових умов си-

стеми контролю, коли формувалося законодавче поле, а з прийнят-
тям Конституції України – і конституційне поле регулювання систе-
ми органів контролю діяльності банків, зокрема конституційний 
статус Національного банку України. У 1993–1994 роках розпочато 
формування державного контролю діяльності банків – підрозділу 
банківського нагляду. Розвиток різних форм власності, зокрема й 
акціонерної, сприяв розбудові інфраструктури зовнішнього аудиту. 
На цьому етапі створювались перші основи інтеграційних взаємо-
відносин вітчизняних інституцій із міжнародними. Всі ці заходи 
були націлені на формування стабільного підґрунтя для введення в 
обіг національної валюти – гривні;
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1997–2008 – етап розвитку реформ системи контролю, який ха-
рак теризувався заходами з реформування контрольних інституцій 
(оптимізації їхніх функцій, запровадження нових методів, підходів) 
шляхом ухвалення в 1999–2000 роках нових редакцій Законів Украї-
ни «Про Національний банк України», «Про банки і банківську ді-
яль ність», які мали сприяти унеможливленню подальшої ліквідації 
банків та інших загроз. На цьому етапі створено системи внут-
рішнього аудиту і гарантування вкладів; відбувалось удосконален-
ня інфор ма ційного, методичного та методологічного забезпечення 
системи конт ролю загалом. Саме на цьому етапі банківська систе-
ма України тричі (1998, 2004, 2008) пережила кризи стабільності 
на ціональної валюти через стрімкі падіння її курсу відносно інозем-
них вільно конвертованих валют. Перші дві несуттєво вплинули на 
стабільність банківської системи, проте криза 2008 року мала сут-
тєвий негативний вплив на загальну стабільність банків. Упродовж 
цього етапу роз виток банківської системи зазнавав відчутних 
втрат у зв’язку з лікві дацією багатьох банків, серед яких найвраз-
ливішим було банкрут ство 2001 року системного банку АК АПБ 
«Україна»;

2009 до сьогодні – етап антикризового регулювання системи 
контролю, який характеризується оцінкою всіх недоліків чинної си-
стеми контролю в банках, що виявились під впливом фінансово-
економічної кризи, напрацюваннями нових механізмів системи внут-
рішнього контролю, оцінки індивідуальних та системних ризи ків, 
методології зовнішнього аудиту, реорганізації банківського нагляду 
Національного банку України. Крім того, цей етап передбачає пост-
кризову комплексну реформу системи контролю в Україні відповідно 
до реалій у банківській системі України та розвитку міжнародних 
стандартів, підходів тощо. 

Характеризуючи наведені етапи, доцільно виокремити їхні 
особливості.

Перший етап розпочався після проголошення незалежності 
Украї ни та переходу до ринкових відносин. Змінювалися системи 
орга ні зації влади, форми власності, що кардинально змінило і систе-
му контролю. 

Банківська система була однією з перших сфер економіки, 
яка роз вивалась на приватній власності. У 1991 році вже налічу -
валось понад 70 комерційних банків, у 1992-му – 130, а в 1993 – 207, 
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у поло вини з яких власниками були міністерства, відомства, у решти 
– приватні акціонери. 

Діяльність банківської сфери базується на конкретних прин-
ципах, нормах і нормативах, які є основою її стійкості. Для того, щоб 
суб’єкти банківської системи змогли ефективно працювати, держава 
розпочала формування законодавчо-правового середовища. З цією 
метою 20 березня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Закон 
України «Про банки і банківську діяльність», згідно з яким на базі 
Української республіканської контори Державного банку СРСР ство-
рено Національний банк України. Особливістю цього Закону було те, 
що він регулював діяльність як Національного банку України, так і 
комерційних банків. 

У законі визначено основні принципи побудови класичної дво-
рівневої банківської системи України, функції Національного банку 
України як центрального банку держави, її емісійного центру, банку 
банків та органу, що здійснює нормативне регулювання і контроль 
банківської системи.

Крім того, цим законом визначено правові засади діяльності 
комерційних банків та операції, які вони можуть здійснювати, уста-
новлено правила захисту інтересів клієнтів, закріплено один з основ-
них принципів банківської діяльності – право клієнта на вибір банку, 
повноваження органів управління та контролю комерційних банків. 

Важливим кроком у формуванні банківської системи України 
і підґрунтя для належного контролю діяльності банків стало впро-
вадження Національним банком України власної системи електрон-
них платежів. Водночас було подолано гіперінфляцію 1993–1994 ро-
 ків, розпочато формування в усіх територіальних установах Націо-
наль ного банку органу контролю діяльності банків – підрозділу бан-
ківського нагляду, який новими методами та прийомами мав ста-
білізувати фінансову стійкість банків.

Проте формування Національним банком України системи ре-
гулювання та контролю діяльності комерційних банків відбувалось 
не на випередження ситуації, а як заходи боротьби з фактами, які вже 
відбулись та завдали негативних фінансових втрат. Так, 1994 року 
було ліквідовано 11 банків; уже 1995-го – 20, серед яких були і великі 
на той час банки («Інко», «Відродження», Економбанк, Лісбанк); 
1996 року банкрутами стали 45 банків та 60 опинилися у стані 
прихованого банкрутства. У той час (1991–1993) також було ухвалено 
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закони України: «Про господарські товариства», «Про заставу», «Про 
цінні папери і фондову біржу», Декрет Кабінету Міністрів України 
«Про систему валютного регулювання й контролю» і деякі інші, які 
створювали правове поле банківської діяльності та механізми її 
регулювання і контролю.

Перехід на ринкові відносини, поява різних форм власності 
(насамперед – акціонерної форми) зумовив розвиток зовнішнього 
аудиту, який має захищати інтереси власників, акціонерів, клієнтів 
банківських установ через підтвердження правильності ведення 
бухгалтерського обліку та достовірність звітності. До 1992 року ні в 
колишній українській радянській республіці, ні в незалежній Україні 
аудиторської діяльності не практикували.

Розвиток цієї форми контролю започатковано Законом України 
«Про аудиторську діяльність», ухваленим 22 квітня 1993 року. 

З прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України на кон-
ституційному рівні врегульовано діяльність Національного банку 
України, що й завершило перший етап розвитку системи контролю 
в державі. 

Певна річ, факти постійної ліквідації банків викликали стурбо-
ваність Національного банку України станом діяльності банківської 
системи, оскільки суттєво погіршилась динаміка проблемних банків 
та їх банкрутств. 

Водночас Національний банк України своїми нормативними 
документами та функціями банківського нагляду не зміг обмежити 
ризики в діяльності комерційних банків. Це стало причиною започат-
кування з 1997 року нового етапу для системи контролю в Україні, 
яка ґрунтувалась на кардинальних змінах у розвитку банківського 
нагляду та появі нової підсистеми контролю – внутрішнього аудиту 
банків.

З метою ефективної організації внутрішнього аудиту в комер-
ційних банках, який має протистояти викликам дедалі гострі шої 
конкуренції, глобалізації ринків, захищати майнові інтереси акціо-
нерів від потенційних помилок, втрат, зловживань працівників бан-
ків, Національний банк України 20 березня 1998 року затвердив 
Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних 
банках України. 

Це визначило систему аудиторської діяльності в банках та 
регламентувало порядок створення й організації роботи служб 
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внутрішнього аудиту комерційних банків. Якби Національний банк 
України реалізував таку підсистему внутрішнього контролю діяль-
ності банків раніше, то, очевидно, негативні наслідки банкрутств 
банків були б значно меншими, оскільки в багатьох випадках 
акціонери не володіли своєчасною інформацією про проблеми у 
діяльності банків. 

Упродовж 1998-го банки накопичували досвід та реалізовували 
заходи з організації підрозділів внутрішнього аудиту, а вже в середині 
наступного року Національний банк України, проаналізувавши 
результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту банків, роз-
робив Методичні вказівки щодо застосування стандартів внут-
рішнього аудиту в комерційних банках України, що визначали по-
рядок застосування стандартів внутрішнього аудиту, якими повинні 
керуватися служби внутрішнього аудиту банків щодо проведення 
систематичних аудиторських перевірок. Методичні вказівки стали 
певним орієнтиром для банків у впорядкуванні системи внутріш-
нього аудиту.

З ухваленням 1999 року Верховною Радою України нової редакції 
Закону України «Про банки і банківську діяльність» функціо нування 
служби внутрішнього аудиту в банках також отримано зако но дав-
че регулювання, що сприяло подальшому її розвиткові. З метою 
розвитку внутрішнього аудиту в жовтні 2000 року створено Все-
укра їн ську громадську організацію «Інститут внутрішніх аудиторів 
України».

Оцінюючи важливість служби внутрішнього аудиту банків, 
Націо нальний банк України впродовж 2003–2004 років прийняв 
влас ними постановами Кодекс професійної етики внутрішніх ауди-
торів банківських установ, Методичні рекомендації щодо взає модії 
між інспекторами з банківського нагляду Національного банку 
України та зовнішніми аудиторами банків, Положення про серти-
фікацію аудиторів банків.

На цьому етапі Національний банк України приділив увагу 
методичному та методологічному вдосконаленню функціонування 
банківського нагляду, зокрема було ухвалено нові та вдосконалено 
чинні нормативні акти, зокрема такі:

• Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в 
Украї ні та Методика розрахунку економічних нормативів 
регулювання діяльності банків в Україні;
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• Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за 
рейтинговою системою CAMELS;

• Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки 
ризиків»; 

• Методичні вказівки з організації, проведення інспекційних 
перевірок та встановлення рейтингової оцінки банку та інші 
нормативні акти.

На цьому етапі важливими подіями у розвитку банківської 
системи були: 

• реєстрація перших банків з іноземним капіталом (Сосєте 
Женераль Україна, ING Банк Україна, Креди Леоне Україна, 
Кредитанштальт Україна);

• продаж першого вітчизняного банку АППБ «Аваль» не-
рези дентові та входження на вітчизняний банківський 
ри нок великих іноземних фінансових установ. Зазначені 
по дії вимагали нових підходів і до формування методів 
регулювання та контролю діяльності банків;

• стрімкий приплив іноземних інвестицій, починаючи з 2005 
року (у 2005-му їх обсяг становив 81% від їх загального 
обсягу, накопиченого впродовж останніх 10 років). 

Проте Національний банк України на фоні входження на віт-
чизняний ринок міжнародних фінансових організацій не враху вав 
істини ринкової економіки: «щоб розвиватися, треба оновлю ва-
тись» і не вживав заходів з контролю міжнародного переміщення 
ка піталів, їх можливого негативного впливу. 

У подальшому, з настанням світової фінансової кризи, негативні 
процеси у банківській системі України 2008 року завдали колосаль-
них втрат економіці та суспільству, що започаткувало етап анти-
кризового регулювання системи контролю (2009 – до сьогодні). Йому 
притаманні оцінка всіх недоліків чинної системи контролю, що про-
вилися під впливом фінансово-економічної кризи, та необ хідність 
напрацювання посткризової комплексної реформи системи конт-
ролю в Україні. 

У вересні 2012 року впроваджено в практичну діяльність Закон 
України «Про систему гарантування вкладів», у червні 2012-го – По-
ложення про порядок регулювання діяльності банківських груп, у 
вересні 2012 – Положення про застосування Національним банком 
України заходів впливу за порушення банківського законодавства. 
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Проте НБУ кардинально не змінив методики розрахунку економічних 
нормативів, що мало б обмежити ризики банків, не змінив підходів 
до інспектування тощо, що 2014 року зумовило глибоку банківську 
кризу в Україні.

Узагальнюючи хронологію розвитку контролю у вітчизняних 
банках, слід зазначити, що саме вивчення генезису дасть змогу 
окреслити його слабкі і сильні сторони, що сприятиме подальшому 
прогресивному розвиткові системи контролю в банках України. 

1.2. ВИДИ, ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Контроль є найважливішою підсистемою управ лін-
ня, яка стосується не тільки тієї діяльності, що вже є, а й майбутньої 
та здійснюється з метою пруденційного моніторингу, періодичних 
перевірок індивідуальних і системних ризиків, раннього реагування 
на потенційні ризики та вжиття застережних заходів з обмеження 
порушень, недоліків і на пошук потенційних резервів та шляхів їх 
реалізації в діяльності банків. 

Ураховуючи багатоаспектність контролю, постійне розширення 
його меж під впливом глобалізаційних процесів та комплексності 
проблем, які підлягають контролю, доцільно використати систем ний 
підхід для встановлення взаємозв’язку його суб’єктів і об’єктів.

Системний підхід розглядає систему як узгоджену діяльність 
усіх її підсистем (елементів), пов’язаних спільною функцією на основі 
єдиних методологічних принципів, методів та положень (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1.
Елементи контролю та їх характеристика

Елементи Характеристика елементів
Об’єкт Процеси функціонування контролю в банку; від но сини, 

які виникають між власниками, працівниками, дер жав-
ними установами, приватними і громадськими орга нами 
контролю 

Суб’єкти Сукупність органів, інституцій, які здійснюють конкретні 
дії адміністративно-розпорядчого характеру
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Закінчення табл. 1.1
Елементи Характеристика елементів

Предмет Концептуальні, організаційні, методологічні, методичні та 
практичні аспекти системи контролю банківських установ

Методи 
(методологія)

Засоби досягнення цілей – сукупність способів, прийомів 
та підходів дослідження банківської діяльності 

Принципи Основні правила, якими слід керуватись у процесі контролю 
Функції Способи прояву прийомів, процедур контролю діяльності 

банків
Процедури Порядок здійснення операцій (законодавче, методичне 

регулювання, управлінські рішення на державному, 
локальному рівнях)

Системний підхід є важливою умовою формування ефектив ної 
системи контролю, оскільки в разі його застосування можна дослі-
дити всі взаємозв’язки елементів, які її формують, і взаємозв’язки з 
іншими системами, виявити економічний ефект і резерви у системі 
управління. У зв’язку з цим застосування системного підходу вимагає 
розгляду видів та форм контролю діяльності банку, які узагальнено 
на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Види і форми контролю діяльності банків
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Залежно від характеру взаємовідносин об’єкта і суб’єкта ауди-
торський контроль поділяється на зовнішній і внутрішній аудит.

Згідно із Законом України «Про аудиторську діяльність» зов ніш-
ній аудит здійснюють сертифіковані Аудиторською палатою Украї-
ни працівники аудиторських фірм – аудитори на платній основі 
згідно з договором між спостережною радою банку і аудиторською 
фірмою. Необхідність проведення зовнішнього аудиту зумовлюється 
потребою суспільства у достовірній інформації про реальний фі-
нансовий стан суб’єкта господарювання, достовірність фінансової 
звітності, встановлення рівня керованості наявними ризиками.

Користувачами цієї інформації можуть бути:
• уповноважені на основі законів представники органів дер-

жавної влади;
• засновники суб’єкта господарювання;
• інші особи, заінтересовані в результатах діяльності суб’єкта 

господарювання, зокрема інвестори, кредитори, вкладники 
та ін.

Акціонери будь-якого банку найбільше заінтересовані у ста-
біль ній, безпечній та ефективній його роботі. Не маючи спеціальних 
знань, навичок банківської діяльності та доручаючи її ведення сто-
роннім особам – менеджерам, вони потребують контролю не тільки з 
боку зовнішнього аудиту, а й зі свого боку. У цій ситуації спостережна 
рада банку, що є його органом управління, застосовує таку форму 
контролю, як внутрішній аудит, який забезпечує контроль поточної 
діяльності банку. 

Служба внутрішнього аудиту підпорядковується спостережній 
раді банку та звітує перед нею про здійснений обсяг перевірок, 
основні проблеми у поточній діяльності та пропозиції за результа-
тами перевірок. 

Найважливішими формами державного контролю є нагляд і 
моніторинг. З огляду на це важливо виокремити відмінності між 
вказаними формами контролю. 

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про Національний 
банк України» функцію нагляду на індивідуальній та консолідованій 
основі з боку державних інституцій покладено на структурний 
підрозділ Національного банку України – Департамент банківського 
нагляду. Він також здійснює контроль не тільки банківських установ, 
а й власників істотної участі, афілійованих та споріднених осіб банків 
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на території України і за кордоном з питань дотримання банківського 
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку 
України (окрім перевірок і ревізій фінансово-господарської діяль -
ності зазначених осіб). Крім того, Національний банк України 
здійснює інші форми контролю за діяльністю банків, зокрема ва-
лютний, готів ковий контроль.

Банківський нагляд – це моніторинг процесів, що відбуваються 
в банківській системі на різних стадіях функціонування банків – від 
моменту їх створення до моменту ліквідації, а також застосування 
щодо банків певних коригувальних заходів і засобів примусового 
впливу з метою регулювання їхньої діяльності. 

В інших випадках банківський нагляд – це виявлення право-
порушень та запобігання їм, з’ясування того, наскільки діяльність 
під  контрольних об’єктів відповідає встановленим правилам.

Відповідно до вимог статті 1 Закону України «Про Національний 
банк України», «банківський нагляд – це система контролю та актив-
них впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих 
на забезпечення дотримання банками та іншими особами, сто-
сов но яких Національний банк України здійснює наглядову діяль-
ність, законодавства України і встановлення нормативів, з метою 
забез печення стабільності банківської системи та захисту інтере сів 
вкладників та кредиторів банку». Банківський нагляд – це моніто-
ринг усіх видів ризиків, притаманних банківській діяльності, з 
метою зведення до мінімуму, насамперед, системного ризику, тобто 
запобігання ланцюговій реакції, за якої крах одного або кількох 
банків може спричинити кризу всієї банківської системи. 

Банківський нагляд зобов’язаний створити методичну основу 
контролю системних ризиків банків через реалізацію функцій нор-
мативного регулювання обмежень на операції, з реєстрації, ліцен-
зу вання й інспектування банків. Підсумковою функцією нагляду є 
заходи впливу до банків. 

Методи банківського нагляду:
• дистанційний (камеральний, пруденційний) нагляд – поточ-

ний контроль, що проводиться на підставі звітності, наданої 
банком в НБУ;

• інспектування на місцях – перевірка, що проводиться без-
посередньо в банку. Комплекс заходів, спрямований на 
оцін ку відповідності чинному законодавству здійснення 
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банківських операцій, а також служить для перевірки досто-
вірності наданої звітності та оцінки реального фінансового 
стану банку.

Основна мета проведення банківським наглядом перевірок 
банків – оцінка загального стану банківської установи або окремих 
напрямів її діяльності. В ході перевірок контролюються:

• дотримання законодавства України і нормативних актів 
НБУ;

• достовірність обліку (звітності) банківської установи;
• ризики, активи і пасиви, величина й достатність власних 

коштів (капіталу) банківської установи;
• системи управління ризиками та організація внутрішнього 

контролю;
• фінансовий стан і перспективи діяльності банківської уста-

нови, виявляються дії, які загрожують інтересам її кредито-
рів і вкладників.

За результатами банківського нагляду до банків застосовуються 
заходи впливу:

• попереджувальні – використовуються в тому випадку, якщо 
недоліки в роботі банку не загрожують інтересам вкладників 
і кредиторів (установлення додаткового контролю, виклад 
рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків і інші);

• примусові – використовуються в тому разі, якщо недоліки в 
роботі банку загрожують інтересам вкладників та кредиторів 
(штрафи, заборона на проведення окремих видів операцій 
та ін.).

Моніторинг, який на практиці в останні роки набуває все 
більшого застосування, є також формою контролю, яку, на відміну 
від нагляду, за наслідками впливу можна віднести до пасивної форми.

Застосування моніторингу відбувається у напрямах відслідко-
вування процесів впливу ухвалених управлінських рішень, законо-
давчих та нормативно-правових актів на стан банківської системи і 
кожного банку зокрема. 

При цьому використовуються здебільшого такі методи конт-
ролю, як спостереження та аналіз. До цієї форми контролю слід 
віднести здійснення Державною службою фінансового моніторингу 
операцій суб’єктів господарювання з метою протидії легалізації не-
законно одержаних доходів, фінансуванню тероризму, застосування 
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макропруденційного аналізу, системи раннього реагування та упе-
реджувальних заходів.

Контрольні функції діяльності банків здійснюють також гро-
мадські організації. Так, Законом України «Про захист прав спожи-
вачів» надано право об’єднанням споживачів послуг контролювати 
дотримання прав громадян як споживачів, разом з державними ор га-
нами контролювати якість обслуговування, застосування цін, пода-
вати до правоохоронних органів та органів виконавчої влади мате-
ріали про притягнення до відповідальності осіб, винних у наданні 
неякісних послуг.

За статтею 13 Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність», метою захисту та представлення інтересів своїх членів, роз-
витку міжрегіональних і міжнародних зв’язків, забезпечення науко-
вого та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки 
рекомендацій з банківської діяльності банки мають право створю-
вати неприбуткові спілки чи асоціації. 

Асоціації банків є їхнім договірним об’єднанням і не мають 
права втручатись у діяльність банків – членів асо ціації. Асоціації 
як недержавні, незалежні, добровільні, некомерційні організації 
репрезентують інтереси членів асоціації у від носинах з Національним 
банком України, Верховною Радою України, Адміністрацією Прези-
дента України, Кабінетом Міністрів України, Верховним Судом 
України, Вищим Господарським Судом України, іншими державними 
і недержавними установами, міжнародними бан ківськими інсти-
тутами і здійсненні контролю в межах своїх прав. 

Співробітництво асоціацій і НБУ здійснюється за багатьма на-
пря мами, зокрема, у нагляді і регулюванні діяльності банків, регу лю -
ванні іміджу банківської системи шляхом:

• формування принципів поведінки банків на базі бізнес-
етики та чіткого додержання Кодексу честі українського 
банкіра;

• недопущення дискредитації банків державними і недержав-
ними органами в засобах масової інформації;

• організації системної роботи із засобами масової інфор-
мації, громадськістю для поліпшення іміджу банківської 
системи.

Взаємодія форм контролю за діяльністю банків наведена на 
рис. 1.3.



22

О. М. Сарахман, О. І. Скаско,  О. Д. Вовчак, О. К. Волкова 

 

    

-
  

 

  

  

Рис. 1.3. Взаємодія форм контролю за діяльністю банків

Важливою формою контролю є система внутрішнього контролю 
в банку.

Функції контролю реалізуються через належне застосування 
комплексу методів, які мали б стати методами отримання інформації 
про стан системи, методами оцінки достовірності цієї інформації, 
збору доказів достовірності інформації й адекватності її розкриття 
для позиціонування організації в діловому світі, а в перспективі – 
методами, які спрямовані на розширення функцій внутрішнього 
ау ди ту та його орієнтації на нефінансову складову бізнес-процесів. 

Різноманітність банківської діяльності, її ризиковість вимага ють 
застосування і широкого кола методів (рис. 1.4).

Метод аналізу застосовується при дослідженні бізнес-планів та 
стратегій діяльності банку, показників фінансового стану, звітності, 
повноти відрахувань до резерву для відшкодування можливих втрат 
за активними операціями банків, системи управління ризиками. Він 
поділяється на хронологічний і порівняльний. Хронологічний аналіз 
дозволяє виявити: клієнтів зі стабільною ресурсною базою; послуги, 
які мають / не мають попиту; необґрунтовані стрибки і спади попиту 
на певні послуги або ж руху (зменшення / зростання) ресурсної бази 
в часі. Порівняльний аналіз дозволяє виявити рейтинг банку, якість 
наданих ним послуг порівняно з іншими банками відповідної групи, 
категорії та якість роботи структурних підрозділів. На цій основі 
органи управління банку можуть окреслити правильні стратегічні 
шляхи подальшого розвитку. 

Важливим методом контролю діяльності банку є ревізія, ос-
нов на мета якої – виявити господарські і фінансові порушення, 
зловживання, факти безгосподарності, розкрадання, недостачі, уста-
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новити причини та умови, які їм сприяли, і винних у цьому осіб, 
ужити заходів з відшкодування завданого збитку та усунення недо-
ліків, порушень, які можуть призвести до повторення негативних 
фактів, а також притягнути до адміністративної чи кримінальної 
відповідальності осіб, які допустили правопорушення. За наслід -
ками ревізії складається не довідка чи інший документ, а акт ревізії.

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

  
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

Рис. 1.4. Методи контролю в банках

За інформаційним забезпеченням ревізії поділяються на доку-
ментальні і фактичні. Документальні ревізії дозволяють встанови-
ти суть і достовірність господарської операції за даними первинної 
документації, облікових реєстрів і звітності, в яких вона знайшла 
відображення в бухгалтерському обліку. Правильність здійснення 
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багатьох операцій не завжди можна перевірити за допомогою 
мето дів документального контролю. Часто виникає необхідність 
провести перевірку наявності грошових коштів, основних засобів та 
інших активів у натуральному вигляді. З цією метою і використовують 
мето ди фактичного контролю. У ході фактичної перевірки перевіря-
ються не тільки документи, а й фактична наявність грошових коштів, 
матеріальних цінностей шляхом застосування методів експерт ного 
оцінювання, візуального огляду, інвентаризації стану збереження 
та їх наявності. 

Інвентаризація – метод контролю фактичної наявності основ-
них засобів, товарів, запасів, готівкових коштів у зіставленні з дани ми 
бухгалтерського обліку. За обсягом охоплення активів, пасивів банку 
розрізняють інвентаризацію суцільну і вибіркову. Перша охоплює 
всі види господарських коштів (основні засоби, товарно-матеріальні 
цінності, грошові кошти та розрахунки); друга – тільки окремі види 
цих коштів чи об’єкти, що перебувають в окремих підрозділах (до-
чірніх банках, філіях, відділеннях).

Метод експертного оцінювання базується на проведенні квалі-
фі к ованими спеціалістами експертизи обсягів і якості нада них 
по слуг, обґрунтованості нормативів матеріальних витрат (ремонт, 
бу дів ництво приміщень банку), додержання технологічних ре-
жимів.

Візуальний огляд передбачає контроль матеріально-технічної 
бази банку (приміщень, обладнання з організації праці на робочих 
місцях), зберігання власних товарно-матеріальних цінностей та 
отриманих як заставне майно, стану пропускної системи.

Широко застосовуваним методом контролю є перевiрка – об сте-
ження i вивчення окремих дiлянок фiнансово-господарської дiяль-
ностi банку або його пiдроздiлiв. Вона стосується окремих питань 
діяльності банку. За її здійснення першочергово контролюється якість 
фiнансової та платіжної дисципліни, розробляються рекомендації з 
усунення недоліків. 

Перевірки поділяються на тематичні, комплексні, спеціальні, а 
залежно від форми здійснення – виїзні та документальні.

Тематична перевірка передбачає охоплення окремої сфери ді-
яльності банку, його структурних підрозділів.

У процесі комплексної перевірки під контроль підлягають усі 
напрями діяльності та структурні підрозділи банку.
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Спеціальна перевірка здійснюється за наявності скарг клієнтів 
банку та іншої негативної інформації і лише для з’ясування обставин, 
які були об’єктом скарги.

Виїзними перевірками є планові і позапланові перевірки, які 
проводять з виїздом на місце (до об’єкта перевірки) на підставі ви-
вчення, аналізу первинної документації за операціями, договорами 
та зіставлення її з даними звітності, оцінюючи відповідність чинному 
законодавству.

Документальні перевірки здійснюються на робочому місці пра-
цівників, які передбачають контроль електронних документів під-
розділів, даних звітності та/або інших документів. 

Обстеження охоплює окремi сторони дiяльностi банку і на вiд-
мiну вiд перевiрки здійснюється за розширеним обсягом показників, 
які характеризують фiнансовий стан банку і перспективи його роз-
витку. В ходi обстеження часто використовуються прийоми опиту-
вання, анкетування, що має на меті виявлення слабких і сильних 
сторін діяльності банку, засад, які формують його репутацію.

Банки в Україні найчастіше застосовують прийом анонімного 
анкетування своїх клієнтів, що забезпечує найбільший рівень об’єк-
тивності зовнішньої інформації недокументального характеру.

Iнспекцiя – це метод виїзного контролю, який полягає у вста-
новленні правильності (підтвердженні результатів) інвен таризації, 
фактичного існування активів і зобов’язань банку, а також у пере вірці 
облікових записів. Її проводять з метою загального ознайом лення зi 
станом справ на мiсцях та надання оперативної практичної допомоги.

Метод аналітичного огляду банки застосовують при аналізі 
найважливіших показників і тенденцій, включаючи дослідження 
ко ливань цінних паперів, вільно конвертованих валют на вітчизня-
ному і міжнародному ринках та взаємозв’язків, їх інтерпретацію. Він 
також полягає в аналізі фінансових показників підприємств – клієн-
тів банку, з якими банки здійснюють чи мають намір здійснювати 
активні й пасивні операції. 

Метод аналітичного огляду охоплює дослідження змін (у тому 
числі прогнозні показники) діяльності га лузей, де банк сконцентрував 
свою діяльність; вивчає діяльність банків-конкурентів і визначає 
їхній вплив на банк.

Метод оцінки передбачає оцінювання стану, ефективності, на-
дійності:
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• окремих операцій банку;
• системи управління ризиками;
• виконання посадовими особами і персоналом банку статуту, 

внутрішніх положень, посадових інструкцій та впливу люд-
ського фактора;

• оцінки управлінських та фінансових інформаційних систем, 
у тому числі систем електронних банківських послуг;

• рівня наявного капіталу до рівня ризиків, які бере на себе 
банк у процесі діяльності;

• якості аутсорсингових послуг;
• сфер потенційних збитків для банку.
Специфіка діяльності комерційних банків полягає в тому, що 

вони надають кошти в тимчасове користування іншим суб’єктам 
і постійно є під впливом зовнішніх ризиків. З метою їх обмеження 
банки використовують такий важливий метод внутрішнього конт-
ролю, як моніторинг. Його зміст полягає у постійному контролі з 
боку кредитних організацій за використанням позичальниками ви-
даних кредитів відповідно до укладених договорів та моніторингу 
їхнього фінансового стану, наявності і стану збереження заставного 
майна протягом усього терміну дії кредитних угод. Аналогічний 
контроль банки здійснюють шляхом моніторингу і показників, які 
характеризують його діяльність, зокрема, щодо стану ліквідності, 
дотримання інших лімітів, обмежень, перевищення повноважень 
посадовими особами банку, дотримання законів, нормативно-пра-
вових актів, внутрішніх положень, виконання рішень органів управ-
ління банку та бізнес-планів.

Якщо банк та його структурні підрозділи не виконують плано-
вих показників діяльності, є скарги на неякісне обслуговування, 
банки в окремих випадках застосовують метод контрольної опе-
рації. Переважно він застосовується після отримання результатів 
застосування прийомів внутрішнього контролю опитування, анке ту-
вання. 

Суть і мета методу контрольної операції полягає у наданні 
грошових коштів та/або роз’ясненні суті проблеми фізичній особі, 
яка не є працівником банку, на здійснення окремих операцій у кон-
кретному структурному підрозділі. За результатами її здійснення 
зазначена фізична особа може підтвердити / спростувати оскаржену 
проблему в банку (неетичної поведінки, ненадання належної кон-
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сультації, непрофесійність працівників банку). Аналогічно банк 
може застосувати такий метод контролю і з юридичною особою. 
Наприклад, здаючи виторг, клієнт надасть більше / менше готівкових 
коштів (завчасно перераховані за участі представників банку) від-
носно грошових документів. Завершення операції надасть докази 
чесності, уважності та професійності касира банку або ж, навпаки, 
підтвердить попередні скарги, результати опитувань, анкетувань про 
наявність проблем у банку. 

Важливим методом контролю в банках є тестування. До ньо-
го вдаються для стандартизованого визначення ефективності систе-
ми внутрішнього контролю, індивідуальних відомостей, які харак-
те ризують професійні та особисті якості працівників банку. За 
функ ціональною ознакою розрізняють тести: інтелекту, креатив -
ності, досягнень, особистості, проективні.

Завдяки цьому методу контролю банк досліджує, окрім ефек-
тивності системи внутрішнього контролю, компетентність праців-
ників, відповідність посадам, які вони обіймають, якість програм-
ного забезпечення. На цій основі визначається рівень морального 
клімату в банку, психологічного стану працівників у разі виник-
нення нестандартних ситуацій; конкретних працівників, яких нале-
жить матеріально стимулювати; рівень задоволеності клієнтів якістю 
надання послуг.

Важливим з погляду точності є метод оцінки засобів контролю, 
які як програмні фільтри забезпечують реалізацію бухгалтерського 
та адміністративного контролю. У цьому разі аудитори використо-
вують різноманітні засоби тестування програмного забезпечення 
під час аудиторської перевірки шляхом введення даних (наприклад, 
вибірка господарських операцій) у комп’ютерну систему суб’єкта 
і порівняння отриманих результатів із заздалегідь визначеними. 
Тестові дані аудитор використання з метою:

• тестування конкретних засобів контролю в програмних 
алгоритмах;

• тестування господарських операцій, відібраних із раніше 
оброблених операцій або сформульованих для перевірки 
окремих характеристик процесу обробки, який здійсню-
ється комп’ютерною системою суб’єкта;

• тестування господарських операцій, які використовують 
в інтегрованих тестових підсистемах, де використовується 
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фіктивний модуль (відділ або службова особа), через який 
вони проходять під час звичайного циклу обробки.

У практиці аудиту використовують такі підходи до тестування 
комп’ютерної інформаційної системи.

1. Перевірка шляхом імітації облікових даних. Цей підхід до 
тестування включає створення певних уявних об’єктів аналітичного 
обліку (дебіторів, кредиторів, працівників, матеріальних цінностей 
тощо). У програмний комплекс заносять реальні і умовні дані. 

2. Перевірка через моделювання можливих параметрів обліко-
вого процесу, що забезпечує імітацію опрацювання даних зі струк-
турою, яка відповідає реальному програмному комплексу. Отримані 
вихідні дані порівнюють із реальними даними, що забезпечує ви-
явлення відхилень від нормативних вимог.

Непоодинокими в діяльності банків є випадки зловживань, 
зав дання їм збитків. Таке відбувається через свідоме підроблення 
доку ментів, де суперечності виникають між кількома взаємо пов’я-
за ни ми документами. У таких випадках фальсифікацію виявляють, 
зістав ля ючи досліджуваний документ з іншими, який перебуває в 
контр агента банку. Для цих цілей застосовують метод зустрічної 
перевірки. 

Зустрічною перевіркою називають зіставлення різних при мір-
ників одного і того ж документа (у копіях). Метод зустрічної пе ре-
вірки часто виявляється ефективним, оскільки більшість первин-
них бухгалтерських документів оформляється у двох або кількох 
екземплярах.

Контроль за ризиками здійснюється також з використанням 
при йому максимального виключення ризику, який відображає метод 
нейтралізації вимог і зобов’язань. Цей метод застосовується для про-
гнозування ризику втрати ліквідності, однак залишає банк під впли-
вом економічної складової відсоткового ризику, оскільки відбува-
ється синхронне формування вимог і зобов’язань банку за тих самих 
умов, за винятком відсоткової ставки, яка, відповідно, буде вищою.

Широке використання тотальної нейтралізації знизило б конку-
рен тоспроможність банку до неприйнятного рівня, однак не виклю-
чає застосування цього методу стосовно окремих великих активів і 
пасивів.

Метод моделювання полягає в оцінці майбутніх грошових по-
токів, виходячи зі структури балансу і позабалансових вимог і зо-
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бо в’язань, економічної вартості банку на основі опису властивостей 
фінансових інструментів і припущень про майбутню динаміку від-
соткових ставок.

Розрізняють два види моделювання: статичне і динамічне. 
Статичне моделювання виконується виходячи з наявної структури 
балансових і позабалансових вимог, зобов’язань у припущенні про 
припинення, починаючи з поточного моменту, операцій із залу-
 чення / розміщення коштів. Динамічне моделювання виконується 
ви ходячи з наявної структури балансових і позабалансових вимог, 
зобо в’язань, передбачуваних у майбутньому операцій із залучення й 
роз міщення коштів.

Основою моделювання служить опис усіх властивостей фінан-
сових інструментів, що впливають на грошовий потік за цими ін-
струментами. У результаті проведеного моделювання можливе 
одер жання звітів станом на зазначену дату (період) у майбутньому. 
Не об  хідною й обов’язковою умовою реалізації методу моделювання є 
наяв ність у банку автоматизованої інформаційної системи з доклад-
ною, повною і точною інформацією з використаних фінансових 
інструментів.

Стрес-тестування – це метод кількісної оцінки ризику, який 
полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає 
банк на ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього 
фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих 
величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає 
банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями. 

Стрес-тестування забезпечує визначення необхідного розміру 
капіталу в майбутньому з урахуванням можливості настання певних 
подій або зміни ринкових умов, які можуть мати негативний вплив 
різних ризиків на діяльність банку. 

Метод аналізу дюрацій відображає чутливість поточної вартості 
фінансового інструменту до зміни відсоткових ставок: чим більша 
дюрація фінансового інструменту, тим більш чутлива його поточна 
вартість до зміни ставки (за інших однакових умов). Різниця між 
середньою дюрацією активів і пасивів окремо в часовому інтервалі 
характеризує позицію банку відносно відсоткового ризику на до-
сліджуваному інтервалі. 

Цей метод застосовують банки, які здійснюють операції з довго-
терміновими фінансовими інструментами.
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Банківські установи у вітчизняній практиці високими темпами 
перетворюються на дедалі складніші інституції, а турбулентності 
світової банківської системи розширюють масштаби кризових явищ 
між національними ринками. Керованості поширення зовнішніх 
впливів можна досягти завдяки змінам у методах, підходах та 
інструментах контролю в банках, які відповідатимуть складності 
внутрішнього і зовнішнього середовищ. 

1.3. CИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ

Важливим компонентом управління банком і осно-
вою для забезпечення безпеки та стійкості банківських операцій є 
система внутрішнього контролю, яка покликана:

• забезпечувати реалізацію цілей і завдань банку, з тим щоб 
банк міг досягати довготермінових цілей і підтримувати 
надійну систему фінансової та управлінської звітності;

• сприяти дотриманню законів і регулятивних норм, а також 
політики банку в різних сферах діяльності, прийнятих 
планів, внутрішніх правил і процедур та знижувати ризик 
непередбачуваних збитків чи підриву репутації банку.

Внутрішній контроль – це процес, що здійснюється спосте-
режною радою, менеджментом, персоналом банку для забезпечення 
досягнення таких цілей:

• ефективність і дійсність операцій;
• надійність фінансових звітів;
• дотримання чинного законодавства та регламентів.
Система внутрішнього контролю – це політика і процедури 

(заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персо-
налом суб’єкта господарювання для сприяння досягненню цілей 
управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можли-
во) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, 
у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а 
також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству 
та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, 
своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Система внутрішнього контролю в банку

Внутрішній контроль включає план організації та систему 
заходів, що були вжиті в банку та спрямовані на збереження його 
активів, перевірку точності, надійності бухгалтерського обліку, на 
підвищення оперативної активності та на заохочення усіх працівників 
з виконання політики спостережної ради та правління банку. 

Основні цілі і завдання внутрішнього контролю. Внутрішній 
контроль здійснюється в таких цілях:

• забезпечення дотримання всіма працівниками банку під 
час виконання своїх службових обов’язків вимог чинного 
законодавства і нормативних актів, внутрішніх документів, 
а також стандартів діяльності і норм професійної етики, що 
визначають політику і регулюють діяльність банку;

• забезпечення контролю за своєчасною ідентифікацією, оцін-
кою операцій і вжитих заходів для мінімізації ризиків бан-
ківської діяльності;

• урегулювання конфліктів інтересів, що виникають у процесі 
діяльності банку;

• захист репутації банку.
Виробничо-фінансові завдання внутрішнього контролю стосу-

ються того, наскільки ефективно і продуктивно банк управляє своїми 
активами та ресурсами і яка ймовірність збитків.

Інформаційні завдання охоплюють підготовку своєчасних, 
достовірних і адекватних звітів, потрібних для прийняття рішень у 
процесі банківської діяльності. 

Внутрішній контроль має забезпечувати:
• реальність (усі господарські операції, які мають бути за-

фіксованими, – зафіксовані);
• повноту (жодна операція, що потребує обліку, не була про-

пущена);
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• дозвіл (усі операції були санкціоновані перед обліком);
• точність (усі суми належним чином обчислені);
• класифікацію (операції віднесені на відповідні рахунки);
• облік (облік усіх операцій виконаний згідно з прийнятими 

стандартами фінансової звітності);
• належну періодизацію (операції записані у відповідні пе-

ріоди).
В обліковій політиці банку описується порядок здійснення 

внут рішнього банківського контролю як сукупності процедур із за-
без печення дотримання положень внутрішніх звітних норма тив-
них документів при здійсненні операцій банку та повноти й досто-
вірності отриманої інформації. Ефективна облікова система дає 
мож ливість належним чином виконувати свої обов’язки з контролю, 
забезпечення збереження ресурсів, подання звітності та задово лення 
вимог чинного законодавства.

Вона має забезпечувати:
• облік даних за всіма банківськими операціями;
• опис ходу банківської операції із зазначенням детальної ін-

формації, достатньої для складання фінансової звітності;
• визначення вартості банківської операції, щоб у фінансових 

звітах відобразити її вартісний еквівалент;
• визначення часу проведення банківської операції, щоб пере-

ко натись, що він відповідає тривалості періоду складан ня 
бухгалтерських документів;

• правильне відображення і видачу інформації, що міститься 
у фінансових звітах.

Система внутрішнього контролю в банку містить: 
• бухгалтерський контроль;
• управлінський контроль;
• адміністративний контроль;
• контроль якості;
• маркетинговий контроль.
Бухгалтерський контроль – це сукупність процедур, що дають 

змогу забезпечити збереження активів банку та достовірність звіт-
ності, яку складає служба бухгалтерського обліку на основі даних, 
отриманих від операційних підрозділів. 

Ці процедури включають:
• заходи щодо забезпечення безпомилкового відображення 

операцій відповідно до їхньої економічної сутності;
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• продуктивність системи документообігу;
• наявність у роботі операційних процедур, які передбачає 

бухгалтерський контроль. 
Організація операційної діяльності в банках реалізовується на 

принципах дозволу, запису, контролю і включає такі складові:
• опис операції;
• розподіл повноважень між виконавцями будь-яких операцій;
• передбачення відповідальності осіб, які їх здійснюють;
• документування інформації за операцією;
• механізми внутрішнього контролю за проведенням операції.
На службу бухгалтерського обліку, окрім таких функцій, як цент-

ралізоване встановлення та підтримка єдиних правил бухгал терсь-
кого обліку відповідно до внутрішньої облікової політики, ведення 
реєстрів бухгалтерського обліку, своєчасна підготовка і надання 
фінан сової звітності, покладається і функція централізованого бух-
гал терського контролю за застосуванням правил облікової політики 
в різних підрозділах банку та достовірністю фінансової звітності. 

Відповідальність за належну організацію зазначеного контро лю 
в операційних та інших структурних підрозділах (наприклад, валют-
ного контролю) покладається на головного бухгалтера банку, який 
також має право вимагати від структурних підрозділів банку подання 
необхідних документів щодо оформлення операцій, дотримання 
встановленого порядку прийняття, оприбуткування, зберігання і 
витрачання грошових коштів, матеріальних та інших цінностей, 
надання пояснень, а за потреби й безпосередньо втручатися в робочі 
процедури підрозділів, якщо отримані дані викликають сумніви.

Формування предмета бухгалтерського контролю має два 
аспекти: технологічний і структурний.

Бухгалтерський контроль є вираженням внутрішньої потреби 
господарювання як системи, яка під впливом подальшого поділу  
праці розділяється на численні елементи. Об’єднує ці частини в 
сукупність технологія обліково-контрольних процесів, зміст яких 
визначається методикою і технікою збору, зберігання, нагромадження, 
пошуку, передавання та переробки даних. Тому процеси контролю 
слід розглядати як технологічні. 

Бухгалтерський контроль – це колективна діяльність різних 
виконавців, що підлягає впорядкуванню в часі та просторі, тобто є 
структурною.
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Зазначений аспект передбачає формування системи бухгалтер-
ського контролю під впливом поділу праці, що зумовлює розбиття 
єдиного об’єкта системи на окремі, якісно своєрідні та самостійні 
частини. 

Бухгалтерський контроль є попереднім, поточним та наступним 
(здійснюється після відображення операції в обліку) і забезпечує 
впевненість у тому, що: 

• операції проведені з дозволу керівника банку; 
• операції відображені та оцінені відповідно до вимог обліко-

вої політики, яка відповідає чинному законодавству;
• система аналітичного обліку дає змогу контролювати де-

тальне використання грошових коштів та активів банку;
• розпорядження активами здійснюється в межах установ ле-

них повноважень;
• інвентаризація активів і зобов’язань проводиться з певною 

періодичністю, а виявлені недоліки усуваються належним 
чином.

Порядок проведення попереднього, поточного та наступного 
контролю банк визначає обліковою політикою та іншими деталізо-
ваними процедурами. Облікова політика розкриває сукупність 
прин ципів, методів і процедур, які використовує банк для ведення 
бух галтерського обліку і внутрішнього контролю. Відповідно до 
По ло ження про облікову політику банк розробляє положення про 
систе му внутрішнього контролю операцій, визначає права праців-
ників на підписання документів, затверджує правила документо-
обігу й технологію обробки облікової інформації, додаткову систему 
рахунків і реєстрів аналітичного обліку. Облікова політика перед-
бачає самостійне встановлення переліку операцій, які потребують 
додат кового контролю, визначення обсягу та періодичності пере вірок 
окре мих ділянок роботи бухгалтерської служби, порядку здійснення 
логічного та арифметичного контролю за достовірністю звітності. 

Попередній та поточний контроль здійснюють працівники бан-
ку, які, виходячи зі змісту електронних або паперових документів, 
перевіряють правильність їх оформлення (наявність у них обов’яз-
кових реквізитів) і відповідність процедурам бухгалтерського обліку, 
законодавчим та нормативним актам, наявність відповідних дозво-
лів і лімітів. Після здійсненої перевірки документ підписує відпові-
дальний виконавець банку.
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Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» головний бухгалтер або особа, на 
яку покладено ведення бухгалтерського обліку, організовує конт роль 
за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх госпо-
дарських операцій. Він підписує ордери за операціями з іно зем ною 
валютою (крім обмінних операцій), підкріплення каси та зда вання 
надлишку каси до територіального управління НБУ, при бутку і 
збитків; документи щодо списання облікованих за позабалан со вими 
рахунками боргів, списаних у збитки, а також ордери на за криття 
поточних і бюджетних рахунків; ордери виправлення допу щених по-
милок у бухгалтерському обліку.

Головний бухгалтер також контролює операції з формування 
і використання резерву на можливі втрати за позиками банку; опе-
рації щодо списання з балансу банку безнадійної простроченої за-
боргованості за процентами, які були нараховані, але не отримані; 
операції з обслуговування платіжних карток національної та між-
народних платіжних систем тощо.

Наявність на первинних платіжних документах підпису го лов-
ного бухгалтера або уповноваженої ним особи свідчить про про-
ведений контроль зазначених документів.

Якщо операції за рахунками підлягають при попередньому та 
поточному контролі додатковому контролю, то виконавець пере-
дає необхідні документи іншому працівникові на контроль. Контро-
люючий працівник, перевіривши правильність оформлення операції, 
підписує їх. 

Після додаткового контролю документ передається ви конавцю 
для відображення операції за відповідними рахунками. Обо в’язково 
додатковому контролю мають підлягати:

• картки зі зразками підписів та відбитком печатки;
• грошові чеки;
• відомості звірки стану кореспондентського рахунку з НБУ;
• виправні меморіальні ордери;
• касові документи у разі здійснення операцій із готівкою без 

відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 тис. грн;
• заяви на відкриття поточних рахунків у національній та іно-

земній валютах суб’єктам господарювання – юридичним 
осо  бам – резидентам та фізичним особам – підприємцям, 
не ре зи дентам-інвесторам, іноземним представництвам і 
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фі зич  ним особам, депозитних рахунків суб’єктам госпо да-
рювання;

• платіжні доручення в іноземній валюті за операціями клі-
єнтів і власними операціями банку;

• платіжні доручення в національній валюті за операціями 
клієнтів у сумі, що перевищує 150 тис. грн;

• форми звітності, які передаються засобами електронного 
зв’яз ку у формі файлів, та форми звітності, які отримуються 
з фай лів економічних показників у паперовому варіанті, 
тощо.

Наступний бухгалтерський контроль здійснюється з метою ви-
яв лення недоліків первинного контролю і неправильного вико нання 
банківських операцій за рахунками клієнтів (фізичних, юри дичних 
осіб). При цьому до сфери наступного бухгалтерського конт ролю на-
лежать правильність відображення операцій в обліку та наяв ність 
усіх необхідних документів. Перелік необхідних доку ментів, що су-
про воджують здійснювані установами банку операції, ви зна чається 
внутрішніми інструкціями (операційні процедури). Наступні або чер -
гові перевірки проводяться з таким розрахунком, щоб робота кож-
ного обліково-операційного працівника перевірялась не рідше од ного 
разу на рік або щокварталу за рішенням головного бухгалтера банку.

Результати перевірки оформляють довідкою (актом). За ре зуль-
татами перевірок, отриманих під час наступного контролю, роз-
робляють заходи з недопущення подібних недоліків у майбутньому, 
підвищення фахового рівня працівників. Головний бухгалтер зобо-
в’язаний контролювати заходи щодо усунення недоліків і в разі по-
треби організувати повторну перевірку. 

Відсутність належного контролю не дає змоги виявити ризики 
та вжити ефективних заходів щодо виявленого ризику.

Загалом бухгалтерський контроль має забезпечувати:
• реальність обліку (операцію справді проведено);
• санкціонованість операції (проведення зроблено на підставі 

документа, підписаного уповноваженою на це посадовою 
особою);

• допустимість операції з погляду чинного законодавства;
• повноту обліку;
• адекватну оцінку реальних активів, які обліковуються бух-

галтерським проведенням;
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• правильну класифікацію здійснюваної операції згідно з ви-
могами облікових стандартів та плану рахунків;

• своєчасність відображення операції;
• достовірність звітності.
Отже, керівник банку бере участь у бухгалтерському контролі 

лише як особа, що санкціонує ті чи інші правовідносини. А прак-
тично забезпечує його найчастіше головний бухгалтер.

Організація наступного бухгалтерського контролю в більшості 
банків в Україні побудована таким чином, що його здійснюють 
головні бухгалтери банків, їхні заступники, начальники відділів та 
інші працівники, на яких покладено обов’язки наступного контролю. 
Вони систематично проводять у процесі діяльності перевірки стану 
обліково-операційної роботи в головному офісі банку, його філіях, 
відділеннях та інших підрозділах. 

У процесі цих перевірок з’ясовують причини порушень правил 
здійснення операцій і ведення бухгалтерського обліку та вживають 
заходи для усунення виявлених порушень, їх недопущення в май бут-
ньому. Склад працівників, які залучаються до проведення на ступ -
них перевірок, крім працівників, що займаються попереднім, по-
точ ним контролем, заступника головного бухгалтера і началь ни-
ків відділів, визначається головним бухгалтером, виходячи з обсягу 
опе рацій у банку. А керівник банку санкціонує ті чи інші право від -
носини.

Адміністративний (внутрішній) контроль – сукупність про-
це дур, згідно з якими керівництво банку делегує свої повноваження, 
зокрема такі:

• збереження цінностей та активів;
• безпека працівників банку;
• ефективність, продуктивність і безпека процедур обробки 

інформації;
• наявність процедур, які чітко розмежовують завдання та 

відповідальність служб і працівників банку.
Адміністративний (внутрішній) контроль включає попередній, 

по точний та наступний контроль і передбачає перевірку правиль-
ності фінансової операції до та після її проведення з метою забезпе-
чення її відповідності встановленим правилам.

Адміністративний (внутрішній) контроль дає змогу виявити ри-
зики і вжити ефективних заходів до їх усунення.
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До системи адміністративного контролю належать такі елементи:
• організаційна структура банку;
• методи закріплення повноважень і обов’язків;
• методи контролю, що їх застосовує керівництво для про-

ведення моніторингу результатів роботи, включаючи внут-
рішній аудит;

• принципи і практика у сфері трудових ресурсів;
• система бухгалтерського обліку;
• принципи бухгалтерського обліку та процедури контролю.
Таким чином, система адміністративного контролю складається 

з організаційної структури банку та всіх прийнятих керівництвом 
принципів і процедур.

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень 
між працівниками банку так, щоб жоден працівник банку не зміг 
зосередити у своїх руках усі потрібні для здійснення повної операції 
повноваження (приймання, оплата, зберігання). 

Операційний цикл будь-якої операції має передбачати такі етапи:
• дозвіл на операцію; 
• облік;
• здійснення платежів;
• контроль операцій;
• аудит дотримання правил і процедур проведення операцій 

та їх бухгалтерського обліку.
Для обмеження ризику при виконанні банківських операцій 

треба враховувати такі чинники. 
1. Розподіл обов’язків та повноважень щодо здійснених 

операцій:
• перелік операцій (готівкові, кредитні та інші); 
• список осіб, уповноважених на підписання документів;
• обмеження щодо розпорядження активами;
• делегування повноважень.
2. Механізми виконання операцій: 
• технічна обробка; 
• бухгалтерська обробка.
3. Процедури контролю операцій: 
• контроль повноважень; 
• контроль технічної та бухгалтерської обробки даних (до 

використання коду доступу до обробки даних та після 
виявлення помилки). 
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Організація автоматизованої реєстрації і обробки даних має 
забезпечити суцільне і безперервне відображення всіх операцій, 
доказовість інформації, збереження узагальненої інформації на 
ма шинних носіях, а також можливість здійснення будь-якого на-
ступного контролю і одержання роздруківок на паперових носіях. 

Щоб уникнути зловживань, не бажано доручати ведення бух-
г алтерського обліку наявних активів працівникам, на яких тим-
часово чи постійно покладена матеріальна відповідальність за збере-
ження цих активів, оскільки існує звичайний ризик того, що вони 
ско ристаються цими активами для власної вигоди і відкоригують 
при цьому облікові записи так, щоб уникнути відповідальності. Це 
стосується каси, дебіторської заборгованості, оплати праці, вироб-
ничих запасів та ін. 

Крім цього, треба, щоб особи, які видають дозвіл на здійснення 
тих чи інших банківських операцій, не мали доступу до наявних 
активів. Наприклад, особа, яка підписує чеки, не повинна мати 
доступу до документів на видачу грошей.

Санкціонування банківських операцій буває загальним і кон-
крет ним щодо кожної ситуації. Загальне санкціонування означає, 
що адміністрація встановила певні правила, згідно з якими підлеглі 
повинні одержати дозвіл на здійснення банківських операцій, які 
перебувають у межах цих правил. Наприклад, щодо відвантажен-
ня і реалізації активів, ліміту позик покупцям, постійних стан-
дарт них закупівель. Спеціальні дозволи стосуються конкрет них 
разових банківських операцій. Як приклад можна навести санкціо-
нування продажу важли  вого активу, а саме реалізацію вживаного 
авто  мобіля.

Особи, які мають право видавати спеціальні чи загальні дозволи 
на здійснення банківських операцій, повинні займати в банку посади, 
що відповідають суті і призначенню цих операцій. Порядок видачі 
таких дозволів має встановлювати вище керівництво. Наприклад, як 
правило, потрібно одержати обов’язкову санкцію спостережної ради 
на придбання основних засобів, якщо сума банківських операцій 
перевищує встановлений ліміт.

Важливим також є розподіл обов’язків із фізичного захисту 
коштів і ведення відповідної документації, як ефективний механізм 
боротьби з шахрайством.

Отже, ефективність внутрішнього контролю передбачає від-
повідний розподіл обов’язків між тими, хто здійснює процедури 
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бухгалтерського обліку і контролю, і тими, хто працює з активами. 
Доцільним є такий розподіл обов’язків:

• санкціонування (дозвіл) на здійснення банківських операцій;
• реєстрація (облік) банківських операцій;
• забезпечення зберігання активів та контролю за їх вико-

ристанням;
• періодичне зіставлення наявних активів з даними, відобра-

женими на рахунках обліку (інвентаризація).
Відповідний розподіл обов’язків передбачає несумісність зазна-

чених функцій. Обов’язки мають бути розподілені так, щоб ніхто 
із працівників не виконував дві або більше із зазначених чотирьох 
функцій. Якщо дві процедури, які стосуються однієї банківської 
операції, виконують різні особи, то кожна особа являє собою меха-
нізм контролю за діяльністю другої. Відокремлене виконання функ-
цій має такі переваги: обмежує можливість зловживань з активами; 
зменшує ризик навмисного викривлення інформації; за рахунок 
координації дій різних посадових осіб простіше виявити і виправити 
ненавмисні помилки.

Процедури контролю базуються також на обмеженому ре-
альному доступі до активів, документів, важливих записів і бланків 
уповноваженими на це особами. Такі активи, як запаси товарно-
матеріальних цінностей та цінні папери, мають бути недоступними 
для тих, хто ними не розпоряджається. Скажімо, не можна давати 
дозвіл на доступ до облікових записів тим особам, які не відпові-
дають за ведення обліку. Деякі бланки досить важливі для обліку і 
контролю, тому доступ до них необхідно обмежити. Особа, яка не 
відповідає за облік продажу, не повинна мати можливості вільно 
брати бланки рахунків-фактур і накладних. Особа, яка не здійснює 
виплат готівкою, не повинна одержувати чеки. Інколи доступ до 
бланків рівнозначний доступу до важливих активів. 

Найпростіші форми контролю передбачають установлення 
міц них дверей. Проведення сигналізації, використання вогнетрив-
ких сейфів (для таких активів, як валюта і цінні папери) і сховищ, 
залучення охоронців та інші засоби, які перешкоджають доступу до 
активів особам, які не мають на це дозволу. Процедури контролю 
мають також забезпечити захист активів і облікових записів від 
фізичного пошкодження, наприклад, випадкового знищення, псу-
вання чи просто неправильного зберігання.
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Важливо також уживати заходів застереження і для захисту 
записів та документів. Відновити втрачені чи знищені документи 
досить важко, на це потрібно багато часу, а інколи й неможливо. Для 
цього необхідно використовувати обладнання механічного захисту, 
щоб упевнитись у тому, що бухгалтерська інформація своєчасно і 
точно обліковується. Для досягнення цієї мети використовують і 
касові апарати та певні види автоматичного обладнання для оброб -
ки даних, які також виступають і засобами контролю.

Залучення системи внутрішнього контролю (СВК) здійснюється 
з урахуванням наявності та належного функціонування п’яти скла-
дових внутрішнього контролю (компоненти внутрішнього конт-
ро лю), які вкрай необхідні для досягнення кожної цілі окремо, 
наприк лад, для забезпечення ефективності та дієвості операцій 
(табл. 1.2).

Таблиця 1.2
Компоненти структури системи внутрішнього контролю

Компонент Опис компонента Ключові фактори контролю
Ділянка 
контролю

Визначає лінію пове дін-
ки органі зації; впли ває 
на усвідом лення системи 
конт ролю особами, що 
вхо дять у середовище; є 
основою для всіх інших 
компонентів СВК

Фактори середовища контролю:
- чесність та етичні цінності;
- готовність бути компетентним;
- рада директорів та аудиторський 
комітет;
- філософія керівництва і операцій-
ний цикл;
- організаційна структура;
- наділення повноваженнями та від-
повідальністю;
- політика та практика керівництва 
людськими ресурсами

Оцінка 
ризику

Виявлення, аналіз та 
управ ління суб’єктом 
ри  зиків щодо підго тов-
ки фінансової звіт нос-
ті, достовірно сфор мо -
ваної відповідно до бух-
галтерських стан дар тів

У процесі оцінки потрібно розгля-
дати:
- взаємозв’язок ризиків та конкрет-
них тверджень фінансової звітності, 
а також обробку, підбиття підсумків 
та повідомлення фінансових даних;
- внутрішні і зовнішні події та об-
ставини;
- спеціальний розгляд змінених об-
ставин
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Закінчення табл. 1.2

Компонент Опис компонента Ключові фактори контролю
Ділянка 
контролю

Визначає лінію поведін-
ки органі зації; впливає 
на усвідомлення системи 
конт ролю особами, що 
вхо дять у середовище; є 
основою для всіх інших 
компонентів СВК

Фактори середовища контролю:
- чесність та етичні цінності;
- готовність бути компетентним;
- рада директорів та аудиторський 
комітет;
- філософія керівництва і операцій-
ний цикл;
- організаційна структура;
- наділення повноваженнями та від-
повідальністю;
- політика та практика керівництва 
людськими ресурсами

Оцінка 
ризику

Виявлення, аналіз та 
управ ління суб’єктом 
ри  зиків, щодо підго тов-
ки фінансової звіт нос-
ті, достовірно сфор мо -
ваної відповідно до бух-
галтерських стан дар тів

У процесі оцінки потрібно розгля-
дати:
- взаємозв’язок ризиків та конкрет-
них тверджень фінансової звітності, 
а також обробку, підбиття підсумків 
та повідомлення фінансових даних;
- внутрішні і зовнішні події та об-
ставини;
- спеціальний розгляд змінених об-
ставин

Моніто-
ринг

Процес, що виконується 
відповідним персо на-
лом для оцінки якості 
функціонування систе-
ми внутрішнього конт-
ро лю з плином часу; 
включають оцінку са-
мої струк  тури, того, чи 
пра цює вона так, як пе-
ред бачалося зі самого 
початку, а також того, 
чи модифікується дана 
система зі змінами умов

Безперервна діяльність

Контроль за достовірністю фінансової звітності має поєд-
нувати в собі логічний та арифметичний контроль, а також звірку 
з іншими формами звітності. Контроль за дотриманням правил 
відображення операцій банку в бухгалтерському обліку та звітності 
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здійснюють Національний банк України, аудитори та ревізійні ко -
місії банку, державні органи контролю.

Засоби контролю досить різноманітні і визначаються специ-
фікою діяльності економічного суб’єкта. 

До найпоширеніших засобів контролю можна віднести:
• адекватний розподіл обов’язків;
• компетентність персоналу;
• наявність ефективного порядку санкціонування (розпорядчі 

підписи на документах керівника і/або головного бухгалтера 
чи інших уповноважених осіб);

• ведення документації та системних бухгалтерських записів;
• зустрічні взаємоперевірки бухгалтерських записів;
• перевірка правильності здійснення документообігу, у тому 

числі суцільна нумерація створених документів, реєстрація 
документів у спеціальних журналах, брошурування доку-
ментів, перевірка порядку їх зберігання та архівування тощо;

• контроль активів та здійснення заходів, спрямованих на 
обмеження несанкціонованого доступу до активів;

• планові і раптові інвентаризації майна і зобов’язань еко но-
мічного суб’єкта відповідно до встановленого порядку;

• контроль облікових записів та реалізація заходів, спрямо-
ваних на обмеження доступу неуповноважених осіб до си-
стеми документообігу і ведення бухгалтерського обліку;

• внутрішні і зовнішні звіряння розрахунків, використання 
для цілей контролю інформації, одержаної зі зовнішніх 
джерел;

• контроль з боку старших бухгалтерів за якістю роботи під-
леглих їм співробітників та незалежні контрольні про цедури;

• дослідження динаміки банківських показників, порівняль-
ний аналіз фактичних показників із плановими і норматив-
ними показниками банківської діяльності, виявлення при-
чин суттєвих розбіжностей.

У комп’ютеризованій системі обліку процедури контролю, 
які забезпечують обмежений доступ до даних, зведених у файли, 
можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідний дозвіл. 
Окрім того, шляхом здійснення несанкціонованих операцій може 
бути створене підґрунтя для зловживань та крадіжок. Процедури 
контролю, спрямовані на безпеку комп’ютерних програм і даних, 
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що зберігаються в пам’яті запам’ятовувального пристрою, мають 
особливе значення для комп’ютерних систем, щодо яких є ймовірність 
широкого доступу до програм і даних з терміналів. Такий контроль, 
як правило, досягається використанням загальних процедур, які 
стосуються збереження програм і файлів.

Процедури контролю файлів узагалі досить важливі, оскільки 
дають упевненість у тому, що дані з банківських операцій, які 
містяться у файлах, санкціоновані та залишаються повними і точ-
ними. Якщо процедури контролю файлів відсутні чи неефективні, 
то дані, зведені у файли, можуть виявитися неповними, неточними 
і несанкціонованими. Контроль файлів у комп’ютеризованій системі 
бухгалтерського обліку також зумовлює застосування процедур, 
які дають змогу переконатись у тому, що обробка даних ведеться з 
використанням останніх файлів і що вони можуть бути відновлені в 
разі виходу комп’ютера з ладу.

Внутрішній контроль в управлінських інформаційних систе-
мах (УІС) включає два основні типи контролю:

• контроль застосування УІС;
• загальний контроль УІС.
Застосування УІС передбачає контроль:
• за введенням даних;
• обробкою файлів електронних даних;
• отриманими результатами.
Основні системи контролю діють як «захист» контролю засто-

сування. Визначено п’ять категорій основного контролю:
• контроль організації та управління;
• контроль розробки й експлуатації засобів;
• операційний контроль;
• контроль програмного забезпечення;
• контроль даних.
Документація за процедурами внутрішнього банківського 

конт ролю. Система внутрішнього банківського контролю, як і всі 
інші процедури банку, має бути чітко документована. Документація 
за процедурами внутрішнього банківського контролю (у паперовій 
або електронній формі) має бути доступною для користування пра-
цівниками банку. 

Документація надзвичайно важлива в контролі за збережен-
ням активів. За допомогою документів установлюється матеріальна 
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відповідальність окремих осіб за прийняті цінності, їхній підпис у 
документах підтверджує їхню відповідальність.

За допомогою документів уся діяльність банку ставиться під 
контроль з боку керівників, які, підписуючи документ, несуть повну 
відповідальність за доцільність і законність здійсненої банківської 
операції.

Отже, документи мають бути правильно, акуратно і достовірно 
оформлені, щоб забезпечити реальність даних, відображених в об-
ліку. Належно оформлені документи мають юридичну доказову силу 
під час вирішення спорів, які виникають між сторонами. Документи 
покликані забезпечити достатню впевненість у тому, що всі активи 
належним чином контролюються і всі банківські операції адекватно 
обліковуються. 

Якісна система документування та обліку має базуватися на 
таких принципах. 

Документи і записи:
• повинні мати безперервну послідовну нумерацію, щоб по-

лег шити виявлення відсутніх документів і пошук необ хідних 
документів;

• складені вчасно в момент здійснення операції чи відразу 
після цього, щоб уникнути ймовірності виникнення в них 
похибок (помилок);

• мають бути простими і зрозумілими;
• мають містити достовірні дані і мати обов’язкові реквізити;
• мають бути уніфікованими для багатоцільового призначення;
• повинні мати продуману структуру для їх правильного 

оформлення.
Цього можна досягти, включаючи певні контрольні моменти у 

форму документа.
За достовірність даних, що містяться в документах, а також за 

якісне їх складання відповідають посадові особи, які підписали цей 
документ.

На підставі документів проводять записи на рахунках, які 
відкривають у певних облікових реєстрах, що використовуються для 
ведення бухгалтерського обліку. Облікові реєстри призначені для 
вторинної облікової реєстрації в них банківських операцій і різняться 
відповідно до форм ведення бухгалтерського обліку: меморіально-
ордерної, журнально-ордерної та спрощеної.
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Первинні документи і облікові реєстри досить важливі для 
створення та передачі інформації в межах банку і між банками.

Контрольним засобом, тісно пов’язаним із документами і ре-
єстрами, є План рахунків. 

План рахунків банку – систематизований перелік рахунків бух-
галтерського обліку, що використовується для детальної та повної 
реєстрації всіх банківських операцій і для забезпечення потреб 
складання фінансової звітності (рис. 1.6).  

 
 

 
’  

 

    
 

Рис. 1.6. Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Побудова бухгалтерських рахунків має дати змогу відображати 
на них усі можливі банківські операції. Отже, План рахунків ви-
ступає засобом класифікації операцій за певними бухгалтерськими 
рахунками. Це важливий контрольний засіб, оскільки він забезпечує 
системну структуру інформації, що подається користувачам. План 
рахунків дає змогу уникнути помилок, пов’язаних із неправильним 
котируванням, якщо він точно визначає, яка кореспонденція рахун-
ків відповідає відомим видам банківських операцій.

Крім цього, щоб облікові принципи застосовувалися постійно, 
одностайно і послідовно, вони мають бути описані у спеціальних 
методичних рекомендаціях. Вони мають визначати документообіг 
банку (переміщення документів від місця їх складання до надход-
ження в архів на зберігання) і містити достатньо вказівок щодо 
забезпечення адекватного ведення обліку і здійснення якісного конт-
ролю активів.

Наприклад, щоб гарантувати відповідний облік придбання 
мате ріалів, потрібно відправити у відділ, що оплачує рахунки, копію 
замовлення на придбання і копію повідомлення про одержання (яку 
складають, коли надходять матеріали). Ця процедура допомагає 
правильно заносити відомості про купівлю в журнал купівель і 
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полегшує визначення того, чи потрібно сплачувати рахунок-фактуру 
постачальника.

Важливою контрольною процедурою є ретельний і безперерв ний 
нагляд виконання контрольних процедур та моментів, які нази вають 
незалежними внутрішніми перевірками. Потреба в них ви никає 
у зв’язку з тим, що система внутрішнього контролю має тенден-
цію з плином часу зазнавати змін, якщо немає механізму постійної 
верифікації. Працівники можуть забути про потрібні процедури 
чи навмисно не виконати їх. Відомо, що без належного контролю і 
оцінки персонал працюватиме недбало. Крім цього, незалежно від 
якості системи контролю можливі як навмисні, так і ненавмисні 
викривлення реального стану справ.

Роль менеджменту підрозділів та персоналу банку в системі 
внутрішнього контролю полягає в тому, що, по-перше, менеджмент 
підрозділів банку прямо відповідає за адекватне залучення системи 
внутрішнього контролю. Менеджмент підрозділів відповідає за 
реалізацію стратегії ради директорів, забезпечуючи ефективність 
системи внутрішнього контролю. А по-друге, відповідальність персо-
налу банку в системі внутрішнього контролю полягає в ефектив ному 
та адекватному виконанні своїх обов’язків і в повідомленні керів-
ників підрозділів про всі недоліки у проведенні операцій. Важливо, 
щоб персонал усвідомлював сутність внутрішнього контролю. 

Основною характеристикою спеціалістів, які здійснюють внут-
рішній контроль, є незалежність, вони не повинні залежати від тих 
працівників, які несуть первинну відповідальність за підготовку 
інформації, що підлягає контролю. Цінність перевірки втрачається, 
якщо особа, яка її проводить, підпорядковується особі, відповідаль-
ній за підготовку даних, або залежить від неї іншим чином.

У зв’язку з тим, що ефективність контролю значною мірою 
залежить від компетентності та надійності працівників, важливими 
елементами системи внутрішнього контролю стають системи за-
охочення, оцінки і винагороди.

Обмеження систем внутрішнього контролю. Система внут-
ріш нього контролю обмежена таким:

• обмеженість людських суджень і схильність людини до по-
милок;

• дефіцит ресурсів та вимога обліку витрат на контроль ке-
рівництва порівняно з вигодами;
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• реальна можливість зриву контролю;
• можливість скасування контролю керівництвом;
• можливість змови між двома чи більше особами.
Попри те, що внутрішній контроль сприяє виконанню завдань 

банку, він не може забезпечити йому успішність, надійність його 
фінансової звітності, дотримання законодавства або навіть вижи-
вання банку.

Оцінка того, чи є контроль ефективним, ґрунтується на можли-
вості отримати достатню впевненість у тому, що:

• керівництво розуміє ступінь виконання операційних за вдань;
• опублікована фінансова звітність складена достовірно;
• дотримуються відповідні закони та постанови.
Тому внутрішній контроль може дати лише достатню впевне-

ність у виконанні завдань банку.
Система внутрішнього контролю банку включає в себе мето -

дику і процедури трьох основних категорій, які розробляє і вико-
ристовує адміністрація, щоб забезпечити достатню гарантію від по-
відності завданням контролю. Їх називають елементами системи 
внутрішнього контролю, до них належать: середовище контролю, 
облікова система, контрольні моменти (табл. 1.3).

Таблиця 1.3
Елементи системи внутрішнього контролю

Середовище контролю Облікова система Контрольні моменти
Філософія, загальне ставлен ня 
та основні принципи управ-
ління.
Організаційна структура банку.
Діяльність спостережної ради 
та аудиторського комітету.
Розподіл повноважень та відпо-
відальності.
Управлінські методи конт ролю.
Внутрішній контроль.
Внутрішній аудит.
Кадрова політика і практика.
Зовнішній вплив.
Контрольне середовище для 
си стем електронної обробки 
даних

В и з н а ч е н н я , 
к ла  си  фіка ція , 
реє страція і на-
ко пичення да-
них про здійс не-
ні операції.
Складання звіт-
ності.
Контроль даних 
про здійснені 
опе рації

Компетентність персо-
налу.
Адекватний розподіл 
обо в’язків.
Наявність ефектив них 
про цедур санкціо ну-
ван ня.
Документація і си стем-
ні бухгалтерські за-
пи си (документообіг, 
План ра хунків, спеці-
аль ні ме  то  дичні реко-
мендації).
Контроль активів і об-
лікових записів.
Нагляд.
Незалежні контрольні 
процедури
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Середовище контролю – це процедури, дії і заходи, які відо-
бражають загальне ставлення адміністрації, директорів і влас ни-
ків банку до організації ефективної системи внутрішнього конт-
ролю. Управлінська ланка може створювати сприятливі умови для 
підтримки ефективної бухгалтерської системи і процедур контролю. 
Щоб зрозуміти й оцінити середовище контролю, аудитор повинен 
розглянути його найважливіші складові елементи.

Виходячи з цілей і напрямів, служба внутрішнього контролю 
банку здійснює такі функції:

• перевірка й оцінка ефективності системи внутрішнього 
контролю;

• перевірка повноти застосування й ефективності методології 
оцінки банківських ризиків і процедур управління ними 
(методик, програм, правил, порядків і процедур здійснення 
банківських операцій та угод, управління банківськими 
ризиками);

• перевірка надійності функціонування системи внутріш-
нього контролю за виконанням автоматизованих інформа-
ційних систем, включаючи контроль цілісності баз даних та 
їх за хисту від несанкціонованого доступу та/або викорис-
тання, наявність планів дій на випадок непередбачуваних 
обставин;

• перевірка достовірності, повноти, об’єктивності і своєчас-
ності бухгалтерського обліку і звітності та їх тестування, 
а також надійності (включаючи достовірність, повноту та 
об’єктивність) і своєчасності збору й надання інформації та 
звітності;

• перевірка достовірності, повноти, об’єктивності і своєчас-
ності надання інших даних відповідно до нормативних пра-
вових актів в органи державної влади й НБУ;

• оцінка економічної доцільності та ефективності здійсню-
ваних банком операцій;

• перевірка процесів і процедур внутрішнього контролю;
• перевірка систем, створених задля дотримання правових 

вимог, професійних кодексів поведінки;
• оцінка роботи служби управління персоналом банку.
Згідно з вимогами нормативних документів та міжнародним 

досвідом, банкам потрібен для практичного використання пакет 
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таких внутрішніх регламентів щодо системи внутрішнього контролю 
банку:

• положення про систему внутрішнього контролю в банку;
• положення про службу внутрішнього аудиту;
• документи, що визначають процедури прийняття рішень;
• документи, що визначають розподіл функцій та повноважень 

між підрозділами і співробітниками банку;
• документи, що регулюють діяльність служби внутрішнього 

контролю;
• документи, що визначають політику залучення коштів;
• положення про проведення банківських операцій;
• документи, що визначають заходи для реалізації вимог до 

регламентації операцій;
• положення про розподіл доступу користувачів до здійснен-

ня операцій у програмному забезпеченні та до баз даних 
у комп’ютерних системах;

• посадові інструкції для всіх штатних посад у банку;
• положення про внутрішній контроль за діяльністю філій та 

відділів;
• положення про службу внутрішнього контролю у струк-

турних підрозділах;
• положення про службу внутрішнього аудиту філії (якщо це 

доцільно з погляду менеджменту);
• керівництво з політики банку у відповідному напрямі ді-

яльності;
• процедури здійснення робіт у відповідному напрямі;
• інструкції співробітникам зі здійснення окремих операцій 

процедури; положення про відділи та підрозділи банку;
• посадові інструкції співробітників відділів;
• положення про комітети (чи інший орган керівництва) з 

ухвалення рішень у певному напрямі.
Підхід менеджерів та директорів до контролю справляє най-

більший вплив на контрольне середовище, верхня ланка управління 
визначає ставлення службовців до контролю. Банки повинні мати 
таку організаційну структуру, в межах якої планується, здійснюється 
і контролюється їхня діяльність. Організаційна структура банків-
ської системи повинна чітко визначати форми повноважень і під-
порядкованості. Необхідно конкретно вказувати підлеглість, посаду, 
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опис роботи, рівень відповідальності тощо. Аудитор повинен скласти 
думку про ефективність організаційної структури банку, беручи до 
уваги його розміри і спеціалізацію.

Для виконання своїх функцій працівники банку повинні чітко 
розуміти свої повноваження і відповідальність, мати описи робіт 
із деталізацією обов’язків і відповідальності кожного працівника, 
включаючи службовців і обслуговуючий персонал. Обізнаність 
персоналу щодо його функцій та контроль за його роботою дають 
певний рівень упевненості у правильному здійсненні ділових опе-
рацій. Способи досягнення зазначеної мети в банках включають: 
підготовку в письмовій формі норм поведінки, описів функціо наль-
них обов’язків, планів заходів і рекомендацій. Мають бути встановлені 
ліміти повноважень, особливо щодо замовлення товарів та послуг, 
підписування чеків, зберігання грошей, приймання на роботу тощо. 

Міжнародна практика передбачає створення в банку ауди-
тор ського комітету, який формується із зовнішніх директорів. На-
приклад, усі відкриті компанії, які котируються на Нью-Йорк-
ській фондовій біржі, зобов’язані мати аудиторський комітет. В 
обов’язки аудиторського комітету, як правило, входить нагляд за 
функ ціонуванням системи внутрішнього контролю та складанням 
фінансової звітності, її відповідністю чинним законам і правилам. 
Щоб працювати ефективно, аудиторський комітет безперервно під-
три мує відносини як із зовнішніми, так і з внутрішніми аудиторами. 
Це дає можливість аудиторам і зовнішнім директорам аналізувати 
проблеми, які стосуються чесності адміністрації банку та її дій.

У банку неодмінно потрібно створити належний відділ внут-
рішнього аудиту, який надавав би допомогу адміністрації в контролі 
за діяльністю банку і в досягненні загальної мети. В Україні для 
розв’язання цієї проблеми доцільним є застосування зарубіжного 
досвіду, зокрема, щодо наявності у складі спостережної ради до-
свідчених спеціалістів у відповідній сфері (не акціонерів банку), які 
регулювали б діяльність внутрішнього аудиту.
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Питання для самоконтролю

1. Назвіть обставини, якими зумовлена доцільність створення служ-
би внутрішнього аудиту в банках.

2. Назвіть фактори, якими визначається структура та чисельність 
працівників підрозділу внутрішнього аудиту банку.

3. Які основні правові та законодавчі документи регулюють ауди-
торську діяльність?

4. У чому головна мета аудиторських стандартів?
5. У чому полягає значення аудиторських стандартів?
6. Який зміст саморегульованої організації аудиторів?
7. Які є вимоги до освіти аудитора під час складання іспитів на 

отримання атестата професійного аудитора?
8. Хто має право анулювати кваліфікаційний атестат аудитора?
9. У чому полягають професійно-етичні вимоги до аудиторів?
10. У чому полягає принцип незалежності?
11. Яка роль менеджменту підрозділів та персоналу банку в системі 

внутрішнього контролю?
12. Які чинники сприяють ефективності проведення внутрішнього 

контролю банку?
13. Які функції служби внутрішнього контролю банку?
14. Як регламентується система внутрішнього контролю банку?
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РОЗДІЛ 2

СТАНДАРТИ І ПРИНЦИПИ 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

В БАНКУ

2.1.  Міжнародні стандарти професійної практики 
внутрішнього аудиту

2.2.  Вітчизняні стандарти внутрішнього аудиту в банку
2.3.  Професійні та моральні принципи етики 

внутрішнього аудиту 
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2.1. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Внутрішній аудит проводиться в різних правових 
середовищах; в організаціях з різними цілями, масштабом, склад-
ністю та структурою; особами як із самої організації. Оскільки ці 
розбіжності можуть впливати на практику внутрішнього аудиту 
в кожному середовищі, то дотримання Міжнародних стандартів 
професійної практики внутрішнього аудиту (далі – Стандарти) 
є важливим у частині виконання обов’язків внутрішніх аудиторів і 
функції внутрішнього аудиту.

Якщо правові та регулятивні вимоги забороняють внутрішнім 
аудиторам дотримувати деяких окремих положень Стандартів, то 
необхідно дотримувати всіх інших положень Стандартів та від-
повідним чином розкривати інформацію щодо цього.

Якщо Стандарти використовуються разом зі стандартами, ви-
даними іншими повноважними органами, то внутрішні аудитори, 
за необхідності, можуть посилатися у своїх звітах на використання 
інших стандартів. У такому разі, якщо існують розбіжності між 
Стан дартами та іншими стандартами повноважних органів, внут-
рішні аудитори та служба внутрішнього аудиту повинні дотри мувати 
Стандартів, але можуть дотримувати й інших стандартів, якщо вони 
передбачають більш суворі обмеження.

Основні цілі Стандартів:
1) окреслити основні принципи практики внутрішнього аудиту;
2) надати основні положення для здійснення та поширення 

великого спектра корисних послуг внутрішнього аудиту;
3) установити основу для оцінки діяльності внутрішнього 

аудиту;
4) сприяти вдосконаленню організаційних процесів та опера-

ційної діяльності.
Стандарти – це обов’язкові вимоги, що орієнтовані на прин-

ципи і складаються:
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• з положень щодо основних вимог до професійної практики 
внутрішнього аудиту та оцінки ефективності її здійснення, 
що є прийнятними для використання в різних країнах як на 
рівні організацій, так і окремих осіб;

• тлумачень, що роз’яснюють терміни чи концепції, які вико-
ристовуються у положеннях.

Структура Стандартів складається зі стандартів якісних ха-
рак те ристик та стандартів діяльності. Стандарти якісних характе-
 рис тик описують характеристики осіб та організацій, що надають 
послу ги внутрішнього аудиту. Стандарти діяльності описують суть 
діяль ності внутрішнього аудиту та надають критерії якості, відносно 
яких може оцінюватися виконання цих послуг. Стандарти якісних 
характеристик та стандарти діяльності поширюються на всі послуги 
внутрішнього аудиту.

Стандарти практичного застосування доповнюють стандарти 
якісних характеристик та стандарти діяльності, надаючи вимоги, 
що застосовуються до аудиторської та консультаційної діяль -
ностей.

Аудиторські послуги передбачають об’єктивне оцінювання 
внут рішнім аудитором доказів для формування незалежних виснов-
ків стосовно установи, операційної діяльності, функції, процесу, 
системи або іншого об’єкта перевірки. Характер та обсяг аудитор-
ського завдання визначає внутрішній аудитор. Як правило, послуги 
такого характеру включають три сторони, а саме: 1) особу або групу 
осіб, безпосередньо залучених до установи, операційної діяльності, 
функції, процесу, системи або іншого об’єкта перевірки – власника 
процесу; 2) особу чи групу осіб, які здійснюють оцінку, – внутріш-
нього аудитора; 3) особу чи групу осіб, які використовують резуль-
тати оцінки, – користувача.

Консультаційні послуги – дорадчі за своїм характером і зазвичай 
виконуються у відповідь на окремий запит замовника завдання. 
Характер та обсяг консультаційного завдання визначаються за до-
мо вленістю із замовником завдання. Консультаційні послуги, як 
правило, включають дві сторони, а саме: 1) особу або групу осіб, 
що надають консультацію, – внутрішнього аудитора; 2) особу або 
групу осіб, що потребують та отримують консультацію. Надаючи 
консультаційні послуги, внутрішній аудитор повинен дотримувати 
об’єктивності та не приймати на себе управлінських обов’язків.
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Стандарти застосовуються до кожного окремого внутрішнього 
аудитора та функцій внутрішнього аудиту. Всі внутрішні аудитори 
несуть відповідальність за відповідність Стандартам, пов’язаним 
з індивідуальною об’єктивністю, професійною компетентністю 
та належною ретельністю. Крім того, внутрішні аудитори несуть 
відповідальність за відповідність Стандартам, що стосуються вико-
нання їхніх посадових обов’язків. Керівник внутрішнього аудиту несе 
відповідальність за загальну відповідність Стандартам.

Стандарти постійно переглядаються та вдосконалюються. 
Перед виданням Стандартів Рада з питань Міжнародних стандартів 
внутрішнього аудиту проводить активне обговорення та консультації. 
Проекти Стандартів проходять міжнародний суспільний розгляд та 
обговорення. Усі проекти розміщуються на веб-сайті міжнародного 
Інституту внутрішніх аудиторів, а також розсилаються в усі націо-
нальні інститути внутрішнього аудиту.

Стандарти якісних характеристик
1000 – Цілі, повноваження та обов’язки
Цілі, повноваження та обов’язки функції внутрішнього аудиту 

повинні бути офіційно визначені в статуті внутрішнього аудиту та 
відповідати визначенню внутрішнього аудиту, Кодексу етики та 
Стандартам. Керівник внутрішнього аудиту повинен періодично пе-
реглядати статут внутрішнього аудиту і надавати його вищому ви-
конавчому керівництву та раді на затвердження.

Тлумачення
Статут внутрішнього аудиту – це офіційний документ, що 

визначає цілі, повноваження та обов’язки функції внутрішнього 
аудиту. Статут внутрішнього аудиту встановлює роль функції 
внутрішнього аудиту в організації, включаючи характер функціо-
нальної підзвітності керівника внутрішнього аудиту раді; санкціонує 
доступ до документації, персоналу та майна, необхідного для вико-
нання завдань; визначає обсяг діяльності внутрішнього аудиту. 
Право остаточного затвердження статуту внутрішнього аудиту нале-
жить раді.

1000.А1 – Характер аудиторських послуг, що надаються орга-
нізації, повинен бути визначений у статуті внутрішнього аудиту. У 
разі надання аудиторських послуг сторонам поза межами організації 
характер таких послуг також повинен бути визначений у статуті 
внутрішнього аудиту.
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1000.К1 – Характер консультаційних послуг повинен бути ви-
значений у статуті внутрішнього аудиту.

1010 – Визначення внутрішнього аудиту, Кодексу етики та 
Стандартів у статуті внутрішнього аудиту

 1100 – Незалежність і об’єктивність
Служба внутрішнього аудиту повинна бути незалежною, а 

внутрішні аудитори – об’єктивними при виконанні своїх обов’язків.
 Тлумачення
Незалежність – це свобода від обставин, що загрожують здат-

ності функції внутрішнього аудиту неупереджено виконувати свої 
обов’язки. Для досягнення рівня незалежності, необхідного для ефек-
тивного виконання службою внутрішнього аудиту своїх обо в’язків, 
керівник внутрішнього аудиту має пряму та необмежену мож ливість 
звернення до вищого виконавчого керівництва і ради. Це може бути 
досягнуто за допомогою подвійної підзвітності. Загрози неза лежності 
повинні контролюватися на рівні окремого аудитора, за вдання та на 
функціональному й організаційному рівнях.

Об’єктивність – це неупереджена ментальна позиція, що до-
зволяє внутрішнім аудиторам виконувати завдання, демонструючи 
впевненість у результатах своєї роботи і не допускаючи жодних 
компромісів щодо якості. Об’єктивність вимагає, щоб професійні 
судження внутрішніх аудиторів з питань аудиту не підпорядкову-
вались судженням інших осіб. Загрози об’єктивності потрібно конт-
ро лювати на рівні окремого аудитора, завдання і на функціональ-
ному й організаційному рівнях.

 1110 – Організаційна незалежність
Керівник внутрішнього аудиту повинен звітувати такому рівню 

керівництва в організації, який дає можливість функції внутрішнього 
аудиту виконувати свої обов’язки. Керівник внутрішнього аудиту 
повинен принаймні щорічно надавати раді підтвердження щодо 
організаційної незалежності функції внутрішнього аудиту.

 Тлумачення
Ефективний спосіб досягнення організаційної незалежності по-

лягає в організації функціональної підзвітності керівника внутріш-
нього аудиту раді. Приклади функціональної підзвітності раді:

• затвердження радою статуту внутрішнього аудиту; 
• затвердження радою ризикорієнтованого річного аудитор-

ського плану;



58

О. М. Сарахман, О. І. Скаско,  О. Д. Вовчак, О. К. Волкова 

• затвердження планування ресурсів та бюджету внутріш-
нього аудиту;

• отримання радою звітувань від керівника внутрішнього 
аудиту стосовно діяльності внутрішнього аудиту, пов’язаної 
з планом, та з інших питань;

• затвердження радою рішень стосовно призначення та усу-
нення з посади керівника внутрішнього аудиту;

• затвердження оплати праці керівника внутрішнього аудиту; 
• направлення радою відповідних запитів виконавчому керів-

ництву та керівнику внутрішнього аудиту для виявлення 
неприйнятних обмежень в обсязі робіт та ресурсах.

1110.А1 – Функція внутрішнього аудиту повинна бути незалеж-
ною від втручання інших осіб у процес визначення обсягу діяльності 
внутрішнього аудиту, виконання роботи і звітування про результати.

 1111 – Пряма взаємодія з радою
Керівник внутрішнього аудиту повинен звітувати та взаємодіяти 

безпосередньо з радою.
 1120 – Індивідуальна об’єктивність
Внутрішні аудитори повинні бути справедливі й неупереджені 

та уникати будь-якого конфлікту інтересів.
 Тлумачення
Конфлікт інтересів – це ситуація, в якій професійний та осо-

бистий інтереси внутрішнього аудитора, що обіймає відповідальну 
посаду, входять у протиріччя між собою. Такі конкуруючі інтереси 
можуть ускладнити неупереджене виконання аудитором своїх обо-
в’язків. Конфлікт інтересів існує, навіть якщо він не призводить до 
неетичних або неналежних дій. Конфлікт інтересів може створити 
враження виконання неналежних дій, що може підірвати впевненість 
у сприйнятті внутрішнього аудитора, функції внутрішнього аудиту 
та професії в цілому. Конфлікт інтересів може обмежити здатність 
особи виконувати свої завдання та обов’язки об’єктивно.

 1130 – Обмеження незалежності та об’єктивності
Якщо незалежність або об’єктивність є обмеженими або можуть 

сприйматися як такі, деталі про обмеження повинні бути розкриті 
відповідним сторонам. Суть розкриття буде залежати від характеру 
обмеження.

 Тлумачення
Обмеження організаційної незалежності та індивідуальної 

об’єктивності може включати, але цим не обмежуючись: особистий 
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конфлікт інтересів, обмеження обсягу перевірки, обмеження доступу 
до документації, персоналу, майна та обмеження ресурсів, таких як 
фінансування.

Визначення відповідних сторін, яким повинні розкриватися 
деталі обмеження незалежності або об’єктивності, залежить від 
обо в’язків перед вищим виконавчим керівництвом та радою, які 
очікуються від служби внутрішнього аудиту та керівника внут-
рішнього аудиту згідно зі статутом внутрішнього аудиту, а також від 
характеру такого обмеження.

1130.А1 – Внутрішні аудитори повинні утримуватися від 
проведення оцінки операційної діяльності, за яку вони раніше були 
відповідальними. Об’єктивність вважається обмеженою, якщо внут-
рішній аудитор перевіряє ту діяльність, за яку він відповідав протя-
гом попереднього року.

1130.А2 – Аудиторські завдання щодо обов’язків, за які керів-
ник внутрішнього аудиту несе відповідальність, треба виконува-
ти під наглядом зовнішньої щодо функції внутрішнього аудиту 
сторони.

1130.К1 – Внутрішні аудитори можуть надавати консультаційні 
послуги щодо операційної діяльності, за яку вони раніше були 
відповідальними.

1130.К2 – Якщо внутрішнім аудиторам потенційно загрожує 
обмеження незалежності або об’єктивності при виконанні запро-
понованих консультаційних послуг, така інформація має бути роз-
крита замовнику завдання до його прийняття.

 1200 – Професійна компетентність та належна ретельність
Завдання потрібно виконувати із застосуванням професійної 

компетентності та з належною ретельністю.
 1210 – Професійна компетентність
Внутрішні аудитори повинні володіти знаннями, навичками 

та іншими компетенціями, необхідними для виконання покладених 
на них обов’язків. Служба внутрішнього аудиту в цілому повинна 
володіти або набути знання, навички або інші вміння, необхідні для 
виконання своїх обов’язків.

 Тлумачення
Знання, навички та інші вміння – це збірний термін, що стосу-

ється професійної компетентності, яка вимагається від внутрішніх 
аудиторів для ефективного виконання своїх професійних обов’язків. 
Внутрішнім аудиторам наполегливо рекомендується демонструвати 
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свою професійну компетентність шляхом отримання професійної 
сертифікації та відповідних кваліфікацій, таких як сертифікований 
внутрішній аудитор та інших кваліфікацій, що пропонує Інститут 
внутрішніх аудиторів та інші професійні організації.

1210.А1 – Керівник внутрішнього аудиту повинен звернутися 
по компетентні консультації та допомогу в разі, якщо внутрішні ауди-
тори не мають достатніх знань, навичок чи інших вмінь, необхідних 
для виконання завдання в цілому або його частини.

1210.А2 – Внутрішні аудитори повинні мати достатні знання 
для того, щоб оцінити ризик шахрайства та спосіб управління таким 
ризиком в організації, але не передбачається, що внутрішній аудитор 
повинен володіти такою ж компетенцією, що й особа, основним 
обов’язком якої є виявлення та розслідування фактів шахрайства.

1210.А3 – Внутрішні аудитори повинні мати достатні знання про 
ключові ризики та механізми контролю інформаційних технологій, а 
також про доступні технологічні методи аудиту для виконання своєї 
роботи. Однак не очікується, що всі внутрішні аудитори повинні 
мати компетентність внутрішнього аудитора, головним обов’язком 
якого є аудит інформаційних технологій.

1210.К1 – Керівник внутрішнього аудиту повинен відмовитись 
від завдання з надання консультаційних послуг або отримати ком-
петентну консультацію та допомогу, якщо внутрішнім аудиторам 
бракує знань, навичок або інших вмінь, необхідних для виконання 
завдання в цілому або його частини.

 1220 – Належна професійна ретельність
Внутрішні аудитори повинні проявляти ретельність та застосо-

вувати вміння, що очікуються від розсудливого та компетент ного 
внутрішнього аудитора. Належна професійна ретельність не означає, 
що аудитор не має права на помилку.

1220.А1 – Внутрішній аудитор повинен проявляти належну 
професійну ретельність з огляду на:

• обсяг роботи, необхідний для досягнення цілей завдання;
• відносну складність, суттєвість або значущість операцій, до 

яких застосовуються аудиторські процедури;
• адекватність та ефективність процесів корпоративного 

управ ління, управління ризиками та контролю;
• імовірність значних помилок, шахрайства або невідпо від-

ності; 
• витрати на аудиторські послуги відносно можливих вигід.
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1220.А2 – Як прояв належної професійної ретельності, 
внутрішні аудитори повинні розглядати можливість використання 
технологічних методів аудиту та інших методів аналізу даних.

1220.А3 – Внутрішній аудитор повинен бути особливо уважним 
щодо значних ризиків, які можуть вплинути на цілі, операційну 
діяльність або ресурси. Однак самі аудиторські процедури, навіть 
виконані з належною професійною ретельністю, не гарантують 
виявлення всіх значних ризиків.

1220.К1 – Внутрішні аудитори повинні виявляти належну 
професійну ретельність під час виконання консультаційних завдань, 
звертаючи увагу на:

• потреби та очікування замовників, включаючи характер, 
визначення термінів проведення та звітування про резуль-
тати завдання;

• відносну складність та обсяг робіт, необхідних для досяг-
нення цілей завдання; 

• витрати на консультаційне завдання відносно можливих 
вигід.

 1230 – Постійний професійний розвиток
Внутрішні аудитори повинні удосконалювати свої знання, на-

вички та інші вміння шляхом постійного професійного розвитку.
 1300 – Програма забезпечення та підвищення якості
Керівник внутрішнього аудиту повинен розробити і підтриму-

вати програму забезпечення та підвищення якості, що охоплювати -
ме всі аспекти діяльності внутрішнього аудиту.

2.2.  ВІТЧИЗНЯНІ СТАНДАРТИ 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БАНКУ

Основні питання здійснення та організації захо-
дів внутрішнього аудиту регламентовані певними стандартами, під 
якими розуміють критерії оцінки якості операцій підрозділу внут-
рішнього аудиту. Внутрішній аудит у банку здійснюється на підста-
ві дотримання працівниками служби внутрішнього аудиту правил 
внутрішнього розпорядку банку.
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Стандарти внутрішнього аудиту впроваджені в діяльність бан-
ків з метою:

• удосконалення практики проведення внутрішнього аудиту; 
• забезпечення якісного аналізу й оцінки системи внутріш-

нього контролю;
• здійснення постійного моніторингу банківських ризиків;
• перевірки відповідності здійснених банківських операцій 

політиці та встановленим процедурам банку, а також чин-
ному законодавству України;

• інформування правління банку та ради банку про виник-
нення певних проблем, розроблення і вживання упереджу-
вальних заходів, спрямованих на запобігання виникненню 
ризиків у діяльності банку;

• складання уніфікованих аудиторських висновків і звітів;
• дотримання працівниками служби внутрішнього аудиту 

правил поведінки та етичних професійних норм. 
Служба внутрішнього аудиту банку при виконанні функціональ-

них обов’язків має керуватися певними стандартами (табл. 2.1).
Таблиця  2.1

Характеристика стандартів внутрішнього аудиту
Стандарти Характеристика

1. Керівництво 
службою 
внутрішнього 
аудиту

У цьому стандарті зазначаються:
• об’єкти аудиторського контролю;
• сутність, причини появи банківських ризиків та фак-

тори, що на них впливають;
• відповідальність та обов’язки керівників служби 

внут рішнього аудиту;
• напрямки взаємодії зовнішніх і внутрішніх аудиторів

2. Незалежність Визначає статус служби внутрішнього аудиту банку.
3. Професійна 
компетентність

Передбачає огляд професійних якостей та норм поведінки 
внутрішніх аудиторів

4. Обсяг робіт Визначає, що спостережна рада і правління банку здійс-
нюють загальне керівництво щодо обсягу робіт і напрямів 
діяльності банку, які підлягають аудиту. Виходячи із 
завдань внутрішнього контролю визначається обсяг 
ауди торської перевірки

5. Планування 
і виконання 
аудиторської 
перевірки

Розкривається процес здійснення аудиторської пере-
вір ки, вимоги до складання програми перевірки та 
процес документації. Аудиторська перевірка передбачає 
планування аудиту, перевірку та оцінку інформації, 
надання рекомендацій та контроль після перевірки
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Закінчення табл. 2.1
Стандарти Характеристика

6. Складання 
аудиторського 
висновку

Висвітлює процедуру опрацювання висновків та реко -
мендацій внутрішнього аудиту, яка передбачає прове-
дення їх обговорення з працівниками підрозділу банку, 
що перевіряється 

Застосування стандартів внутрішнього аудиту має забезпе чу-
ватись із дотриманням працівниками служби внутрішнього ауди-
ту банку (внутрішніми аудиторами) Кодексу професійної етики 
внутрішніх аудиторів банківських установ.

Розглянемо вимоги стандартів внутрішнього аудиту в банках.
 Стандарт 1 – Керівництво службою внутрішнього аудиту 
Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту має бути 

погоджена з радою банку і відповідати вимогам, установленим 
Національним банком України. Рішення про призначення на цю 
посаду затверджується наказом керівника банку. 

Керівник служби внутрішнього аудиту відповідає:
•  за виконання поставленої перед банком мети, яка ґрунту-

 єть ся на його стабільності, надійності, платоспроможнос -
ті та ліквідності і контролюється внутрішніми аудиторами;

•  роботу внутрішніх аудиторів, спрямовану на досягнення 
загальної мети та виконання завдань, що поставлені перед 
банком;

•  ефективне та раціональне використання коштів, що перед-
бачені для утримання служби внутрішнього аудиту;

•  наявність положення про службу внутрішнього аудиту 
бан ку, затвердженого правлінням та погодженого з радою 
банку. В положенні зазначаються цілі, повноваження та 
функціональні обов’язки служби внутрішнього аудиту, 
меха нізм організації її роботи, а також своєчасне виконання 
вимог цього положення;

•  складання планів (графіків), що відображають виконання 
функціональних обов’язків працівниками служби внутріш-
нього аудиту. Структура та обсяги роботи, яку виконує 
служба внутрішнього аудиту, мають відповідати функціям, 
повноваженням, а також меті та завданням банку й охоплю-
вати всі напрями його діяльності.
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 Діяльність банку підлягає повній або частковій перевірці внут-
рішніми аудиторами. 

Об’єктами внутрішнього аудиторського контролю мають бути:
•  банківські операції (види діяльності банку) і їх відповідність 

чинному законодавству України;
•  правила й процедури, згідно з якими здійснюються банків-

ські операції, та їх дотримання;
•  види банківських операцій, ефективність їх здійснення та 

оцінка ризиків;
•  рівень комп’ютеризації та інформаційно-аналітичного за-

без печення діяльності банку;
•  внутрішня і зовнішня фінансова звітність банку, адекват-

ність відображення в ній банківської діяльності;
•  організація бухгалтерського та управлінського обліку, а 

також їх відповідність меті та завданням діяльності банку;
•  управління трудовими і матеріальними ресурсами банку 

тощо.
Внутрішні аудитори оцінюють найбільш ризикові види діяль-

ності банку. Ризик важливо не тільки виявити, а й визначити його 
розмір, а також постійно контролювати тенденції до його зміни та 
розробити комплекс заходів для мінімізації ризику.

Причинами виникнення ризиків можуть бути:
• помилкові управлінські рішення в результаті використання 

неправильної, несвоєчасної, неповної або недостовірної ін-
формації;

• неправильні бухгалтерські записи (свідомі чи несвідомі), 
помилки в бухгалтерському та управлінському обліку;

•  нездатність відповідних підрозділів банку належно збері -
гати активи;

•  незадоволення клієнтів банком, їхні неправильні уявлення 
про банк та його репутацію (ризик репутації);

•  нездатність службовців банку додержуватися правил, планів, 
процедур банку і невиконання ними вимог чинного законо-
давства України та нормативних актів Національного банку 
України;

•  недоцільне, нерентабельне придбання матеріальних ресур-
сів, коштів та нераціональне і неефективне їх викорис-
тання;
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•  нездатність працівників банку досягати відповідних опе-
ра ційних або програмних цілей і виконувати необхідні за-
вдання.

 У процесі аудиторської перевірки внутрішній аудитор повинен 
звернути увагу на такі фактори ризику:

•  моральний клімат у банку, зокрема тиск з боку його ке-
рів ників на впливових посадових осіб для досягнення 
відповідної мети;

•  компетентність працівників, відповідність посадам, які вони 
обіймають;

•  обсяг активів, ліквідність та обсяг операцій; 
•  фінансовий стан та виконання економічних нормативів;
•  конкурентоспроможність банку;
•  складність та змінюваність видів банківських операцій;
•  доцільність розширення мережі філій, ефективність окремих 

філій;
•   раціональність витрат на утримання банку;
•  ступінь інформаційно-аналітичного забезпечення діяль-

ності банку;
•  розгалуженість мережі установ банку;
•  адекватність та ефективність процедур внутрішнього конт-

ролю;
•  організаційні, операційні та економічні зміни в банку;
•  визнання негативних фактів, виявлених аудиторською пере-

віркою, і вжиття заходів для виправлення ситуації.
 Для оцінки ризику керівник служби внутрішнього аудиту пови-

нен отримувати інформацію з різних джерел. Цими джерелами мо-
жуть бути не тільки переговори з членами правління та ради банку, 
а й дискусії з керівниками та працівниками служби внутрішнього 
аудиту, переговори із зовнішніми аудиторами, обговорення законів 
України та нормативних актів Національного банку України, що ви-
користовуються, результати аналізу фінансової документації, огляд 
попередніх аудиторських перевірок, а також напрямів економічного 
розвитку банку.

 Оцінку ризиків потрібно проводити щороку. Однак у разі змін 
у проведенні банківських операцій черговість аудиторських пере-
вірок протягом року можна переглядати і коригувати з урахуванням 
нової інформації.
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 Формування груп перевірників передбачає визначення кількості 
внутрішніх аудиторів (а також залучених фахівців та консультантів) і 
здійснюється згідно з календарними графіками (планами) проведення 
аудиторської перевірки та кошторисом витрат, затвердженим радою 
банку. 

Звіти про результати діяльності служби внутрішнього аудиту 
періодично подаються на розгляд правлінню та раді банку.

 Керівник служби внутрішнього аудиту повинен:
•  підготувати Положення про службу внутрішнього аудиту, в 

якому визначено правила та процедури, відповідно до яких 
проводиться аудиторська перевірка;

•  скласти програму відбору і підвищення професійного рівня 
працівників підрозділу;

•  підтримувати зв’язок із зовнішніми аудиторами;
•  координувати роботу внутрішніх і зовнішніх аудиторів для 

максимального охоплення аудитом усіх напрямів діяль-
ності банку та недопущення дублювання аудиторської пере -
вірки;

•  надавати зовнішнім аудиторам інформацію щодо методів, 
засобів, термінології, які використовують внутрішні ауди-
тори;

•  організовувати тестування працівників свого підрозділу 
та розробляти програму проведення аудиторської пере вір-
ки з метою дотримання внутрішніми аудиторами відпо-
від них стандартів, а також належного виконання ними 
функціональних обов’язків;

•  не менше ніж раз на рік, а також на вимогу правління та 
ради банку подавати звіти про роботу свого підрозділу, в 
яких відображати виявлені аудиторською перевіркою факти 
недоліків у діяльності банку та відповідні рекомендації щодо 
їх усунення;

•  щорічно подавати правлінню банку для затвердження і 
раді банку для погодження плани (графіки) проведення 
аудиторських перевірок, проекти формування штату, плану-
вання кошторису витрат свого підрозділу.

 Внутрішні аудитори відповідають за оцінку адекватності засто-
сованих процедур і отриманих фактів, що використовувались у їхніх 
висновках щодо річного фінансового звіту.
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 Правління банку може звернутися до керівника служби внут-
рішнього аудиту з проханням дати оцінку результатам діяльності 
зовнішніх аудиторів. Висновок керівника служби внутрішнього 
аудиту має бути аргументованим.

 За необхідності керівник служби внутрішнього аудиту разом 
із зовнішніми аудиторами обговорює напрями взаємодії на підставі 
наданих документів. Ці документи можуть стосуватися:

•  суттєвої недостатності контролю;
•  помилок та порушень;
•  протизаконних дій; 
• рішень керівників банку;
•  суперечностей із керівниками;
•  труднощів, що виникають під час аудиторської перевірки.
 Зовнішні аудитори можуть користуватися висновками внут-

рішніх аудиторів, відповідями керівників на ці висновки та звітами, 
що свідчать про результати діяльності служби внутрішнього аудиту. 
Ці матеріали зовнішні аудитори використовують під час визначення 
обсягів їхньої роботи. 

Стандарт 2 – Незалежність 
Незалежність дає змогу внутрішнім аудиторам робити правди-

ві й неупереджені висновки, що необхідні для належного про ве-
дення аудиторської перевірки. Це досягається в результаті організа-
ційного визначення статусу та об’єктивності служби внутрішнього 
аудиту.

 Для повної ефективності виконання службових обов’язків служ-
ба внутрішнього аудиту банку (внутрішній аудитор) має бути не-
залежною від щоденного процесу проведення внутрішнього конт-
ролю.

 Організаційний статус має передбачати:
•  безпосередню підпорядкованість служби внутрішнього 

ау ди ту в процесі її діяльності правлінню банку та раді банку 
в питан нях стратегічних напрямів його розвитку;

•  процедури затвердження радою банку штатного розпису 
підрозділу внутрішнього аудиту та бюджету на наступний 
рік, а також уніфікованих висновків і звітів про результати 
його діяльності;

•  виконання службою внутрішнього аудиту своїх функціо-
нальних обов’язків без будь-яких перешкод;



68

О. М. Сарахман, О. І. Скаско,  О. Д. Вовчак, О. К. Волкова 

•  постійну участь керівника підрозділу внутрішнього ауди-
ту банку в засіданнях правління банку, що стосуються 
аудиторської діяльності, фінансової звітності, управління, 
організації внутрішнього контролю.

  Під час проведення аудиторських перевірок внутрішні аудитори 
повинні бути об’єктивними. Обєктивність полягає:

•  у відстоюванні внутрішніми аудиторами власної думки 
з питань аудиту, яка може не збігатися з думкою інших 
працівників банку, зовнішніх аудиторів тощо;

•  отриманні керівником служби внутрішнього аудиту від своїх 
працівників інформації про можливий конфлікт інтересів 
і т. ін.;

•  позбавленні внутрішніх аудиторів банку відповідальності 
за проведення банком будь-яких банківських операцій;

•  забороні працівникам служби внутрішнього аудиту, які 
раніше працювали в якихось підрозділах цього банку, на 
здійснення аудиторської перевірки цих підрозділів протягом 
року (або більш тривалий час) після їх зарахування до 
служби внутрішнього аудиту;

•  у наданні рекомендації працівникам банку щодо засто су-
вання стандартів контролю та перевірці відповідних про-
цедур їх застосування;

•  позбавленні внутрішніх аудиторів функцій з проектування, 
впровадження та складання різних операційних систем. 
Виконання таких видів діяльності знижує рівень об’єктив-
ності аудиту. 

 Стандарт 3 – Професійна компетентність  
Аудиторські перевірки мають виконуватися на високому про-

фесійному рівні. 
Усі працівники служби внутрішнього аудиту повинні мати 

достатній професійний досвід і володіти необхідними знаннями й 
навичками. 

До проведення внутрішнього аудиту банку можна залучати сто-
ронніх фахівців та консультантів, з якими укладається відповідний 
договір, що передбачає відповідальність за розголошення банківсь-
кої таємниці. Вони повинні мати глибокі знання у сфері економіки, 
бухгалтерського обліку, статистики, фінансів і кредиту, оподатку-
вання та права, електронної обробки даних тощо. 
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Керівник служби внутрішнього аудиту забезпечує належний 
нагляд за всіма аудиторськими перевірками і відповідає за його 
здійснення. 

Аудиторський нагляд – це безперервний процес, який почи-
нається з планування і закінчується виконанням аудиторського 
завдання. 

Здійснення аудиторського нагляду передбачає:
•  своєчасне забезпечення підлеглих відповідними інструк ці-

ями та затвердженою програмою проведення аудиторської 
перевірки;

•  контроль за виконанням затвердженої програми аудитор-
ської перевірки до часу здійснення її коригувань;

•  підтвердження виявлених фактів, висновків внутрішніх 
ауди торів відповідною документацією;

•  об’єктивність аудиторських висновків, чіткість їх викладу, 
їхню конструктивність і своєчасність подання;

•  досягнення мети аудиту. 
Результати діяльності служби нагляду документують і належ -

ним чином зберігають.
 Внутрішні аудитори повинні:
•  бути обережними, досвідченими, компетентними;
•  правильно застосовувати чинні стандарти, процедури і ме-

тоди внутрішнього аудиту; 
• знати принципи і методи бухгалтерського обліку;
•  доводити на підставі фактів неефективність і нерентабель-

ність операцій банку, запобігати можливим навмисним пра-
во порушенням, не допускати помилок та упущень, роз кра-
дан ня, випадків шахрайства, махінацій і конфліктів інтересів;

•  належним чином оцінювати достатність та ефективність 
системи внутрішнього контролю, її відповідність рівню 
потенційного ризику в різних сферах діяльності банку, а 
також процедурам і методам, що застосовуються в банку;

•  дотримуватися принципів, що визначені в Кодексі профе-
сійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ.  

Внутрішній аудитор проводить вибіркові перевірки, які не 
передбачають детального аудиторського контролю всіх угод або 
операцій. Таким чином, внутрішні аудитори не дають абсолютної 
гарантії того, що порушень у діяльності банку зовсім немає.
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 Керівник служби внутрішнього аудиту за наявності доказів про 
здійснення правопорушення повідомляє про це правління банку. 
Внутрішній аудитор має право подавати пропозиції щодо основних 
напрямів проведення розслідування цього правопорушення. Надалі 
внутрішній аудитор повинен простежити за повним та своєчасним 
виконанням рекомендацій служби внутрішнього аудиту.  

Стандарт 4 – Обсяг робіт  
Головними завданнями внутрішнього контролю банку є:
•  дотримання правил, планів, процедур, законів України, нор-

ма тивних актів та інструкцій Національного банку України;
•  збереження активів; 
• забезпечення достовірності й цілісності інформації;
•  економічне та раціональне використання ресурсів;
•  досягнення відповідних цілей під час проведення операцій 

або виконання програм.
 Правління і рада банку здійснюють загальне керівництво щодо 

обсягу робіт та напрямів діяльності банку, які підлягають аудиту.
 Метою перевірки стану системи внутрішнього контролю є з’ясу-

вання того, чи забезпечує наявна система достатню гарантію раціо-
нального виконання завдань та функцій банку. 

При розробці системи внутрішнього контролю керівництво 
банку має враховувати співвідношення витрат і доходів. Потенційні 
збитки, пов’язані із загрозою ризику або власне ризиком, оціню ються 
за витратами на здійснення їх контролю.

 Управління системою внутрішнього контролю передбачає 
санк  ціо нування і нагляд за виконанням операцій (спостереження), 
періо дичне порівняння їх фактичного виконання із запланованим 
та документування цієї діяльності. Санкціонування свідчить про 
те, що керівництво банку перевірило та затвердило відповідність 
видів спостереження – це нагляд, відстежування та тестування ви-
дів банківської діяльності, а також подання звітів відповідальним 
особам. Документування ведеться з метою забезпечення належного 
виконання обов’язків та повноважень, відповідності правилам, про-
цедурам і нормативам виконання робіт, нагляду, спостереження і 
тесту вання аудиторів, а також підтвердження виконання заплано-
ваної роботи.

 Виходячи із завдань внутрішнього контролю визначається обсяг 
аудиторської перевірки. Внутрішні аудитори зобов’язані перевіряти 
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системи внутрішнього контролю, за адекватність яких відповідає 
керівництво банку.

 Внутрішні аудитори перевіряють ефективність засобів, які 
використовуються для захисту операцій банку від різних видів 
збитків (наприклад, розкрадання, неправомірна або протизаконна 
діяльність, форс-мажорні обставини).

 Керівництво банку відповідає за встановлення економічних 
нормативів для оцінки раціонального використання ресурсів за 
кожним видом діяльності.

 Внутрішні аудитори банку відповідають:
•  за виникнення та контроль ризиків у проведенні банківських 

операцій;
•  забезпечення аналізу та оцінки внутрішнього контролю банку;
•  своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності 

структурних підрозділів і надання відповідних висновків;
•  здійснення контролю за дотриманням економічних норма-

тивів, що встановлені Національним банком України.
 Аудиторська перевірка має виявляти:
•  невиправдані витрати банку;
•  неефективне використання інтелектуального потенціалу 

працівників;
•  неповноцінне використання технічних засобів;
•  переукомплектування або недоукомплектування штату пра-

ців ників;
•  фактори, що негативно впливають на виконання завдань 

банку.  
Стандарт 5 – Планування і виконання аудиторської перевірки  
Аудиторська перевірка передбачає планування аудиту, пере-

вірку та оцінку інформації, надання рекомендацій та контроль після 
перевірки.

 Планування кожної аудиторської перевірки підлягає доку мен-
туванню і передбачає:

•  визначення мети, завдань та обсягу аудиту;
•  отримання повної інформації про підрозділ, що підлягає 

аудиторській перевірці. 
Перевірка повноти інформації передбачає:
•  визначення завдань, цілей та планів підрозділу, що пере-

віряється;
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•  отримання інформації про організаційну структуру та її 
зміни, про посадові інструкції, положення про підрозділи;

•  наявність робочої документації попередньої аудиторської 
перевірки;

•  користування матеріалами попередньої аудиторської пере-
вірки, включаючи матеріали зовнішнього аудиту.

 У планування аудиторської перевірки входить визначення об-
сягу коштів на її проведення. Для їх розрахунку враховують:

•  кількість працівників служби внутрішнього аудиту, рівень 
їхнього досвіду згідно з характером і складністю завдання;

•  знання і стан дисципліни працівників служби внут рішньо-
го аудиту, а також часові обмеження та наявність у роз по-
рядженні банку власних коштів;

•  необхідність підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів;
•  можливість використання досвіду зовнішніх аудиторів.
 У процесі планування аудиту проводять ділові зустрічі з ке-

рівниками підрозділів банку, які відповідають за проведення опера-
цій. Досягнуті під час зустрічей результати аналізують, розповсюд-
жують серед осіб, які причетні до проведення аудиту, та фіксують у 
робочій документації аудиторської перевірки.

 Планування аудиторської перевірки передбачає ознайомлення 
з операціями, ризиками і системами внутрішнього контролю в 
підрозділі з метою виявлення об’єктів, що вимагають особливої 
уваги, отримання висновків та пропозицій від суб’єкта перевірки.

 Обов’язковою умовою планування аудиту є складання програми 
проведення аудиторської перевірки. У програмі потрібно висвітлити:

•  цілі аудиторської перевірки та строк її проведення;
•  процедури, які використовують внутрішні аудитори для 

збирання, аналізу та документування інформації під час 
аудиторської перевірки;

•  характер та масштаб тестування, необхідного для досяг-
нення цілей аудиту на кожному його етапі; 

• конкретні ризики, процеси та угоди, що підлягають аудиту;
•  календарний графік виконання робіт.
 План проведення аудиторської перевірки затверджує керівник 

служби внутрішнього аудиту до початку її проведення. У разі вне-
сення змін до плану проведення аудиторської перевірки їх затвер-
джують заздалегідь.
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 Внутрішні аудитори зобов’язані не тільки аналізувати, а й до-
кументально підтверджувати отриману інформацію.

 Процес аналізу та оцінки інформації здійснюється таким чином:
•  інформація збирається щодо всіх питань, зазначених у про-

грамі перевірки;
•  при аналізі та оцінці інформації внутрішні аудитори вико-

ристовують аналітичні процедури проведення аудиту.
 До аналітичних процедур належать:
•  порівняння поточної інформації з аналогічною за характе-

ром у попередніх періодах;
•  порівняння поточної інформації з кошторисом витрат і 

прогнозами;
•  вивчення взаємозв’язку фінансової інформації з відповідною 

нефінансовою (наприклад, облікові витрати на оплату праці 
порівнюють із зміною середньої кількості працівників);

•  дослідження взаємозв’язку елементів інформації (наприк-
лад, коливання облікових витрат на виплату процентів по-
рів нюють із відповідними залишками непогашеної заборго-
ваності за раніше наданими кредитами);

•  порівняння інформації з аналогічною інформацією інших 
підрозділів банку.

 За нестандартних ситуацій внутрішні аудитори використовують 
процедуру опитування керівників підрозділу або інші процедури з 
метою порівняння результатів.

 Установлені за допомогою аналітичних процедур аудиту ре-
зультати, що не дістали достатнього пояснення, доводять до відома 
відповідного керівника підрозділу банку.

 Інформація про виявлені аудиторською перевіркою факти пору-
шень має бути достатньою, точною і вагомою, щоб забезпечити на її 
основі надання відповідних рекомендацій.

 Процес збирання, аналізу та документування інформації має 
перебувати під наглядом керівника служби внутрішнього аудиту.

 Робочу документацію аудиторської перевірки готують внутрішні 
аудитори і перевіряє керівник служби внутрішнього аудиту. В цих 
документах подається перелік отриманої інформації, а також ре-
зультати її аналізу.

 Робоча документація внутрішньої аудиторської перевірки збе-
рігається на паперових або магнітних носіях (диски, дискети тощо). 
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Якщо робоча документація внутрішнього аудитора зберігається не 
на паперових носіях, необхідно врахувати можливість її дублювання.

 Якщо внутрішні аудитори готують висновки, що стосуються 
фінансової інформації, то в робочій документації слід зазначати, чи 
підтверджують цю інформацію відповідні бухгалтерські записи.

 Усю робочу документацію з аудиту перевіряють на предмет 
підтвердження аудиторського висновку і правильності виконання 
всіх процедур його проведення. Здійснення такого контролю по-
винно мати документальне підтвердження.

 Підпис перевірника та зазначення дати на кожному робочому 
документі після його перегляду є свідченням проведення контролю 
аудиторської перевірки.

 Робоча документація внутрішнього аудитора належить до 
власності банку.

 Архіви робочої документації з проведення аудиту повинні збе-
рігатися у службі внутрішнього аудиту і доступ до них мають тільки 
уповноважені особи (члени правління та ради банку, працівники 
служби внутрішнього аудиту).

 Внутрішні і зовнішні аудитори (як правило) надають один од-
но му доступ до робочої документації. Доступ зовнішніх аудиторів до 
робочої документації внутрішніх аудиторів може бути наданий лише
з дозволу керівника банку або керівника служби внутрішнього аудиту.

 Керівник служби внутрішнього аудиту розробляє вимоги, що 
стосуються збереження робочої документації з проведення ауди-
торської перевірки. Ці вимоги мають відповідати положенням та 
інструкціям банку щодо збереження службової документації, а також 
чинному законодавству України.

 Після проведення перевірки внутрішні аудитори повинні конт-
ролювати становище в банку щодо виправлення виявлених і зазна-
чених в аудиторському висновку порушень, а також визначити 
можливе прийняття на себе правлінням або радою банку ризику 
незастосування відповідних заходів.

 Наступний контроль, який проводиться внутрішніми аудито-
рами, – це встановлення адекватності, ефективності та своєчасності 
заходів, який уживає керівництво банку у зв’язку з викладеними в 
аудиторському висновку зауваженнями внутрішніх та зовнішніх 
аудиторів. 

Відповідальність за наступний контроль має визначатися в по-
ложенні про службу внутрішнього аудиту банку.
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 Керівники банку відповідальні за вжиття заходів щодо усунення 
порушень, зазначених в аудиторському висновку. Керівник служби 
внутрішнього аудиту банку здійснює відповідний контроль.

 Керівництво банку має право взяти на себе ризик і відмовитися 
вживати відповідних заходів щодо викладених в аудиторському 
висновку фактів у зв’язку з великими витратами на їх проведення 
або з інших міркувань. У такому разі керівник служби внутрішнього 
аудиту повідомляє про це рішення раду банку.

 Окремі викладені в аудиторському висновку недоліки можуть 
бути настільки важливими, що вимагатимуть від керівників банку 
негайних дій. Внутрішні аудитори зобов’язані тримати такі ситуації 
під особливим контролем.

 Якщо керівник служби внутрішнього аудиту переконаний, що 
правління і рада банку вживають достатніх заходів для усунення 
фактів порушень, то наступний контроль здійснюється в рамках 
подальшої аудиторської перевірки.

 Розроблення графіка подальшого контролю має базуватися на 
передбачених ризиках, а також на ступені складності та важливості 
фактів виявлених порушень.

 Керівник служби внутрішнього аудиту для проведення подаль-
шого контролю повинен:

•  установити час, який потрібен на отримання відповіді від 
ке рівників підрозділів банку щодо усунення виявлених 
недоліків;

•  розглянути відповіді керівників підрозділів, що пере ві ря-
ються;

•  провести у разі потреби повторну контрольну аудиторську 
перевірку.  

Стандарт 6 – Складання аудиторського висновку 
Аудиторський висновок має містити інформацію про обсяг ро-

боти, період перевірки та про перевірника.
 Після завершення аудиторської перевірки внутрішні аудитори 

складають висновок і підписують його. 
Внутрішнього аудитора, що уповноважений підписати ауди тор-

сь кий висновок, призначає керів ник підрозділу внутрішнього аудиту.
 В аудиторському висновку має бути відображено, наскільки 

діяльність перевіреного підрозділу відповідає чиним законодавчим і 
нормативним вимогам.
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 Аудиторський висновок має містити інформацію про досто-
вірність та повноту фінансової документації банку, правильність 
ведення бухгалтерського обліку.

 В аудиторському висновку слід звернути увагу на виявлення 
помилок, шахрайств та інших подібних випадків у діяльності банку, 
а також усіх ситуацій, які можуть становити ризик збитків для 
банку.

 Опрацювання висновків та рекомендацій (як правило) відбу-
вається під час аудиторської перевірки або після її проведення. Таким 
чином аудитори уникають ризику неправильного розуміння або 
тлумачення фактів, тобто суб’єкт аудиту може надати пояснення, 
висловити свою думку щодо виявлених у результаті перевірки фактів, 
висновків та рекомендацій.

 Аудиторський висновок містить основну інформацію та ре-
зюме. У висновок також можуть бути включені факти виявлених 
пору шень, рекомендації з попередніх аудиторських перевірок, 
а також інфор мація про характер здійсненої перевірки (планова, на 
запит).

 В аудиторський висновок обов’язково включають усі важливі 
факти, які необхідні для підтвердження або запобігання непра-
вильним судженням. Менш важливу інформацію (факти) можна 
пере давати усно або шляхом неофіційного листування.

 У висновку подають рекомендації, які ґрунтуються на виявле-
них під час перевірки недоліках та порушеннях. Вони зобов’язують 
керівників підрозділів уживати відповідних заходів.

 В аудиторському висновку зазначають ужиті підрозділом за-
ходи після останньої аудиторської перевірки або інформацію щодо 
введення суворого контролю над операціями.

 Внутрішній аудитор у процесі обговорення матеріалів перевірки 
повинен погодити із суб’єктом аудиту всі питання, що стосуються 
цієї перевірки. Якщо внутрішній аудитор та керівник підрозділу, 
що перевіряється, не дійшли згоди щодо якогось питання, то це ви-
світлюється в аудиторському висновку. Письмові коментарі су б’єк -
та аудиту можуть бути включені у висновок як додаток, або 
подані в головній частині висновку, або супровідному листі.

 Керівник служби внутрішнього аудиту або призначена ним 
особа зобов’язані перевірити і затвердити аудиторський висновок 
перед остаточним складанням.
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 Рекомендації аудитора стосуються тих співробітників банку, 
які можуть вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків або 
гарантувати їх виконання. Аудиторський висновок обов’язково на-
дається керівникам перевіреного підрозділу, а керівництву банку 
надається тільки резюме. Аудиторський висновок може бути надано 
іншим зацікавленим особам або тим, чиї інтереси були порушені в 
результаті проведення перевірки.

 Інформацію конфіденційного характеру викладається в окре-
мому висновку. Якщо вона стосується керівників банку, то ауди-
торський висновок обов’язково надається раді банку з повідом-
ленням Національного банку України, а саме двічі на рік надають 
звіти до банківського нагляду НБУ про розглянуті питання, виявлені 
недоліки, порушення, ризики та надані рекомендації. 

2.3.  ПРОФЕСІЙНІ ТА МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 
ЕТИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Стандарти внутрішнього аудиту регулюють ос-
нов ні вимоги до функціонування підрозділів внутрішнього аудиту 
в банках. Виконання професійних обов’язків безпосередньо ауди-
торів (етичних норм поведінки) та реалізація вимог Ключових прин-
ципів ефективного банківського нагляду визначається Кодексом 
професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ, затвер-
дженим постановою Правління НБУ від 12.12.2003 № 50. 

Головне завдання Кодексу полягає у встановленні моральних 
принципів етики та поведінки внутрішнього аудитора для забез-
печення гарантії високої якості його роботи (підвищення довіри до 
об’єктивних аудиторських послуг стосовно корпоративного управ-
ління, управління ризиками та контролю), ефективної роботи 
банків, а також підвищення організаційного статусу внутрішнього 
аудитора банку. 

Кодекс етики включає дві невід’ємні складові:
• моральні принципи, що стосуються професії та практики 

внутрішнього аудиту, а саме: об’єктивність, чесність, конфі-
денційність та професійна компетентність.
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• правила поведінки, що описують норми поведінки, очі ку-
ваної від внутрішніх аудиторів. 

Принцип чесності внутрішніх аудиторів є основою, на якій 
базується довіра до його результатів, та означає, що він не пови-
нен брати участь у діях, які можуть дискредитувати професію 
внут рішнього аудитора і його банк, викликати конфлікт інтересів, 
завдати шкоди банкові. Усі дії аудитора мають відповідати чинному 
законодавству, тобто не слід свідомо брати участь у незаконній ді-
яльності або діях, що дискредитують професію внутрішнього ауди-
тора чи організацію.

Внутрішні аудитори мають реалізовувати найвищий рівень 
об’єктивності під час збору, оцінювання та повідомлення інфор-
мації щодо діяльності чи процесу, який перевіряється. Важливим 
момен том для дотримання принципу об’єктивності є зважена оцін-
ка всіх релевантних обставин та несхильність у своїх судженнях 
до неналежного впливу своїх власних інтересів чи інтересів інших 
осіб. 

Принцип об’єктивності служби внутрішнього аудиту полягає 
ось у чому:

• аудитори відстоюють власну думку, яка може не збігатися з 
думкою інших працівників банку, зовнішніх аудиторів; 

• обмеженість конфлікту інтересів при здійсненні перевірок; 
• працівники служби внутрішнього аудиту, які раніше пра-

цю вали в інших підрозділах цього банку, не можуть бути 
призначені для проведення аудиторської перевірки цих під-
розділів протягом тривалого часу після їх зарахування до 
служби внутрішнього аудиту; 

• рівень об’єктивності внутрішнього аудитора не знижується, 
якщо він надає рекомендації працівникам банку щодо 
застосування стандартів контролю та перевіряє відповідні 
процедури їх застосування; 

• проектування, впровадження та складання різних опера-
ційних систем не належить до функцій внутрішнього аудиту, 
оскільки їх виконання знижуватиме рівень об’єктивності 
аудиту.

Принцип конфіденційності означає, що внутрішні аудитори, 
володіючи правом власності на інформацію, яку вони отримують 
у ході виконання завдань, та визнаючи її цінність, повинні бути 
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обережні в питаннях використання інформації, набутої у процесі 
виконання своїх функцій. Вони не повинні використовувати кон-
фіденційну інформацію ні у своїх особистих, ні в будь-яких інших 
цілях, а також не повинні використовувати службові відносини 
у своїх особистих цілях. Розкриття інформації аудитори можуть 
здійснити у випадках, коли таке розкриття вимагається правовим чи 
професійним обов’язком.

Принцип професійної компетентності внутрішніх аудиторів 
вимагає:

• брати участь тільки в тих завданнях, для виконання яких 
є достатні професійні знання, навички й досвід;

• надавати послуги тільки відповідно до Кодексу професійної 
етики внутрішнього аудитора;

• безупинно підвищувати свою професійну майстерність. 
Низька плинність працівників служби внутрішнього аудиту 

зазначених банків, малий обсяг зловживань та суттєвий щорічний 
обсяг заходів із підвищення кваліфікації аудиторів свідчать про ви-
сокий рівень їхньої професійної компетентності. 

Практичному втіленню ключових принципів сприяють правила 
поведінки, які виступають для внутрішніх аудиторів як керівництво 
етичної поведінки. Так, для дотримання принципу чесності внут-
рішній аудитор під час виконання службових обов’язків має діяти 
згідно з вимогами законів України, нормативно-правових актів На-
ціо нального банку України, вітчизняних, міжнародних стандартів, 
положення про службу внутрішнього аудиту банку та не брати сві-
домо участі в незаконній діяльності чи діях, що дискредитують 
професію внутрішнього аудитора. 

Визнаючи свою відповідальність перед суспільством, вклад ни-
ками та кредиторами банку, аудитор докладає зусиль для досягнення 
мети банку, створює та підтримує належну репутацію своєї профе сії, 
утримуючись від будь-яких дій, що можуть дискредитувати його. 

Для ефективної реалізації принципу об’єктивності внутрішній 
аудитор не має права:

• відмовляти службовим особам у наданні інформації, 
що перед бачено посадовою інструкцією та нормативно-
правовими актами Національного банку України, умисно 
затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інфор-
мацію;
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• сприяти, використовуючи своє службове становище, фізич-
ним та юридичним особам в одержанні ними кредитів або 
позичок, прийманні вкладів (депозитів) та здійсненні інших 
банківських операцій з наданням пільг або переваг під час їх 
проведення;

• вимагати чи брати від фізичних та юридичних осіб пода-
рунки, отримувати послуги, які є чи можуть бути винаго-
родою за рішення або дії, що належать до його службових 
обов’язків;

• сприяти, використовуючи своє службове становище, окре-
мим фізичним або юридичним особам у проведенні ними 
кредитно-фінансової діяльності з метою одержання за це 
для себе, своїх родичів або інших заінтересованих осіб мате-
ріальних благ, послуг, пільг або інших привілеїв.

Для дотримання принципу конфіденційності внутрішні ауди-
тори надають письмові зобов’язання банку про збереження, не-
роз голошення банківської таємниці, яка стала відома їм під час 
вико нання своїх службових обов’язків, та щодо невикористання 
інфор мації з метою отримання особистої вигоди або спричинення 
шкоди законним та етичним цілям організації.

Правила поведінки аудиторів для дотримання принципу про-
фесійної компетентності полягають у тому, що аудитор на високому 
професійному рівні виконує свої службові обов’язки та поставлені 
перед ним завдання, однак лише ті, для виконання яких у нього є 
необхідні знання, навички та досвід. 

Крім того, внутрішній аудитор постійно підвищує свій рівень 
знань і навичок відповідно до функцій та завдань займаної посади, 
підвищує свій професійний, інтелектуальний та культурний рі-
вень шляхом вивчення відповідних національних і міжнародних 
стан дартів бухгалтерського обліку, аудиту, відвідування семінарів, 
курсів підвищення кваліфікації, участі в наукових конференціях, 
симпозіумах та шляхом самоосвіти. 

Крім зазначених принципів, доречно виокремити принцип 
ділової репутації аудитора, який не передбачений нормативними 
вимогами. Так, на час працевлаштування у службу внутрішнього 
аудиту та в подальшому аудитор має володіти бездоганною діловою 
репутацією, вимогами до якої можна вважати відсутність:
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• судимості, не погашеної і не знятої в установленому по -
рядку;

• порушень у минулому вимог Закону України «Про банки і 
банківську діяльність», нормативно-правових актів НБУ;

• неналежного виконання зобов’язань фінансового характеру 
(перед банками, зі сплати податків тощо) протягом останніх 
п’яти років;

• перебування на посаді в органах управління чи контролю 
в банку, який був визнаний неплатоспроможним або ж 
збанкрутував; 

• звільнення на вимогу НБУ, іншого державного органу, 
позбавлень прав обіймати окремі посади, займатися певною 
діяльністю згідно з вироком суду тощо.

Розглянуті вище професійні та моральні принципи внутріш-
нього аудиту дають змогу регулювати якість результатів внутріш-
нього аудиту і забезпечувати репутацію банку загалом.
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Питання для самоконтролю

1. Які основні цілі Стандартів внутрішнього аудиту?
2. Назвіть структуру Стандартів внутрішнього аудиту.
3. Охарактеризуйте конфлікт інтересів внутрішнього аудитора.
4. У чому полягає сутність cтандарту «професійна компетентність»?
5. Охарактеризуйте мету Стандартів внутрішнього аудиту в банках.
6. Назвіть об’єкти внутрішнього аудиторського контролю.
7. Охарактеризуйте фактори ризику, на які внутрішній аудитор по ви-

нен звернути увагу в процесі аудиторської перевірки.
8. Який документ визначає статус, функціональні обов’язки та по вно-

важення служби внутрішнього аудиту?
9. Укажіть, хто погоджує кандидатуру на посаду керівника служби 

внутрішнього аудиту в банку.
10. Які додаткові вимоги стосуються до осіб, які претендують на по -

саду керівника служби внутрішнього аудиту банку і є іноземцями?
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РОЗДІЛ 3

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛУЖБИ 

ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
В БАНКУ

3.1. Організаційна структура та вимоги до служби 
внутрішнього аудиту банку

3.2. Функції, повноваження і завдання служби 
внутрішнього аудиту банку

3.3. Планування та етапи проведення внутрішнього 
аудиту в банку
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3.1.  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 
ТА ВИМОГИ ДО СЛУЖБИ 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ

Служба внутрішнього аудиту банку – це само-
стійний структурний підрозділ банку, який створюється за рішенням 
виконавчого органу банку і підпорядковується безпосередньо прав-
лінню (раді директорів) банку.

 Перевірки, служба внутрішнього аудиту банку які проводить 
у банку, здійснюються на підставі Положення про службу внутріш-
нього аудиту банку, стандартів внутрішнього аудиту, які кожний банк 
розробляє самостійно з дотриманням вимог Національного банку 
України та специфіки діяльності самого банку. 

 Статус, функціональні обов’язки та повноваження служби 
внут рішнього аудиту банку визначаються у Положенні про службу 
внутрішнього аудиту банку.

 Положення про службу внутрішнього аудиту банку затверджує 
спостережна рада банку.

 Положення про службу внутрішнього аудиту банку має містити 
такі розділи:

• завдання і функції служби внутрішнього аудиту банку; 
• статус і роль служби внутрішнього аудиту; 
• права і обов’язки керівника служби внутрішнього аудиту 

банку та її внутрішніх аудиторів; 
• обсяги й напрями роботи внутрішніх аудиторів; 
• обов’язки внутрішніх аудиторів зі звітування.  
Чисельність служби внутрішнього аудиту банку має бути до-

статньою для ефективного досягнення цілей та завдань, поставлених 
перед цим підрозділом.

 Служба внутрішнього аудиту банку повинна користуватися 
такою підтримкою правління банку і ради банку, яка б дозволяла 
їй досягати співробітництва з боку суб’єктів аудиту і без перешкод 
виконувати свої обов’язки.
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Служба внутрішнього аудиту банку має бути укомплектована 
професійно придатними, кваліфікованими кадрами, які в змозі ви-
конувати покладені на них функціональні обов’язки. Працівники 
служби внутрішнього аудиту повинні володіти базовими знаннями 
у сфері бухгалтерського обліку і фінансів, права, інформаційних 
технологій, управління активами і пасивами, фінансового, організа-
ційного менеджменту банку тощо. Кандидатура керівника служби 
внутрішнього аудиту банку погоджується з Національним банком 
України.

Погодження кандидатури на посаду керівника служби внут-
рішнього аудиту банку здійснює Комісія Національного банку Украї-
ни з питань нагляду та регулювання діяльності банків або комісія 
при територіальному управлінні Національного банку України з пи-
тань нагляду та регулювання діяльності банків шляхом проведення 
співбесіди за умов, визначених Комісією.

Кандидат на посаду керівника служби внутрішнього аудиту 
банку, який повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, установ-
леним нормативно-правовими актами Національного банку України, 
подає до Комісії НБУ або до комісії при територіальному управлінні 
для проходження співбесіди такі документи: клопотання за довіль-
ною формою; копію диплома про освіту; копію трудової книжки; 
анкету встановленого зразка. Вищезазначені копії документів мають 
бути засвідчені нотаріально.

Якщо особа, яка претендує на посаду керівника служби внут-
рішнього аудиту банку, є іноземцем, то вона додатково подає доку-
менти, що підтверджують законність її перебування на території 
України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, 
– дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайня-
тості Міністерства праці та соціальної політики України або за 
його дорученням – відповідними центрами зайнятості Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, якщо інше не 
передбачено законами та міжнародними договорами України.

На посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку не може 
бути призначена особа, яку визнано винною у вчиненні корисливого 
злочину з призначенням покарання без позбавлення волі або яка була 
звільнена з посади на вимогу Національного банку України. У разі при-
значення (звільнення) керівника служби внутрішнього аудиту банк
у триденний строк повідомляє про це Національний банк України.
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У разі зміни керівника служби внутрішнього аудиту банку, не 
пізніше ніж через місяць з дня звільнення попередньої особи, банк 
має подати на нового керівника служби внутрішнього аудиту банку 
потрібні документи для проходження ним співбесіди на засіданні 
Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Якщо особа, яка призначена тимчасово на посаду керівника 
служби внутрішнього аудиту банку, виконує обов’язки понад мі-
сяць, то в тижневий термін після закінчення зазначеного строку 
банк зобов’язаний подати на цю особу потрібні документи для 
проходження нею співбесіди на засіданні Комісії НБУ з питань 
нагляду та регулювання діяльності банків.

Розгляд документів і погодження кандидатури на посаду ке-
рівника служби внутрішнього аудиту банку здійснює Комісія НБУ 
в місячний строк з часу отримання повного пакета документів.

Погодження (непогодження) кандидатури на посаду керівника 
служби внутрішнього аудиту банку оформляється рішенням Комісії 
НБУ з подальшим інформуванням про це банку в п’ятиденний строк.

Керівник і працівники служби внутрішнього аудиту банку при 
призначенні на посаду дають письмове зобов’язання про нероз-
голошення інформації про діяльність банку та збереження банківсь-
кої таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України.

Служба внутрішнього аудиту банку звітує перед спостережною 
радою банку не рідше ніж один раз на рік, надає їй висновки та 
пропозиції за результатами перевірок і на вимогу ради банку готує 
інформацію про виконання плану (графіка) проведення аудиторсь-
ких перевірок.   

3.2.  ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ І ЗАВДАННЯ 
СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ

 Внутрішній аудит створюється в банку для пере-
вірки контрольно-орієнтованих заходів і процедур. Щоб забезпечити 
ефективність внутрішнього аудиту, треба гарантувати незалеж ність 
аудиторських працівників шляхом їх прямого підпорядкування 
спо стережній раді чи аудиторському комітету спостережної ради. 
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Внутрішній аудит не тільки робить суттєвий внесок у зміцнення се-
редовища контролю, а й зменшує витрати банку на зовнішній аудит. 
Якщо зовнішній аудитор отримує інформацію, яка свідчить про 
компетентність, чесність та об’єктивність внутрішніх аудиторів, то 
він може в багатьох ситуаціях покластись на їхню роботу та зменшити 
обсяг аудиторської перевірки. Крім того, внутрішні аудитори можуть 
безпосередньо допомагати зовнішньому аудиторові у здійсненні 
ауди торських процедур.

Внутрішній аудит – це незалежний підрозділ, який не бере 
участі у виконанні операцій, а періодично перевіряє та оцінює: 

• адекватність і ефективність заходів та системи внутріш-
 нього контролю; 

• управління ризиками, кредитним та інвестиційним порт-
фелями; 

• повноту, своєчасність і достовірність фінансової та іншої 
звітності; 

• дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку; 
• відповідність регулятивним вимогам. 
За МСА 610, термін «внутрішній аудит» означає оцінювальну 

діяльність служби, яка створена суб’єктом господарювання в самій 
системі управління такого суб’єкта (рис. 3.1).   

    

   

Рис. 3.1. Функції внутрішнього аудиту щодо систем бухгалтерського 
обліку та контролю (за МСА 610)

Процедури перевірки, оцінювання та моніторингу є функціями 
аудиту (що цікавлять зовнішнього аудитора) не взагалі, а тільки з 
погляду відповідності і функціонування систем бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю.

МСА 610 вказує на такі основні елементи внутрішнього аудиту: 
• огляд систем бухгалтерського обліку та внутрішнього конт-

ролю;
• перевірка фінансової і господарської інформації;



88

О. М. Сарахман, О. І. Скаско,  О. Д. Вовчак, О. К. Волкова 

• перевірка економічності та продуктивності діяльності;
• перевірка дотримання законів, нормативних актів, внут-

рішніх правил, директив управлінського персоналу.
Європейський Союз прийняв 1997 року Регламент 97-02, яким 

установлено відповідальність керівних органів банків за організацію 
і здійснення внутрішнього контролю. Згідно з цим Регламентом 
механізм контролю має бути інтегровано в управлінську діяльність 
усіх структурних підрозділів банку. 

Таким чином, контроль у банківському бізнесі розглядається як 
невід’ємна частина управління всіх сфер банківської діяльності.

В Україні постановою Правління НБУ від 20 березня 1998 року 
(№ 114) затверджено Положення про організацію внутрішнього 
аудиту в банках України. З того часу наявність служби внутрішнього 
аудиту в банках стала однією з обов’язкових умов отримання банком 
ліцензії на банківську діяльність.

Внутрішній аудит – це незалежна експертна діяльність ауди-
торських служб банку для перевірки та оцінки адекватності й 
ефективності системи внутрішнього контролю та якості виконання 
співробітниками банку своїх обов’язків.

Як видно з визначення, наявність внутрішнього аудиту не ска-
со вує інших форм та функцій контролю. У цій же постанові вказува-
лося, що внутрішній аудит передбачає отримання в документальній 
формі процедур і опису методів, які використовує банк для здій снен-
ня внутрішнього контролю. Таким чином, внутрішній аудит оцінює 
два аспекти банківської діяльності: 1) власне банківські операції; 
2) системи внутрішнього контролю у структурних підрозділах банку.

Сутність внутрішнього аудиту виявляється у його функціях 
(рис. 3.2).
    
  

  
   

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Функції внутрішнього аудиту банку
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Функція координації полягає у плануванні роботи внутріш-
нього аудитора з погляду потреб акціонерів, інвесторів та правління 
банку.

Функція контролю – внутрішні аудитори перевіряють роботу 
окремих підрозділів банку з метою оцінки внутрішнього контролю, 
політики та процедур банку, оцінюють адекватність систем внут-
рішнього технологічного контролю та дисципліну виконання персо-
налом вказівок і наданих рекомендацій. 

Захисна функція – це зусилля, спрямовані на охорону активів 
банку від потенційних крадіжок та фактів шахрайства, неефектив-
ного управління банківським бізнесом.

Аналітична функція – це аналіз ефективності та експертна 
оцінка різних аспектів (операцій) банківської діяльності. 

Інформаційна функція – інформування керівництва банку про 
результати перевірок, виявлені факти порушень вимог законодавства 
або внутрішніх правил.

Консультаційна функція – надання поточних консультацій 
працівникам підрозділів.

Внутрішній аудит забезпечує впевненість акціонерів, вклад-
ників та кредиторів у тому, що в банку грошима керують ефективно, 
а система внутрішньобанківського контролю – незалежна, міцна, 
надійна – забезпечує різні послуги менеджменту в процесі моніто-
рингу ризиків, з якими банк стикається у своїй діяльності.

Внутрішній аудит забезпечує оцінку стану системи ухвалення 
рішень та її відповідність обраній стратегії, тактиці розвитку банку, 
а також цілям, визначеним його акціонерами (засновниками) та за-
кріпленим відповідними документами; подає керівництву банку 
висновки щодо реального досягнення поставлених цілей, а також 
пропозиції щодо вдосконалення системи внутрішніх організаційних 
заходів, яких треба вжити для їх досягнення. Ці висновки слід ба-
зувати на попередньому аналізі динаміки результатів фінансово-
господарської діяльності банку, точності фінансового планування, 
прогнозування та оптимізації ризиків банківської діяльності.

Внутрішній аудит може брати участь у розробці перспективної 
програми розвитку банку, а також у контролі за її реалізацією.

Служба внутрішнього аудиту повідомляє керівництво банку 
про порушення та помилки в діяльності підрозділів, окремих спів-
робітників, розробляє ефективні рішення, спрямовані на їх усунення. 
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Керівництво банку зобов’язане вживати відповідних заходів для 
правильності та своєчасності ведення фінансових документів, а 
також захисту коштів банку від шахрайства та розтрати.

Внутрішній аудит контролює адекватність відображення опера-
цій банку в обліку та звітності, відповідність даних синтетичного і 
аналітичного бухгалтерського обліку, що забезпечує достовірність 
інформації, наданої банками. Це надзвичайно важливо для банку, 
оскільки формування місячних, квартальних та річних звітів дозво-
ляє оці нити поточний стан банку, проаналізувати його діяльність 
і скласти прогноз його розвитку, при цьому найбільш повне та де-
тальне дослідження банку може бути здійснене внутрішніми ауди-
торами, які мають доступ як до його фінансової, так і до управлінської 
звітності.

Внутрішній аудит сприяє значно глибшому та обґрунто ва ні-
шому аналізу діяльності банку, створенню ефективної системи сти-
мулювання. Якщо банк має територіально віддалені філії та відді-
лення, в яких місцеве керівництво приймає самостійні рішення, то 
правління для оцінки результатів ухвалених рішень загалом потребує 
достовірної інформації про всі відділення та філії. Отже, керів ниц-
тво банків зацікавлене в їх періодичній перевірці та здійсненні її на 
належному рівні.

Важливою є роль внутрішнього аудиту в системі збору, об-
робки та надання інформації керівництву банку для прийняття 
управ лінських рішень. Внутрішній аудит є однією з найважливіших 
ланок управлінської структури банку. Він, здійснюючи оцінку всіх 
інформаційних потоків, зменшує інформаційний ризик та надає 
суттєву допомогу керівництву і співробітникам банку. При цьому 
інформація, надана внутрішніми аудиторами банку, є підставою для 
прийняття його керівництвом оптимальних управлінських рішень 
щодо вдосконалення принципів та підвищення ефективності функ-
ціонування банківської установи. 

Діяльність служб внутрішнього аудиту в банках має відігравати 
важливу стимуляційну роль у банківському менеджменті. Внутріш-
ній аудит як одна з ланок банківського контролю, також є осно -
вою системи управління банком. 

Головними функціями служби внутрішнього аудиту банку є: 
• зменшення ризиків у проведенні операцій, пов’язаних із ра-

ціо нальним та ефективним використанням ресурсів банку; 
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• надання рекомендацій структурним підрозділам банку у 
процесі планування, на стадії розроблення і впровадження 
нових продуктів, процесів, систем; 

• проведення аудиту діяльності структурних підрозділів бан-
ку з метою забезпечення аналізу та оцінки внутрішнього 
контролю, політики, процедур банку, що стосуються аде-
кват ності, відповідності, ефективності та точності бухгал-
тер ських даних і збереження активів банку; 

• перевірка результатів поточної фінансової діяльності бан ку, 
нагляд за поточною діяльністю банку, дотриманням поса-
довими особами, працівниками банку, а також самим банком 
вимог чинного законодавства України та рішень органів 
управління банку; 

• постійний перегляд системи операційних процедур (вклю-
чаючи аудиторські процедури) та методів їх обліку; 

• перевірка систем управління та передачі фінансової інфор-
мації, у тому числі електронних інформаційних систем та 
електронних банківських послуг; 

• координація своєї діяльності з діями незалежних аудитор-
ських фірм під час проведення зовнішнього аудиту банку з 
метою забезпечення оптимальних умов, за яких аудиторські 
фірми можуть з довірою покластися на висновки служби 
внутрішнього аудиту для уникнення дублювання зусиль; 

• складання та надання висновків і звітів щодо проведення 
перевірки. 

Служба внутрішнього аудиту банку має право:
• на ознайомлення з усією документацією банку та нагляду за 

діяльністю будь-якого підрозділу банку, а також вимагати 
письмові пояснення від окремих посадових осіб банку щодо 
виявлених недоліків у роботі;

• визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються 
співробітниками банку, згідно з вимогами чинного законо-
давства України, нормативними актами Національ ного банку 
України, рішеннями керівних органів банку, які визначають 
політику та стратегію банку, процедуру прийняття і реа лі-
зацію рішень, організацію обліку та звітності;

• перевіряти розрахунково-касові документи, контракти бан-
ку, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а 
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в разі необхідності – наявність готівки, інших цінностей, які 
зберігаються у банку;

• отримувати в межах своїх повноважень на запит від банку 
до інших організацій або третіх осіб – суб’єктів підприєм-
ницької діяльності потрібні відомості та документи, що по-
в’язані з процесом перевірки;

• залучати в разі необхідності співробітників інших струк-
турних підрозділів банку до виконання поставлених перед 
службою внутрішнього аудиту завдань;

• мати безперешкодний доступ до підрозділу, що перевіря-
ється, а також у приміщення, що використовуються для 
зберігання документів, готівки та коштовностей, отриму-
вати інфор мацію, яка зберігається на магнітних носіях;

• з дозволу керівництва банку знімати копії з одержаних доку-
ментів, у тому числі копії файлів, копії будь-яких засобів, 
що зберігаються в локальних обчислювальних мере жах і 
автономних комп’ютерних системах, а також розшифро ву-
вати ці записи;

• при виявленні грубих порушень чинного законодавства, 
випадків розкрадань, допущених працівниками банку, реко-
мендувати правлінню банку усунення їх від виконання служ-
бових обов’язків – при встановленні фактів зловживання 
службовим становищем керівників банку повідомляти про 
такі випадки раду банку.

Керівництво банку зобов’язане своєчасно реагувати на ре ко мен-
дації служби внутрішнього аудиту.

Служба внутрішнього аудиту банку не несе відповідальності та 
не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійс нює 
аудит.

Обов’язки служби внутрішнього аудиту 
Служба внутрішнього аудиту повинна:
• Проводити аудиторські перевірки з метою здійснення 

оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього 
контролю банку, її відповідності ступеню потенційного 
ризику, притаманного різним сферам діяльності банку, а 
також оцінювати його.

• Забезпечувати організацію постійного контролю за дотри-
ман  ням співробітниками банку встановленого документо-
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обороту, про цедур проведення операцій, функцій та повно-
важень згідно з покладеними на них обов’язками.

• Проводити розгляд фактів порушень співробітниками банку 
чинного законодавства, нормативних актів Національного 
банку України та стандартів професійної діяльності, внут-
рішніх докумен тів, які регулюють та визначають політику 
банку.

• Рекомендувати керівництву банку приймати рішення щодо 
за без печення недопущення дій, результатом яких може ста-
ти порушен ня чинного законодавства, нормативних актів 
Національного банку України.

• Розробляти рекомендації та вказівки щодо усунення виявле-
них порушень, поліпшення системи внутрішнього контролю; 
контро лювати їх використання та виконання.

• Забезпечувати схоронність і повернення одержаних від під-
розділів банку документів на всіх носіях.

• Забезпечувати повноту документування кожного факту пе-
ре вірки, оформлювати письмово висновки, де мають бути 
ві до бра жені усі питання, вивчені в ході перевірки, та реко-
мен дації, надані керівництву банку.

• Контролювати організацію роботи в банку з вивчення усіма 
співробітниками вимог чинного законодавства України, 
нор мативних актів Національного банку України, інших під-
за конних та відомчих актів, внутрішніх документів банку 
на підставі переліку службових обов’язків.

• Брати участь у засіданнях ради або правління банку під час 
обговорення питань, які прямо або опосередковано сто-
суються стану бухгалтерського обліку, внутрішнього конт-
ролю й аудиту, зовнішнього аудиту, змін у структурі або 
розвитку банку.

Порядок проведення внутрішнього аудиту та оформлення 
ре зультатів перевірки 
Проведення аудиту структурних підрозділів банку здійсню-

ється службою внутрішнього аудиту на підставі погодженого з радою 
банку та затвердженого правлінням банку плану (графіка) прове-
дення перевірок на поточний рік.

Обсяг програми внутрішнього аудиту має бути достатнім для 
виконання завдань роботи аудиту. Частота проведення аудиторських 
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процедур має обумовлюватись оцінками ризиків, які притаманні 
кожній сфері спрямованості аудиту.

За окремими дорученнями правління (ради директорів) банку 
служба внутрішнього аудиту банку має право здійснювати поза-
планові перевірки з окремих питань.

Внутрішній аудит може проводитись на вимогу Національного 
банку України в рамках пруденційного нагляду.

Проведення аудиту структурних підрозділів банку здійсню-
ється службою внутрішнього аудиту незалежно від плану роботи 
ревізійного підрозділу банку.

Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю 
виконавчих органів банку і на відміну від ревізійної комісії, яка 
є органом контролю акціонерів (учасників) банку, не ставить за 
мету комплексну перевірку діяльності підрозділів у статиці, ретро-
спективно,  тобто  після  завершення фінансово-господарських про-
цесів (квартал, рік).

З метою запобігання виникненню конфлікту інтересів у відно-
синах із співробітниками інших підрозділів банку керівник служби 
внутрішнього аудиту застосовує ротацію внутрішніх аудиторів, 
тобто один і той самий аудитор не може проводити аудит одного під-
розділу банку постійно.  

Служби внутрішнього аудиту банків мають право розробляти і 
застосовувати в роботі власні стандарти аудиту.

При проведенні внутрішнього аудиту підрозділів банку необ-
хідно передбачити наявність таких етапів перевірки:

• отримання повної інформації про підрозділ, що пере віря-
ється, включаючи засоби внутрішнього контролю;

• складання та виконання плану роботи внутрішнього аудиту 
банку, в якому мають бути відображені мета і процедури 
перевірки з урахуванням інформації про підрозділ, що пере-
віряється;

• проведення перевірки отриманої інформації на суттєвість, 
оцінка ризику за операціями, що допомагає визначитись, яку 
фінансову звітність необхідно проаналізувати, який розмір 
ви бірки використати і які види аналітичних процедур 
провести;

• проведення позапланової тематичної перевірки, що дасть 
змогу підвищити рівень упевненості щодо окремих виснов-
ків аудиторської перевірки;
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• здійснення документального підтвердження виконання всіх 
процедур проведення аудиту шляхом підготовки робочої 
документації аудиторської перевірки; 

• складання внутрішнім аудитором висновку та пропозицій 
щодо результатів перевірки відповідних структурних підроз-
ділів банку.

Недоліки, що виявлені у процесі проведення аудиторської пере-
вірки банку, мають бути відображені в аудиторському висновку.

Аудиторський висновок має бути складено з урахуванням 
стандартів та методів проведення аудиту, визначених нормативно-
правовими актами Національного банку України, і підписано керів-
ником служби внутрішнього аудиту банку. 

У висновку викладають виявлені недоліки, порушення та зло-
вживання, що характеризують проведення відповідних банківських 
операцій. Акцентується увага на позитивному досвіді роботи під-
розділу, який можна використати на інших дільницях у банку. 
Не обхідно також викласти причини, особливо організаційного 
харак теру, що створили умови для здійснення порушень і зловжи-
вань, та надати свої пропозиції про прийняття заходів щодо їх усу-
нення. У висновку треба надати кваліфіковану оцінку стану системи 
внут рішнього контролю відповідного підрозділу банку.

Після завершення роботи над висновком рекомендується про-
вести підсумкову нараду з керівництвом перевіреного підрозділу.

Для прийняття організаційних заходів аудиторський висновок 
направляється керівнику структурного підрозділу та правлінню (раді 
директорів) банку, а в окремих випадках – раді банку. 

Установлення взаємовідносин між зовнішнім і внутрішнім 
ауди том
Важливим заходом створення ефективної системи внутріш-

нього контролю в банку є підтримання взаємовідносин та обмін 
інформацією між зовнішніми і внутрішніми аудиторами банку.

Встановлення тісних контактів між службою внутрішнього 
аудиту і зовнішніми аудиторами створюють сприятливі умови 
для обміну між ними практичним досвідом проведення аудиту за 
взаємопогодженими процедурами.

Правління банку проводить із службою внутрішнього аудиту 
банку зустрічі для ознайомлення з планом аудиторської перевірки 
річної фінансової звітності та діяльності банку зовнішніми ауди-
торами.
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Стан роботи служби внутрішнього аудиту банку може бути 
перевірений зовнішнім аудитором.

Для забезпечення кваліфікованого аналізу та підтвердження 
повноти і достовірності річної фінансової звітності банку при 
здійсненні зовнішніми аудиторами аудиторської перевірки служба 
внутрішнього аудиту банку надає зовнішнім аудиторам для вико-
ристання відповідну документацію, що істотно впливає на скоро-
чення витрат банку на проведення зовнішнього аудиту.

Контроль Національного банку України за роботою служб 
внутрішнього аудиту 
Інформація про роботу служби внутрішнього аудиту банку має 

бути включена до пояснювальної записки банку при складанні річ ної 
фінансової звітності. 

Комерційні банки надають звіти про роботу служби внутріш-
нього аудиту до Національного банку України два рази на рік про-
тягом першої половини місяця, наступного за звітним періодом 
(півроку). 

У разі необхідності Національний банк України може затребу-
вати у банків звіт про роботу внутрішнього аудиту за певний період 
часу його діяльності, а також іншу інформацію з питань компе тенції 
служби внутрішнього аудиту банку.

Звіт банку про роботу служби внутрішнього аудиту повинен 
містити інформацію щодо контролю за діяльністю всіх підрозділів 
банку.

Національний банк України здійснює контроль за роботою 
служби внутрішнього аудиту банку шляхом проведення інспекто-
рами Національного банку України або уповноваженими ним осо-
бами перевірок її діяльності. 

За результатами аналізу звітності та матеріалами перевірок 
Національний банк України у разі необхідності надсилає банку лист із 
вимогами щодо приведення діяльності служби внутрішнього аудиту 
у відповідність із нормативами. У разі невиконання у встановлений 
строк вимог щодо усунення недоліків Національний банк України 
може застосовувати санкції у порядку, встановленому чинним за-
конодавством України.

Національний банк України розробляє методичні вказівки щодо 
регламентації перевірок банківських операцій, які встановлюють 
конкретний порядок проведення внутрішнього аудиту в банках.
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3.3.  ПЛАНУВАННЯ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БАНКУ

Процес планування діяльності служби внутріш-
нього аудиту в банку можна поділити на кілька етапів (рис. 3.3).

 

1.  ’    

2.  - ,    ’   

3.       ’   

4.     ( )   

5.   ,      

6.        

Рис. 3.3. Етапи планування внутрішньої аудиторської діяльності в банку

На першому етапі планування доцільно визначити об’єкти 
внутрішнього аудиту. Вибір пріоритетних об’єктів внутрішнього 
аудиту залежить:

• від рівня ризику, який зазнає банк;
• суттєвості сум, операцій чи їх фінансового результату;
• наявності сигналів з боку керівництва щодо появи недоліків 

на окремих ланках роботи чи сферах ведення банківського 
бізнесу;

• результатів попередніх аудиторських перевірок.
Об’єкти аудиту банку, яким не притаманний високий ризик, 

перевіряють з меншою періодичністю та не в повному обсязі.
На другому етапі планування необхідно оцінити бізнес-ризики. 

Результатом дії бізнес-ризику можуть бути фінансові збитки, втрата 
конкурентної позиції банку на певному сегменті ринку тощо. Через 
суттєвість впливу бізнес-ризику визначається значущість для банку 
конкретного виду діяльності.
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У процесі оцінки бізнес-ризиків банк має враховувати такі 
чинники:

• характер виду діяльності підрозділу, в якому проводиться 
внутрішній аудит;

• специфіку банківського продукту, банківських послуг та 
опе рацій підрозділу, що перевіряється;

• налагодженість бухгалтерського, податкового та управлін-
ського обліку;

• значущість об’єкта аудиту для діяльності банку загалом;
• наявність інформації про появу фактів зловживань службо-

вим становищем, шахрайства, крадіжок та інших порушень 
у роботі банку;

• складність інформаційних і бухгалтерських систем;
• поточні проблеми, що виникали у процесі тактичної ді яль-

ності банку;
• моральний клімат у банку;
• компетентність, відповідність обійманій посаді і чесність 

працівників;
• величину активів, ліквідність та обсяги операцій;
• фінансовий стан банку;
• конкурентоздатність банку;
• ефективність системи внутрішнього контролю.
Оцінка ризику – це систематичний процес оціночних і комп лекс-

них професійних суджень про можливі несприятливі умови та/або 
події. Процес оцінки ризику має бути собою інструментом організації 
і об’єднання професійних суджень для розроблення календарного 
графіка аудиторських робіт. Начальник відділу внутрішнього аудиту 
здебільшого повинен встановлювати першочерговість проведення 
аудиторської перевірки тих видів діяльності, ступінь ризику в яких 
вищий.

Необхідність визначення та оцінки ризику для внутрішніх ау ди-
торів пов’язана передусім з їхнім можливим негативним впливом, що 
може спричинити:

• прийняття помилкового рішення в результаті використан-
ня неправильної, несвоєчасної, неповної або частково недо-
стовірної інформації;

• неправильне ведення записів, викривлений бухгалтерсь-
кий об лік, шахрайську фінансову звітність, збитки та їх роз-
криття;
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• нездатність належно зберігати активи;
• незадоволення клієнтів, негативну суспільну думку про банк 

або його послуги, погіршення репутації банку;
• нездатність дотримання правил, планів і процедур банку або 

невиконання відповідних законів і постанов;
• нерентабельне придбання ресурсів або неефективне їх ви-

користання;
• нездатність досягнути програмних чи операційних цілей і 

завдань.
Ураховуючи дії комплексу факторів, банк оцінює бізнес-ризики 

за кожним видом діяльності, за такими категоріями: високий, серед-
ній та низький.

Визначення категорії ризику ґрунтується на використанні екс-
пертних оцінок. Оцінка ризику для вибору об’єкта аудиту важлива 
з двох позицій. З одного боку, для визначення пріоритетності про-
ведення внутрішнього аудиту, з другого – для встановлення його 
періодичності.

З метою визначення пріоритетності аудиту оцінка ризику 
здійснюється у такій послідовності:

• вибирають фактори ризику, за кожним із яких оцінюється 
рівень ризику від «1» (невеликий ризик) до «3» (великий 
ризик) (Рр);

• визначають ранг фактора ризику (Рф) експертним шляхом за 
кожним фактором;

• визначають попередню оцінку ризику (Ор = Рр – Рф), яку 
коригують на коефіцієнт давності аудиту, виходячи з терміну 
його попереднього проведення. Таким чином, отримують 
загальну оцінку ризику, яка є підставою для пріоритетного 
вибору об’єктів внутрішнього аудиту (табл. 3.1).

Таблиця 3.1
 Визначення періодичності внутрішніх аудиторських перевірок у банку, 

виходячи з категорії ризику об’єкта аудиту
Попередня 

оцінка
Рейтинг бізнес-ризиків

високий середній низький
 «Незадо-
вільно» Один раз на 6 місяців Один раз на рік  Один раз на 1–2 роки

«Задовільно» Один раз на рік Один раз на 1–2 роки  Один раз на 2 роки

 «Добре» Один раз на 1–2 роки Один раз на 2 роки  Один раз на 2–3 роки
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Водночас для визначення періодичності проведення внутріш-
ніх аудиторських перевірок необхідно врахувати категорію бізнес-
ризиків і результати попередніх аудиторських перевірок.

При цьому слід зазначити, що остаточний висновок щодо ви-
значення пріоритетності проведення внутрішнього аудиту та вста-
новлення його періодичності має відповідати професійній думці 
ау дитора, яка ґрунтується на врахуванні дії численних факторів.

Третій етап планування передбачає здійснення оцінки системи 
внутрішнього контролю в банку. Насамперед, необхідно перевірити 
наявність інформації, яку має служба внутрішнього аудиту за пев-
ними видами діяльності банку, зокрема щодо якості системи внутріш-
нього контролю. На основі попередніх аудиторських перевірок та 
нових відомостей оцінюється стан системи внутрішнього контролю 
банку і об’єктів аудиту.

Спираючись на висновки попередніх аудиторських перевірок, 
доцільно здійснити оцінку системи внутрішньотехнологічного конт-
ролю таким чином:

• «добре» – виявлено окремі відхилення в роботі системи; 
• «задовільно» – виявлено незначні недоліки в роботі системи; 
• «незадовільно» – виявлено значні недоліки в роботі системи. 
Якщо аудиторська перевірка певного виду діяльності раніше 

не проводилась, то стан системи контролю визначається як «неза-
довільний». Чим вища якість системи внутрішньотехнологічного 
конт ролю, тим менше ризики, що загрожують банку.

На четвертому етапі планування аудиторських перевірок 
необхідно враховувати дію таких специфічних факторів:

• поява нових видів банківських операцій і систем їх ком п’ю-
терної підтримки;

• зміна керівників у підрозділах банку;
• необхідність перевірки врахування виявлених за резуль та-

тами минулого аудиту недоліків у роботі підрозділів;
• ресурсні можливості аудиторської служби;
• зіставлення витрат і вигід від проведення аудиторської 

перевірки;
• наявність і рівень ризиків при проведенні операцій та 

масштаби їхнього впливу на діяльність банку;
• рішення спостережної ради банку про аудит певних видів 

банківської діяльності (навіть за умови відсутності великого 
ризику);
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• запит на проведення аудиту з боку НБУ та інших органів 
регулювання банківської діяльності.

Внутрішньому аудиту підлягають різні об’єкти, однак головні 
зусилля зосереджуються на тих, з якими пов’язані найвищі ризики, 
або тих, де найслабші системи внутрішньотехнологічного контролю.

П’ятий етап полягає у визначенні періодичності, обсягів та 
пріоритетних напрямів проведення внутрішнього аудиту. Цей етап 
базується на всіх попередніх етапах процесу планування аудиторсь-
кої діяльності банку.

Завершальним (шостим) етапом процесу планування аудитор-
ської діяльності є розроблення фінансового плану свого підрозділу.

Під час підготовки виробничого плану потрібно:
• визначити перелік «першочергових» аудиторських пере-

вірок;
• розрахувати ресурси (людино-години), які передбачені для 

проведення першочергових аудиторських перевірок, і порів-
няти їх із реальними можливостями служби внутріш нього 
аудиту;

• за наявності вільних ресурсів додатково включити до плану 
інші перевірки;

• за недостатності ресурсів для проведення запланованої 
роботи у повному обсязі доцільно збільшити чисельність 
служби внутрішнього аудиту банку;

• у разі неможливості виконання плану згідно з вище зазна-
ченими умовами менш важливі аудиторські перевірки ви-
клю чаються з плану або здійснюється перегляд періодич-
ності їх проведення.

На основі виробничого плану складається графік проведення 
аудиторських перевірок. Виробничий (рис. 3.4) і фінансовий плани 
роботи служби внутрішнього аудиту подаються правлінню банку або 
спостережній раді банку для затвердження. 

Служба внутрішнього аудиту в банках складає фінансовий план 
(бюджет) свого підрозділу, виходячи з обсягу аудиторських пере-
вірок, необхідності підвищення кваліфікації аудиторів та залучення 
сторонніх експертів.

Ефективне вирішення завдань внутрішнього аудиту вимагає 
відповідної матеріально-технічної бази. Служба внутрішнього аудиту 
належить до центру витрат. З метою оптимального забезпечення її 
функціонування має бути запроваджений «бюджетний режим». Це 
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дозволяє гарантувати виконання плану перевірок шляхом визна-
чення потреб на ресурси і подання їх у грошовому вимірі у статтях 
витрат.
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Рис. 3.4. Структура виробничого плану служби внутрішнього аудиту 
в банку

До прямих витрат служби внутрішнього аудиту належать:
• основна і додаткова оплата праці служби внутрішнього 

аудиту;
• витрати на відрядження працівників служби;
• витрати на підвищення кваліфікації працівників внутріш-

нього аудиту (семінари, консультації, стажування);
• витрати на спеціальні програмні продукти та оргтехніку.
Бюджет затверджується на рік з розбивкою по кварталах залеж-

но від графіків аудиторських перевірок.
Загальна схема безпосереднього процесу підготовки проведення 

аудиту передбачає п’ять етапів:
• етап 1 – планування завдань внутрішнього аудиту;
• етап 2 – вивчення діяльності підрозділу, який підлягає ауди-

торській перевірці;
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• етап 3 – оцінка діяльності підрозділу, який підлягає ауди-
торській перевірці;

• етап 4 – верифікація (встановлення достовірності) інфор-
мації щодо діяльності підрозділу, який підлягає аудитор-
ській перевірці;

• етап 5 – підготовка і надання звітності.
Етап 1 – планування завдань внутрішнього аудиту почи на-

ється з процесу планування, на яке припадає 20–30% часу, від веде-
ного на перевірку.

Метою аудиту є виклад наміру аудитора щодо об’єкта перевірки, 
наприклад, стану кредитного портфеля, адекватності рівня ліквід-
ності активів і короткотермінових зобов’язань тощо. Залежно від 
мети визначається обсяг перевірки.

На цьому етапі підготовка до проведення аудиторської перевірки 
здійснюється таким чином.

1. Ознайомлення зі сферою діяльності, в якій буде проводитись 
аудиторська перевірка, а саме:

• отримання загальної інформації про підрозділ чи сферу 
діяльності, що підлягають перевірці;

• встановлення меж ризику, притаманного тій чи інші сфері;
• визначення сфер законодавства чи регулювання, які мають 

вплив на планування завдань;
• ідентифікація змін, які сталися та впливають на планування 

завдань, (наприклад, зміни в системах);
• вивчення результатів планування завдань попередньої ауди-

торської перевірки.
2. Відбір специфічних видів діяльності чи систем, у яких слід 

здійснити аудиторську перевірку. При відборі сфер діяльності аудиту 
необхідно враховувати:

• межі ризику, притаманного тому чи іншому виду банківсь -
кої діяльності;

• суттєвість статей чи сум;
• стурбованість керівництва результатами роботи того чи 

іншого підрозділу банку;
• неефективний контроль тощо.
3. Визначення ресурсних вимог, необхідних для виконання за-

планованих завдань. На цьому етапі потрібно визначати:
• наявність персоналу та можливості щодо його додаткового 

залучення для проведення перевірки;
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• потреби у спеціалістах з аудиту;
• вимоги вищого керівництва банку щодо нагляду та вивчення 

об’єкта і предмета аудиту.
Водночас на цьому етапі слід підготувати бюджет, який би 

забезпечив умови для виконання завдань та програми аудиторської 
перевірки.

Розробці програми перевірки передує загальне ознайомлення 
з положеннями про структурний підрозділ і посадовими інструк-
ціями; укомплектованістю кадрами та наявністю відповідної осві-
ти у фахівців банку; висновками попередніх перевірок; видами 
операцій і технологічними картами на їх проведення; завданнями 
підрозділу, викладеними у бізнес-плані банку; бюджетом підрозділу 
та аналітичними матеріалами щодо його виконання та іншою ін-
формацією про перевірки.

Ознайомлення з вищезазначеною інформацією дає можливість 
внутрішньому аудиту розробити відповідну програму аудиторської 
перевірки (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Структура програми внутрішньої аудиторської перевірки в банку
Програму аудиторської перевірки обов’язково затверджує керів-

ник відділу внутрішнього аудиту. На основі програми уточнюється 
час, потрібний для проведення перевірок, кількісний та якісний склад 
колективу внутрішніх аудиторів.
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Етап 2 – вивчення діяльності підрозділу, який підлягає ауди-
торській перевірці. На цьому етапі здійснюється огляд, який дозво-
ляє скласти враження і зробити попередні висновки щодо основ них 
напрямів аудиторської перевірки. Тож на цьому етапі здійсню ються 
такі дії.

1. Попередня зустріч із керівником підрозділу, який підлягає 
аудиторській перевірці.

Внутрішній аудитор має зустрітися з керівником та працівни-
ками підрозділу й обговорити питання щодо майбутньої перевірки. 
Аудитор з’ясовує, які проблеми і труднощі є в роботі структурного 
підрозділу; яких консультацій чи рекомендацій очікують від аудитора 
його фахівці. Аудитор знайомить керівника з передбаченим тер міном 
перевірки та співвиконавцями її проведення, а також висло влює 
прохання щодо підготовки певного пакета документів, заповнення 
анкети тощо.

2. Збір даних щодо діяльності підрозділу, який підлягає ауди-
торській перевірці.

Під час збору даних внутрішній аудитор здійснює: опитування 
керівництва та персоналу; вивчення документації; огляд діяльності 
підрозділу; аналіз даних та звітів.

У процесі збору інформації аудитор отримує свідчення, які під-
тверджують аудиторський висновок. Для отримання свідчень внут-
рішній аудитор використовує різноманітні інструменти (див. пер ший 
розділ) – аудиторські методи, прийоми та процедури (рис. 3.6).

Аудиторські процедури становлять детальний опис проведення 
аудиторської перевірки. Розрізняють дві групи аудиторських про-
цедур:

• тестування, яке використовується для оцінки стану внутріш-
ньотехнологічного контролю;

• аналітичні процедури, які передбачають проведення оцінки 
правильності бухгалтерського обліку та фінансової звіт ності 
на основі спостереження, вимірювання, порівняння, аналізу 
тенденцій та коефіцієнтного аналізу.

3. Документальне оформлення та вивчення системи внутріш-
ньо технологічного контролю у підрозділі, що перевіряється.

Методами документального оформлення аудиторської пере вірки є:
• складання блок-схем;
• розроблення спеціальних анкет.
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Рис. 3.6. Інструменти внутрішнього аудитора банку

4. Узагальнення матеріалів внутрішнім аудитором за резуль та-
тами попереднього ознайомлення з об’єктом аудиту.

Збір інформації відбувається із застосуванням внутрішнім 
ауди тором аналітичних процедур. Внутрішній аудитор порівнює 
по казники, суми тощо поточного періоду з минулими показниками 
або планом підрозділу, що перевіряється, або з іншими підрозділа-
ми. На основі цього порівняння можуть бути виявлені розбіжності, 
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відхилення, встановлені факти неефективного використання ресур-
сів, зловживань та шахрайства тощо.

Невідповідності чинному законодавству, внутрішнім положен-
ням, планам мають бути не тільки ретельно проаналізовані, вста-
новлені причини та винуватці, а й документально зафіксовані у 
робочих документах внутрішнього аудиту.

Робочі документи внутрішнього аудиту – це записи аудито-
рів, що відповідають загальноприйнятим аудиторським стандартам. 
У них має міститися обґрунтування вибору необхідних процедур, 
що здійснюється в ході перевірки.

Збір інформації відбувається із застосуванням внутрішнім 
аудитором аналітичних процедур. Внутрішній аудитор порівнює 
показники, суми поточного періоду з минулими показниками або 
планом підрозділу, що перевіряється, або з іншими підрозділами. 
На основі цього рівняння можуть бути виявлені розбіжності, від-
хилення, встановлені факти неефективного використання ресурсів, 
зловживань та шахрайства тощо.

Хоча юридично аудитор є власником робочих документів, 
про фесійна етика не дозволяє передавати їх будь-кому без дозволу 
керівника служби внутрішнього аудиту чи керівництва банку, адже 
в цих документах міститься конфіденційна інформація.

Запис усіх подій та фактів фіксується в робочих документах 
(рис. 3.7), що дає можливість внутрішньому аудитору не тільки мати 
докази на підтвердження об’єктивності зроблених висновків, а й 
підтвердити його роботу.
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Рис. 3.7. Види робочих документів внутрішнього аудитора

У документах, що ведуться безперервно, міститься інформація 
з питань, які цікавлять аудиторів протягом багатьох років перевірки 



108

О. М. Сарахман, О. І. Скаско,  О. Д. Вовчак, О. К. Волкова 

одного і того самого підрозділу банку. Ці документи можна вико-
ристовувати з року в рік, постійно зберігаючи необхідну ауди тор -
ську інформацію.

При цьому документи, що ведуться безперервно, є важливим 
джерелом інформації для ознайомлення нових членів аудиторської 
групи з діяльністю підрозділу (рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Види робочих документів банку, що ведуться безперервно

Аудиторські адміністративні документи управління перевіркою 
та документи аудиторської інформації є поточними аудиторськими 
документами, у яких міститься інформація з основних питань 
перевірки. 
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До групи аудиторських адміністративних документів входить 
документація щодо початкових стадій планування аудиторської пе-
ревірки (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Види аудиторських адміністративних документів

Документи аудиторської інформації містять записи про виконані 
процедури, про прийняті під час перевірки рішення, а також про 
якість проведених перевірок.

Аудиторські документи мають відповідати певним принци пам, 
а саме: повноти, доцільності, стандартного оформлення, зрозу мі -
лості, підтвердження.

Сутність принципу повноти полягає в тому, що робочі доку-
менти слід заповнювати таким чином, щоб кожен із них був незалеж-
ним документом.

Принцип доцільності передбачає, що робочі документи мають 
містити лише ту інформацію, яка необхідна, з огляду на цілі аудитор-
ської перевірки.

Стандартне оформлення передбачає, що всі документи мають 
бути однакового вигляду, бути коректно та акуратно оформлені. 
Завжди має залишатися достатньо місця для доповнень.

Принцип зрозумілості означає, що робочі документи не по-
винні мати подвійного тлумачення.

Принцип підтвердження полягає у необхідності поставлення 
дати складання та підпису аудитора.
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Кожний робочий документ має містити обов’язкові атрибути 
(рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Обов’язкові реквізити робочих документів аудиторів

Робочі документи можуть мати форму дисків, фільмів, фото-
графій і бути роздруковані на комп’ютері або написані від руки.

Відповідно до аудиторських стандартів у робочих документах 
необхідно показати, що:

• система внутрішнього контролю підрозділу, який пере ві-
ряється, відповідає внутрішнім стандартам;

• бухгалтерські записи відповідають звітам, законодавчій і 
нормативній базі;

• була отримана достатньо доказова інформація для складання 
аудиторських висновку та звіту.

Після детального опрацювання документів внутрішній аудитор 
переходить до наступного етапу.

Етап 3 – оцінка діяльності підрозділу, який підлягає ауди тор-
ській перевірці. На цьому етапі, спираючись на національні стан дар-
ти внутрішнього аудиту в банку, формуються судження і висновки.

Ця стадія забезпечує внутрішніх аудиторів першими відомос-
тями та зумовлює напрям дальшої аудиторської роботи.

Етап 4 – верифікація (встановлення достовірності) інформації 
щодо діяльності підрозділу, який підлягає аудиторській перевірці.

На етапі верифікації необхідно пересвідчитися у справедли -
вості попередньої оцінки, яка базується:
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• на тестуванні операцій;
• підтвердженні даних;
• аналізі та порівнянні;
• спостереженні;
• записі виявлених недоліків та порушень;
• аналізі причин (наслідків), які призвели до появи недоліків 

у роботі банку;
• аналізі перешкод та обмежень, які існують у діяльності 

окремих функціональних підрозділів банку;
• розроблення рекомендацій.
Етап 5 – підготовка і надання звітності. На цьому етапі внут-

рішній аудитор готує звіт, який складається з метою:
• інформування правління банку про найбільш важливі 

проблеми, виявлені під час аудиторської перевірки;
• визначення ефективності систем контролю;
• надання рекомендацій правлінню щодо необхідності впро-

вадження змін, які приведуть до поліпшення і підвищення 
якості систем контролю;

• надання доповіді правлінню банку щодо адекватності систе-
ми контролю і ефективності процедур, які забезпечують 
внутрішній контроль перевіреного підрозділу банку.

Процес підготовки і написання аудиторського звіту має кілька 
етапів: групування і систематизація виявлених відхилень; узагаль-
нення аудиторської інформації.

У ході аудиторської перевірки можуть бути виявлені різні 
фінансові порушення (рис. 3.11).
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Рис. 3.11. Основні фінансові порушення банку



112

О. М. Сарахман, О. І. Скаско,  О. Д. Вовчак, О. К. Волкова 

Фінансові порушення охоплюють цілу низку викривлень або 
протиправних дій, які характеризуються наявністю наміру. Ви крив-
лення фінансової звітності – це введення неправильних даних та про-
пуски даних у фінансовій звітності банку. Протиправні дії, пов’язані з 
роботою банку, – це дії керівництва і співробітників, які здійснюються 
від імені банку і суперечать закону або державній системі. Інші 
викривлення та порушення етики – це зловживання і помилки ке-
рівництва і співробітників. Навмисне недотримання моральних 
прин ципів етики внутрішнього аудитора банку класифікується як 
зло вживання, а ненавмисне недотримання вважається помилкою. 
По хиб ки – це ненавмисні помилки керівництва та співробітників.

Аудиторський звіт має бути затверджений і відповідати про-
цедурам банку. Документально оформляючи перевірку, аудитор 
по винен висвітлити суть проблеми коротко, чітко і зрозуміло 
(рис. 3.12).
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Рис 3.12. Принципи побудови і структура звіту 
внутрішнього аудиту банку
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Аудиторський звіт будується за певними принципами. Так, 
прин ципи достовірності та зрозумілості передбачають, що звіт має 
бути підтверджений фактами і не повинен потребувати додаткових 
усних роз’яснень чи коментарів.

Принцип кількісної характеристики означає, що по можливості 
кожний висновок має бути підтверджений відповідним цифровим 
матеріалом.

Принципи системного викладу матеріалу та упередженості 
означають, що аудитор акцентує на необхідності вдосконалення 
системи, а не на критиці діяльності службовців або минулих дій.  
Принцип своєчасності передбачає, що звіт необхідно подати протя-
гом 2–3 днів після завершення перевірки.

Принцип розв’язання проблеми вимагає, щоб у звіті було 
зазначено, хто, як і коли буде впроваджувати зміни, необхідні для 
виправлення ситуації.

Аудиторський звіт містить ряд розділів, кожен з яких розкриває 
відповідну інформацію і містить рекомендації керівництву банку 
щодо шляхів виходу із ситуації.

Звіт перевіряє та затверджує керівник служби внутрішнього 
аудиту і направляється особам, які вживатимуть відповідні заходи 
щодо об’єкта перевірки (керівнику структурного підрозділу банку. 
Звіт обов’язково обговорюється з керівництвом підрозділу, де про-
водиться внутрішній аудит.

Ступінь ефективності аудиторської перевірки пов’язаний із по-
няттям аудиторського ризику. Аудиторський ризик – це результат дії 
таких двох факторів.

1. Ризик того, що матимуть місце значні несприятливі події (у 
результаті помилок, недоліків, неналежного виконання обов’язків 
тощо). Цей ризик складається з двох компонентів: невід’ємного 
ризику і контрольного ризику.

Невід’ємний ризик – це так званий чистий ризик, пов’язаний 
зі специфікою того чи іншого виду банківської діяльності, який не 
залежить від наявності системи внутрішнього контролю.

Контрольний ризик – це ризик того, що облікові системи 
внутрішнього контролю не дають можливості виключати або 
виявляти і вчасно виправляти неточні або неправильні дані про 
банківську діяльність.

2. Ризик виявлення, тобто ризик того, що значні помилки за-
лишаться невиявленими при аудиті.
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Зменшити аудиторський ризик можна завдяки збільшенню 
масштабів і обранню більш ефективних аудиторських процедур та їх 
виконанню ближче до дати складання балансу.

Питання для самоконтролю 

1. Який зміст внутрішнього аудиту в банку? У чому його необхід  ність?
2. Визначте права і обов’язки внутрішніх аудиторів банку.
3. Охарактеризуйте моральні принципи етики внутрішнього ауди-

тора банку, встановлені Кодексом професійної етики внутрішніх 
аудиторів банківських установ.

4. Назвіть та охарактеризуйте етапи планування внутрішньої ауди-
торської діяльності в банку.

5. Обґрунтовано доведіть необхідність визначення та оцінки ризику 
для внутрішніх аудиторів банку.

6. Визначте структуру виробничого плану служби внутрішнього 
аудиту в банках.

7. Назвіть та охарактеризуйте етапи проведення внутрішнього аудиту 
в банках.

8. Визначте порядок планування завдань внутрішнього аудиту та 
структуру програми внутрішньої аудиторської перевірки в банку.

9. Назвіть та охарактеризуйте інструменти, які використовує внут-
рішній аудитор банку на етапі вивчення діяльності підрозділу, що 
підлягає аудиторській перевірці.

10. Визначте порядок оцінювання ефективності роботи служби внут-
рішнього аудиту в банках. Поясніть, у чому полягає кількісна та 
якісна оцінка ефективності роботи служби внутрішнього аудиту 
банку.
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РОЗДІЛ 4

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

4.1.  Внутрішній аудит касових операцій
4.2.  Внутрішній аудит міжбанківських розрахунків
4.3.  Внутрішній аудит кредитних операцій
4.4.  Внутрішній аудит операцій із цінними паперами
4.5.  Внутрішній аудит основних засобів і нематеріальних 

активів
4.6.  Внутрішній аудит операцій в іноземних валютах
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4.1.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Важливим напрямом діяльності банківських уста-
нов є касове обслуговування клієнтів банку.

Здійснення касових операцій в банківській системі України ре-
гламентують:

• Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 
07.12.2000, № 2121-III; 

• Закон України «Про Національний банк України» від 
20.05.1999, № 679-XIV;

• Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» від 05.04.2001, № 2346-III; 

• Положення про ведення касових операцій у національній 
валюті в Україні, затверджене Постановою Правління 
Національного банку України від 15.12.2004, № 637;

• Положення про встановлення граничної суми розра хунків 
готівкою, затверджене Постановою Правління Націо-
нального банку України від 06.06.2013, № 210;

• Положення про затвердження Правил організації статис-
тичної звітності, що подається до Національного банку 
України, затверджене Постановою Правління Націо нального 
банку України від 12.12.2002, № 502;

• Положення про затвердження Правил визначення платіж-
них ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет 
національної валюти України, затверджене Постановою 
Прав ління Національного банку України від 23.10.2013, 
№ 422;

• Положення про здійснення операцій з банківськими мета-
лами, затверджене Постановою Правління Національного 
банку України від 19.06.2012, № 308;

• Правила вивезення з України і ввезення в Україну уповно-
важеними банками національної та іноземної валюти, бан-
ківських металів, бланків чеків, затверджені Постановою 
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Правління Національного банку України від 06.08.2003, № 
327; 

• Положення про переміщення готівки і банківських металів, 
через митний кордон України, затверджене Постановою 
Прав ління Національного банку України від 24.04.2013, 
№ 146;

• Інструкція про ведення касових операцій банками в Укра їні, 
затверджена Постановою Правління Національного банку 
України від 01.06.2011, № 174.

Вказаними законодавчо-нормативними актами визначено 
основні вимоги з касового обслуговування банками клієнтів 
та встановлено порядок здійснення банками, їхніми філіями та 
відділеннями касових операцій у національній та іноземній валютах, 
регулюються взаємовідносини комерційних банків з територіаль-
ними управліннями Національного банку України. 

Касові операції банки проводять на основі одержаної ліцензії 
Національного банку України. 

До касових операцій, які передбачені нормативною базою, 
належать:

• приймання готівкових коштів у національній та іноземній 
валюті від клієнтів для зарахування на їхні рахунки та 
рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповід-
ний рахунок банку;

• видавання готівкових коштів у національній та іноземній 
валюті клієнтам з їхніх рахунків за видатковими касовими 
документами, платіжними картками, через касу або з від-
повідного рахунку банку через банкомат; 

• приймання від фізичних та юридичних осіб готівкових кош-
тів у національній та іноземній валюті для переказу і ви -
плати отримувачеві переказу в готівковій формі;

• вилучення з обігу сумнівних грошових знаків, тобто банкнот 
і монет, справжність або платіжність яких викликає сумнів, а 
також тих, що мають ознаки підроблення, і надсилання їх на 
експертизу в НБУ;

• обмін клієнтам зношених, значно зношених грошових знаків 
національної валюти на придатні.

Мета аудиту касових операцій: перевірка дотримання банком 
законодавчих та нормативних актів у сфері зберігання, ведення 
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бухгалтерського обліку операцій з готівкою; виявлення недоліків в 
організації касової роботи; надання рекомендацій щодо приведен- 
ня її у відповідні форми.

Основні завдання внутрішнього аудиту касових операцій:
• оцінка технічної безпеки грошового сховища і каси;
• перевірка фактичної наявності цінностей і документів у 

грошовому сховищі відповідно до даних бухгалтерського 
обліку;

• документальна перевірка касових операцій;
• звірка синтетичного й аналітичного обліку; 
• перевірка правомірності здійснення касових операцій від-

повідності касових документів фактичній наявності готів-
кових коштів у касах банку.

Загальну схему аудиту касових операцій банку відображено на 
рис. 4.1.           
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Рис. 4.1. Загальна схема аудиту касових операцій банку
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Інтереси Національного банку України з підтримки стійкості 
грошового обігу та окремих комерційних банків, які полягають в 
отриманні максимального прибутку, можуть не збігатися. Деякі 
банки йдуть на порушення правил ведення касових операцій, якщо в 
результаті цього можуть отримувати додатковий прибуток. 

Аудитори банку повинні приділити особливу увагу перевірці 
ведення касових операцій і касової дисципліни, обліку та оформлен-
ня операцій. 

Особливість аудиту касових операцій полягає в тому, що він 
у жодному разі не повинен порушувати нормальний хід касових 
операцій банку. Аудитор протягом операційного дня не має права 
перебувати у приміщенні операційної каси, тому питання, які ви-
никають у ході перевірки, з’ясовуються після операційного дня.

Крім виявлених порушень під час перевірки, аудитор надає 
рекомендації щодо поліпшення касової роботи банку.

Перевірка касових документів здійснюється вибірково, тобто 
перевіряються касові документи за вибрані дні, які аудитор визначає 
самостійно.

Внутрішній аудит касових операцій здійснюється за такими 
напрямами:

• перевірка зберігання й обліку цінностей та документів у 
грошовому сховищі;

• аудит операцій із приймання готівкових грошей у касу банку;
• аудит приймання в касу банку сумок з інкасованою готів -

кою;
• аудит видаткових касових операцій;
• аудиторська перевірка порядку закриття операційної каси;
• аналіз матеріалів внутрішнього контролю банку з перевірки 

касових операцій.
Крім того, може проводитися перевірка: 
• організації роботи з готівкою за використання банкоматів; 
• обслуговування населення; 
• операційної каси поза межами касового вузла та ін.

◀ Перевірка зберігання та обліку цінностей і документів у гро-
шовому сховищі
Грошове сховище – це спеціально обладнане приміщення, 

технічний статус якого відповідає вимогам нормативно-правових 
актів, затверджених Правлінням Національного банку України.
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Час проведення такої перевірки слід погодити з керівництвом 
банку заздалегідь. Краще це здійснити на початку операційного дня, 
коли гроші зі сховищ передаються в касу банку.

Аудитор повинен оцінити, чи належним чином здійснюється 
відкриття і закриття касового вузла: грошове сховище має бути 
закрите не менше ніж на три ключі і опечатано печаткою трьох по-
садових осіб, які відповідають за зберігання цінностей в установі 
банку, – керівника, головного бухгалтера, завідувача каси.

При відкритті сховища аудитор разом з особами, відповідаль-
ними за зберігання цінностей, і в присутності представників охо  -
рони повинен перевірити, чи не пошкоджені двері, замки, печатки.

Приймання і видавання готівки та цінностей зі сховища можна 
здійснювати тільки на підставі відповідних розпоряджень.

Для обліку цінностей, розміщених у сховищі, завідувач каси веде 
записи в касовій книзі, в якій вказує суми залишків окремих видів 
цінностей. 

Аудитор разом з відповідальними особами перевіряє фактичну 
наявність грошей: грошові білети перераховують за пачками, а монети 
– за мішками. Якщо трапляється пачка або мішок з пошкодженою 
упаковкою або неправильно оформленим ярликом, то аудитор може 
перерахувати вміст цієї пачки або мішка – поштучно.

Після перевірки фактичної наявності грошей звіряється, чи 
збігається їх залишок із записами у книзі обліку цінностей і даними 
бухгалтерського обліку. Слід звернути увагу на наявність трьох під-
писів у книзі обліку цінностей. Аудитор повинен перевірити, чи всі 
цінності, що підлягають зберіганню, дійсно містились у сховищі.

◀ Внутрішній аудит операційних кас
Операційна каса – це приміщення банку, філії, відділення, у 

якому здійснюються касові операції. Касове обслуговування клієнтів 
має здійснюватись в операційній касі. Структуру операційної каси 
та чисельність касових працівників, а також потребу встановлення 
банкоматів банк визначає самостійно.

Аудитор зобов’язаний перевірити приміщення і оснащеність 
операційних кас. Касові приміщення мають бути ізольовані. Готівкові 
кошти та документи необхідно зберігати у вогнетривкій шафі. Поряд 
з касою має бути ізольоване від інших відділів банку приміщення для 
перерахунку грошей клієнтами.

Аудитор повинен перевірити, чи працює касир тільки як ра хів-
ник, чи поєднує цю роботу з іншою, наявність договору про інди-
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відуальну матеріальну відповідальність. Перевіряється порядок ве-
дення касових операцій, наявність зразків підписів операційних 
працівників, контролерів, які підписують касові документи.

На початку дня аудитор перевіряє, чи є у приміщенні каси 
сторонні предмети й цінності. 

На столі касира на початок робочого дня не має бути жодних 
грошей і бланків суворої звітності.

В обов’язки аудитора входить перевірка послідовності здійснен-
ня касових операцій.

◀ Внутрішній аудит операцій із приймання готівкових грошей у 
касу банку
Для проведення аудиту прибуткових касових операцій банку 

необхідно зробити запит на такі документи: 
• журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових доку-

ментів; 
• книгу обліку виданих і прийнятих старшим касиром грошей; 
• прибуткові касові документи;
• касову книгу; 
• взірці підписів операційних і касових працівників, які мають 

право підпису на розрахунково-грошових документах; 
• оборотну відомість за рахунками банку;
• документи дня банку (на вибір).
На основі наданої документації потрібно перевірити правиль-

ність оформлення прибуткових документів (заяви на внесення готів-
ки і прибуткові касові ордери на предмет: відповідності суми цифра-
ми сумі прописом; наявності підписів операційного працівника і її 
тотожності наявним зразкам; заповнення реквізиту «Призначення»; 
наявності друку «Вечірня каса» на прибуткових документах, при-
йня тих після операційного дня; картки зразків підписів посадових 
осіб клієнтів).

У ході аудиту встановлюють відповідність сум первинних доку-
ментів сумам у відповідних реєстрах касових операцій. При цьому 
потрібно звірити:

• відповідність кожної суми в заяві на внесення готівки і при-
буткових касових ордерах із сумами в касовому журналі за 
надходжень;

• рівність суми в касовому журналі за надходжень з довідками 
касирів про суму прийнятих грошей та кількості грошових 
документів, що надійшли в касу;
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• наявність підписів касових працівників у касових журналах 
і операційних працівників у довідках касирів про суму 
прийнятих грошей та кількість грошових документів, що 
надійшли в касу;

• відповідність суми коштів, які надійшли за довідкою каси рів, 
і здачі їх завідувачу каси у книзі обліку прийнятих і ви даних 
грошей.

Внутрішній аудитор перевіряє також своєчасність: 
1) зарахування коштів на рахунки клієнтів (кошти, що надійшли 

в операційну касу, зараховуються того самого дня, а у вечірню касу – 
наступного дня). Для цього сума і дата внесення коштів за заявою на 
внесення готівки, відображені в касовому журналі з надходжень за 
операціями вечірньої каси, звіряють із записами в особових рахунках 
за низкою клієнтів або заявою на переказ готівки у вечірню касу, і 
випискою за рахунками клієнтів;

2) зарахування коштів на рахунки вкладників (перевіряють суму 
і дату в прибутковому касовому ордері і особовому рахунку вклад-
ника).

◀ Важливим моментом прийняття готівки касами банків є 
експертиза банкнот і монет та їх обробка 
Метою експертизи є визначення оригінальності банкнот їх сту-

пеню зносу. Аудитор має перевірити, чи:
• експертиза на справжність банкнот здійснюється за допо-

могою спеціальних приладів;
• касир періодично навчається за спеціальними програмами, 

щоб здійснювати експертизу;
• у разі виявлення фальшивих банкнот і монет вони бути 

передані у правоохоронні органи (складено акт вилучення 
фальшивих банкнот), а на їх суму представникові клієнта 
видавалась довідка про вилучення фальшивих грошей. 

◀ При здійсненні аудиту операцій прибуткової каси можливі такі 
помилки і недоліки:
• у прибутковому касовому документі не всі реквізити від по-

відають установленій формі;
• касир неправильно вніс дані первинних документів у книгу 

обліку прийнятих і виданих грошей;
• звірка оборотів не оформляється підписами касира в 

касо вому журналі і операційного працівника в довідці 
касира;
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• у касовій книзі немає підпису головного бухгалтера на звірці 
загальної суми за касовим журналом та із загальною сумою 
за всіма прибутковими документами вечірньої каси.

◀ Внутрішній аудит приймання в касу банку сумок з інкасо ваною 
готівкою
Вказані операції відображають у документах банку, до яких 

належать: 
• касові документи дня; 
• журнал обліку прийнятих сумок із цінностями і порожніх 

сумок; 
• довідки про прийнятя вечірньою касою сумок із готівкою і 

порожніх сумок; 
• відомості про перерахування готівки; 
• контрольні листи касового працівника.
У ході перевірки повноти і правильності оприбуткування в касу 

банку інкасованих сумок з готівкою аудитор повинен переконатися в 
дотриманні працівниками банку таких правил:

• старший з бригади інкасаторів пред’являє операційному 
працівнику накладні до сумок із готівкою та посвідчення 
особи;

• перевірку операційним працівником відповідності сум у 
накладних до сумок з готівкою;

• реєстрацію операційним працівником від інкасаторів сумок 
у журналі обліку прийнятих сумок з цінностями і порожніх 
сумок;

• перевірку відповідності фактичної кількості прийнятих 
сумок із даними довідок про видані інкасаторам сумки;

• передачу операційним працівником накладних до сумок із 
готівкою касирові;

• прийом сумок касиром від інкасаторів.
Далі аудитор повинен перевірити:
• наявність у журналі підписів касового працівника та членів 

бригади інкасаторів за кожний день роботи про кількість 
сумок із цінностями і порожніх сумок;

• правильність оформлення довідок про прийняття вечірньою 
касою сумок із готівкою і порожніх сумок і наявність на них 
підписів контрольного працівника каси перерахунку;

• наявність розпорядження керівника банківської установи 
про закріплення комплекту ключів від сейфа і запасного 
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ключа від шафи або ящика, столу, де зберігається журнал 
приймання і здавання під охорону сховища цінностей, за 
відповідними особами;

• наявність підписів касира працівника каси перерахунку у 
відомостях із перерахування грошової готівки;

• правильність відображення в бухгалтерському обліку опера-
цій із надходження готівкових грошей на рахунки клієнтів.

◀ Внутрішній аудит видаткових касових операцій
Внутрішній аудит видаткових касових операцій проводиться на 

основі таких видаткових документів: 
• грошовий чек;
• заява на видачу готівки;
• прибутково-видатковий касовий ордер; 
• журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових доку-

ментів;
• книга обліку прийнятих і виданих грошей; 
• взірці підписів операційних працівників банку; 
• картки зразків підписів посадових осіб клієнтів; 
• оборотна відомість за рахунками;
• довідка касира видаткової каси.
Проводячи аудит здійснення операцій видаткової каси, потрібно 

встановити:
• правильність оформлення грошових чеків, у тому числі 

відповідність номера чека і номера контрольної марки, 
відповідність у чеку суми цифрами і прописом, наявність 
підпису одержувача грошей і даних, що засвідчують його 
особу, наявність підписів уповноважених осіб, що оформили 
і перевірили чек або видатковий касовий ордер;

• наявність записів номерів грошових чеків з виданої чекової 
книжки в карточках із зразками підписів посадових осіб 
клієнтів і відповідність номеру чека, за яким проводилась 
видача грошей;

• ідентичність підписів осіб, які підписали грошовий чек, з 
клієнтів у картці взірців підписів;

• ідентичність підписів на видатковому касовому ордері з 
взірцями образами підписів працівників банку;

• відповідність сум, вказаних у видатковому касовому жур-
налі і в довідці про суми виданих грошей, отриманій сумі 
під звіт;
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• відповідність номера рахунка, зазначеного у грошовому 
чеку, із підписами в особових рахунках клієнтів і касовому 
журналі;

• чи мають місце операції, за яких клієнт, не вносячи грошей, 
пред’являє одночасно грошовий чек і заяву на переказ 
готівки (порівняти в первинних документах з надходжень і 
видатків наявність однакових сум і номерів рахунків клієнтів 
або зіставити ці ж дані за прибутковим і видатковим касовим 
журналами).

◀ При здійснення видаткових касових операцій можливі такі 
помилки і недоліки:
• у видатковому касовому документі мають місце виправлення, 

коректування, не всі реквізити заповнені за відповідною 
формою;

• у грошовому чеку є не всі підписи посадових осіб банку, які 
оформили та перевірили грошовий чек, за яким були видані 
гроші, або підписи не тотожні наявним зразкам;

• звірка оборотів не завжди звіряється підписами касира 
в касовому журналі і операційного працівника в довідці 
касира;

• грошовий чек заповнений не чорнилом або кульковою 
ручкою і не «від руки»;

• проводилися операції, за яких клієнт, не вносячи грошей, 
пред’являє одночасно грошовий чек і заяву на переказ 
готівки.

◀ Аудиторська перевірка порядку закриття операційної каси
Перевірка правильності закриття операційної каси проводиться 

на основі таких документів:
• баланс; 
• оборотна відомість за рахунками; 
• журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових до-

кументів; 
• журнал обліку прийнятих сумок із цінностями і порожніх 

сумок; 
• виписки з рахунків за балансовиму рахунком «Банкноти і 

монети в касі банку» за видами валют.
У процесі перевірки закриття операційної каси необхідно:
• звірити залишки грошей у довідках про суму прийнятих 

грошей і кількість прийнятих у касу грошових документів із 
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довідками про суму виданих грошей і отриману суму під звіт 
із залишками у книзі обліку прийнятих і виданих грошей;

• звірити відповідність кількості та суми документів, зданих 
касовими працівниками, включаючи довідки касових пра-
цівників операційних кас;

• звірити відповідність суми грошей, прийнятих від касових 
і інкасаторських працівників, роздруківок банкоматів, кон-
трольних відомостей, журналу обліку сумок із цінностями і 
порожніх сумок;

• звірити залишки у книзі обліку грошової готівки і інших 
цінностей із залишками у балансі на балансовому рахунку 
«Банкноти і монети в касі банку»; 

• перевірити наявність підписів операційного працівника в 
довідках про суму прийнятих грошей і кількість прийнятих 
у касу грошових документів, у довідках про суму виданих 
грошей і отриману суму під звіт у звіті і в журналі обліку 
прийнятих сумок із цінностями і порожніх сумок;

• зіставити дані зі зведеної довідки за касовими оборотами 
за день з особовими рахунками на балансовому рахунку з 
даними оборотної відомості за рахунком «Банкноти і монети 
в касі банку»;

• перевірити повноту і порядок формування та брошурування 
касових документів, зокрема відповідність: сум первинних 
касових документів; кількості документів, вказаних в ярлику 
на папці зброшурованих документів.

При аудиті закриття операційної каси можливі такі недоліки:
• не завірені операційним працівником суми касових оборотів, 

указаних в довідках про суми прийнятих грошей і кількості 
прийнятих у касу грошових документів з довідками про суму 
виданих грошей і отриманої суми під звіт;

• немає в наявності підрахунку оборотів за прибутковими і 
видатковими документами, не ідентичні підсумкові суми 
в рядках підрахунку, а також у касовій книзі з даними 
бухгалтерського обліку;

• не підшиваються касові документи в окремі папки за кож-
ний операційний день, не підшиваються в окремі папки 
до кументи, термін зберігання яких перевищує п’ять років, 
не робиться при цьому позначка на лицьовому боці касових 
документів;
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• немає на лицьовому боці папок підпису касового праців-
ни ка, який формував папки, завідувача каси, головного 
бухгалтера;

• не наклеюється типовий штамп (ярлик) на лицьовому боці 
кожної папки;

• у сховищі цінностей (під відповідальність завідувача каси) 
не зберігаються касові документи за останні 12 місяців.

Далі внутрішній аудитор повинен ознайомитися з документами 
територіального управління НБУ, що встановлюють банку міні-
мальну суму залишку готівки в касі, для того щоб перевірити по-
рядок і повноту розподілу зазначеної величини між структурними 
підрозділами банку. 

За даними бухгалтерської звітності необхідно проаналізувати 
відповідність фактичної наявності грошей установленій нормативній 
величині.

◀ Аналіз матеріалів внутрішнього аудиту банку з перевірки 
(ревізії) касових операцій
Однією з форм аудиту за правильністю касових операцій є 

ревізія каси. Ревізія каси має проводитися:
• не рідше ніж раз на квартал, а також станом на 1 січня;
• у разі зміни посадових осіб, відповідальних за зберігання 

цінностей;
• в інших випадках на розсуд керівництва банку.
Ревізія каси проводиться на основі наказу, в якому мають бутити 

зазначені мотиви ревізії та повний склад учасників. 
Ревізія здійснюється раптово, без попереднього повідомлення 

зацікавлених осіб.
Аудитор повинен проаналізувати зміст актів ревізії каси і 

правильність їх оформлення.
В акті має бути запис про результати зіставлення фактичної 

наявності грошей і цінностей з обліковими даними. У разі невід-
повідності необхідно розглянути, яких заходів треба вжити банкові 
для виявлення причин цієї невідповідності, встановлення винних 
осіб і дотримання порядку, відшкодування збитку.

Крім ревізій каси, в банку слід проводити періодичні тематичні 
перевірки стану обліково-касової роботи, а також окремі перевірки 
в рамках наступного аудиту за правильністю здійснення касових 
операцій. Стан справ цих учасників внутрішнього аудиту також є 
предметом аудиту.
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4.2.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ

Загальні вимоги до функціонування в Україні 
систем міжбанківських розрахунків і внутрішньобанківських пла-
тіж них систем, умови і порядок виконання міжбанківського пере-
казу грошей через кореспондентські рахунки банків-резидентів у 
національній валюті, а також порядок резервування та відновлення 
функціонування системи електронних міжбанківських переказів 
Національного банку України регламентують:

• Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 
07.12.2000, № 2121-III; 

• Закон України «Про Національний банк України» від 
20.05.1999, № 679-XIV;

• Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» від 05.04.2001, № 2346-III; 

• Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999, № 996-XIV;

• Положення про відкриття та функціонування кореспон-
дентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів в 
іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-
нерезидентів у гривнях, затверджене Постановою Прав ління 
Національного банку України від 26.03.1998, № 118;

• Положення про організацію операційної діяльності в бан ках 
України, затверджене Постановою Правління Націо нального 
банку України від 18.06.2003, № 254;

• Положення про порядок формування та використання 
банками України резервів для відшкодування можливих 
втрат за активними банківськими операціями, затверд же-
не Постановою Правління Національного банку України від 
25.01.2012, № 23; 

• Правила Національної системи масових елект ронних плате-
жів, затверджені Постановою Правління Національного 
банку України від 10.12.2004, № 620;

• Положення про організацію бухгалтерського обліку та звіт-
ності в банках України, затверджене Постановою Правління 
Національного банку України від 30.12.1998, № 566;
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• Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в націо-
нальній валюті, затверджена Постановою Правління Націо-
нального банку України від 21.01.2004, № 22; 

• Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в 
національній валюті, затверджена Постановою Правління 
Національного банку України від 16.08.2006, № 320;

• Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття 
рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена 
Постановою Правління Національного банку України від 
12.11.2003, № 492.

Внутрішньобанківський переказ коштів – переказ коштів між 
банком і його філіями або між філіями банку, що здійснюється 
засобами внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи.

Внутрішньобанківський переказ здійснюється в порядку, визна-
ченому правилами відповідної внутрішньобанківської платіжної 
си стеми. Банки здійснюють перекази з кореспондентських рахунків 
інших банків своїх клієнтів у межах залишку коштів на цих рахунках, 
крім випадків, коли обслуговуючий банк надає клієнтові кредит.

Визначений платіжною організацією порядок функціонування 
системи міжбанківських розрахунків, засоби формування і обробки 
документів на переказ, що використовуються в системі, мають 
забезпечувати цілісність та конфіденційність інформації, своєчасне 
завершення щоденного опрацювання платежів, високий рівень без-
пеки та надійності операційної системи, відновлення роботи системи 
в разі її порушення чи виникнення надзвичайних ситуацій. 

Міжбанківські розрахунки є важливою складовою платіжного 
механізму держави. Безготівкові розрахунки між суб’єктами госпо-
дарювання, як правило, не можуть бути завершені в межах однієї 
установи банку. Це головні причини виникнення міжбанківських 
розрахунків між установами банків, що розташовані в різних насе-
лених пунктах. Кошти банку для безготівкових розрахунків зберіга-
ються на кореспондентських рахунках в установах Національного 
банку або інших банках.

Міжбанківські розрахунки – це система здійснення та регулю-
вання грошових вимог і зобов’язань, які виникають між банками, 
їхніми філіями і клієнтами.

Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватись у таких 
формах:
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• через Систему електронних платежів (СЕП) НБУ;
• через власну внутрішньобанківську платіжну систему;
• через прямі кореспондентські відносини між банками.
Взаємовідносини між Національним банком України та ін ши ми 

банками регулюються генеральними угодами на проведення міжбан-
ківських розрахунків, договорами про надання інформаційно-роз-
рахункових послуг та послуг електронної пошти в національній 
мережі Національного банку України.

На початковому етапі аудиту розрахункових операцій пере-
віряється дотримання нормативних вимог, що відповідають по ряд-
ку оформлення кореспондентських відносин між банками, які мають 
ґрунтуватися на двосторонньому договорі один з одним. Договори 
оформляються як і при встановленні банками прямих корес пон-
дентських відносин, так і при встановленні кореспон дентських від-
носин комерційного банку з Національним банком України.

◀ Процедури внутрішнього аудиту порядку відкриття корес пон-
дентських рахунків включають:
• перевірку наявності в юридичних справах банків-корес пон-

дентів документів, обов’язкових для відкриття кореспон-
дентського рахунку;

• зіставлення кількості укладених договорів про кореспон-
дентські відносини із записами у книзі реєстрації договорів;

• перевірку правильності оформлення договорів і наявності 
в них основних умов, передбачених українським законо-
давством;

• оцінку правового ризику банку.
На тих кореспондентських рахунках, які на дату складання ауди-

торської звітності вже закриті, проводиться перевірка дотри мання 
порядку закриття кореспондентських рахунків, яка включає:

• виявлення у банків-кореспондентів рахунків, які закриті на 
дату складання звітності;

• з’ясування, з ініціативи якої особи здійснювалося закриття 
кореспондентського рахунку;

• перевірка наявності картотеки за позабалансовим рахунком 
у банку-кореспонденті;

• наявність письмової заяви банку-кореспондента у разі 
закриття кореспондентського рахунку лоро з ініціативи 
самого банку-кореспондента або на підставі отриманого 
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наказу НБУ про обмеження на здійснення операцій через 
кореспондентські рахунки ностро;

• перевірку наявності невикористаних грошових чекових 
книжок банків-кореспондентів;

• з’ясування наявності фактів відображення операцій на 
особовому рахунку в день прийняття заяви, а не наступного 
дня, як вимагають банківські правила;

• перевірку правильності і своєчасності перерахування за-
лишків грошових коштів з кореспондентського рахунку 
лоро, що закривається;

• наявність копій рекомендованих листів, повідомлень у банк 
за місцезнаходженням коштів, що стягаються, за наявності 
картотеки неоплачених документів через відсутність засобів 
на кореспондентському рахунку лоро.

◀ Внутрішній аудит обґрунтованості і своєчасності здійс нення 
операцій на кореспондентському рахунку включає такі про-
цедури:
• перевірка своєчасності перерахування грошових коштів з 

рахунків клієнтів;
• зіставлення номера документа, дати проведення операції, 

номера рахунку, суми у платіжних дорученнях клієнтів і 
осо бових рахунках клієнтів з даними у виписці з корес пон-
дентського рахунку з підрозділу розрахункової мережі НБУ;

• перевірка сум, списаних із кореспондентського рахунку бан-
ку, не переказаних на відповідні рахунки, шляхом зістав-
лення виписки з кореспондентського рахунку і пла тіжного 
доручення;

• перевірка своєчасності зарахування сум на балансовий 
рахунок; 

• своєчасності зарахування на відповідні рахунки клієнтів 
грошових коштів, що надійшли на кореспондентський 
рахунок;

• зіставлення даних виписки за кореспондентським ра хунком 
з даними платіжних доручень і відповідних особових ра-
хунків.

◀ Внутрішній аудит обґрунтованості і своєчасності здійснення 
операцій на кореспондентських рахунках банків-респондентів 
при прямих кореспондентських відносинах
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Під час аудиту цих операцій перевіряється своєчасність спи-
сання коштів із кореспондентських рахунків лоро шляхом вико -
нання таких аудиторських процедур:

• порівнюють дату проведення платежу і суму, вказані в 
платіжному дорученні банку-кореспондента, з датою і су-
мою, вказаними в особовому рахунку кореспондентського 
рахунку лоро;

• перевіряють відповідність дати перерахування платежу в 
платіжному дорученні банку-кореспондента умовам, об-
умовленим у договорі про кореспондентські відносини;

• за картотекою неоплачених розрахункових документів, 
що утворилися через брак коштів на кореспондентських 
рахунках лоро, перевіряють відповідність розрахункових 
документів, пред’явлених стягувачами відповідно до чин-
ного законодавства;

• уточнюють призначення платежу в розрахункових доку-
ментах клієнтів банку-кореспондента, виявляють платіжні 
доручення на перерахування коштів до позабюджетних 
фондів, які мають бути сплачені;

• перевіряють своєчасність зарахування сум, списаних із 
кореспондентських рахунків лоро, на рахунки одержувачів 
коштів шляхом зіставлення дати, суми, вказаних у платіж-
ному дорученні клієнта-платника і платіжному дорученні 
банку-респондента, особовому рахунку з кореспондент-
ського рахунку лоро і в особовому рахунку одержувача 
коштів;

• при отриманні готівки з кореспондентського рахунку, від-
критого в іншому банку, звіряють дату і суму, вказані у 
виписці з кореспондентського рахунку, з відповідними дани-
ми в особовому рахунку; 

• за платіжними дорученнями банку-кореспондента вияв-
ляють платежі, що проходять транзитом через банківську 
установу;

• у договорі про кореспондентські відносини перевіряють 
наявність угоди на переоформлення платіжних доручень 
банку-кореспондента при проведенні транзитних платежів.

◀ Під час перевірки своєчасності зарахування коштів на корес пон-
дентський рахунок лоро проводять такі аудиторські процедури:
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• на підставі платіжних доручень дату зарахування коштів 
на кореспондентський рахунок лоро зіставляють з умо-
вами проведення платежів, указаними в договорі про корес-
пондентські відносини;

• при незбіганні дати списання коштів із рахунків клієнтів з 
датою відображення на кореспондентському рахунку лоро 
перевіряють номер, дату і суму в розрахункових документах 
клієнтів, особових рахунках клієнтів, реєстрі майбутніх 
платежів, виписці з кореспондентського рахунку лоро;

• перевіряють своєчасність списання грошових коштів з 
балан сового рахунку; 

• при підкріпленні банком-кореспондентом свого рахунку, 
відкритого в банку, що перевіряється, уточнюють дату пере-
ра ху вання платежу з умовами, обумовленими в дого ворі про 
кореспондентські відносини з банками-кореспон дентами.

Особливої уваги вимагає перевірка режиму функціонування 
кореспондентських рахунків в іноземних валютах.

Своєчасність і обґрунтованість операцій на кореспондентських 
рахунках ностро перевіряють у порядку, зворотному щодо порядку 
перевірки на кореспондентських рахунках лоро.

◀ Внутрішній аудит проведення розрахункових операцій, що 
здійснюються в межах банку 
Під час аудиту цих розрахунків необхідно враховувати дотри-

мання основних правил проведення банком розрахунків із філіями, 
а саме:

• обґрунтованість відкриття рахунків для розрахунків між 
філіями і здійснення на них операцій;

• порядок ідентифікації і оформлення розрахункових доку-
ментів;

• внутрішньобанківський аудит за розрахунками між філі-
ями має здійснюватися на підставі внутрішніх положень 
підрозділу банку відповідно до документів НБУ. Цей вид 
аудиту забезпечує належний рівень надійності бухгал терсь-
ких операцій, що проводяться на усіх етапах здійснення 
господарських і фінансових операцій.

Здійснюючи аудит своєчасності і повноти відображення в банку 
операцій на рахунках філій, перевіряють відповідність проведених 
розрахунків установленим датам перерахування платежу.



134

О. М. Сарахман, О. І. Скаско,  О. Д. Вовчак, О. К. Волкова 

У ході перевірки розрахункових операцій аудитор повинен ви-
явити відхилення і порушення, що спотворюють записи в особових 
рахунках і звітності. 

Усі порушення групуються: на помилки; порушення норм чин-
них інструктивних положень; шахрайство; некоректність.

4.3.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Кредитні операції полягають у розміщенні банками 
від свого імені, на власних умовах і на власний ризик залучених коштів 
юридичних осіб та громадян. Кредитні операції мають найбільшу 
питому вагу в загальному обсязі банківських операцій.

У банківському бізнесі активні кредитні операції (кредитування 
клієнтів на поворотній, терміновій і платній основі) приносять банку 
істотну частину прибутку. Пасивні кредитні операції (операції із 
залучення кредитів) – найбільш поширений і відпрацьований спосіб 
залучення грошових коштів для формування ресурсів банку.

Здійснення кредитних операцій у банківській системі України 
регламентують:

• Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 
07.12.2000, № 2121-III; 

• Закон України «Про Національний банк України» від 
20.05.1999, № 679-XIV;

• Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003, № 898-ІV;
• Закон України «Про заставу» від 02.10.1992, № 2654-XII;
• Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997, № 723;
• Закон України «Про організацію формування та обігу 

кредитних історій» від 23.06.2005, № 2704-IV;
• Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та 

реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003, № 1255-IV;
• Закон України «Про страхування» від 07.03.1996, № 85/96;
• Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб» від 23.02.2012, № 4452-VI;
• Цивільний кодекс України від 16.01.2003, № 435-IV XII;
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• Положення про надання Національним банком України 
ста білізаційних кредитів банкам України, затверджене 
Поста новою Правління Національного банку України від 
13.07.2010, №327;

• Положення про порядок формування та використання 
бан ками України резервів для відшкодування можливих 
втрат за активними банківськими операціями, затверджене 
Постановою Правління Національного банку України від 
25.01.2012, № 23;

• Положення про створення єдиної інформаційної систе ми 
обліку позичальників (боржників), затверджене Поста но-
вою Правління Національного банку України від 27.06.2001, 
№ 245;

• Положення про затвердження Правил надання банками 
України інформації споживачу про умови кредитування та 
сукупну вартість кредиту, затверджене Постановою Прав-
лін ня Національного банку України від 10.05.2007, №168;

• Положення про порядок регулювання діяльності банків в 
Україні, затверджене Постановою Правління Національ ного 
банку України від 28.08.2001, №368;

• Положення про процентну політику Національного банку 
України, затверджене Постановою Правління НБУ від 
18.08.2004, № 389;

• Інструкція бухгалтерського обліку кредитних, вкладних 
(депозитних) операцій та формування і використання ре-
зервів під кредитні ризики в банках України, затверджена 
Постановою Правління Національного банку України від 
27.12.2007, № 481.

Активні операції банку – це операції, спрямовані на розміщення 
та використання наявних у банку власних і залучених ресурсів з 
метою одержання прибутку за раціонального розподілу ризиків 
за окремими видами операцій та підтримання необхідного рівня 
ліквідності.

Внутрішній аудит активних операцій – найбільш тривала і 
трудомістка стадія внаслідок того, що структура і якість активів 
зумовлюють ліквідність, платоспроможність і надійність банку.

Кредитна політика банку пов’язана з ризиком, оскільки дія зов-
нішніх (головним чином економічних умов) і внутрішніх чин ників
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(включаючи прийняття помилкових управлінських рішень і про-
ведення ризикованих кредитних операцій) може стати причиною 
виникнення у банку серйозних фінансових труднощів, пов’язаних 
із неможливістю повернення наданих кредитів. У результаті якість 
кредитного портфеля банку і виваженість кредитної політики ви-
являються тими аспектами діяльності банку, на які аудитори звер-
тають особливу увагу.

Мета внутрішнього аудиту кредитних операцій – перевірка 
законності і правомірності операцій; аналіз і оцінка ризикованих 
операцій; оцінка рівня управління банком щодо здійснення актив них 
операцій.

Для оцінки цієї роботи служать такі джерела інформації: 
• статут;
• кредитна політика банку; 
• положення про кредитний комітет; 
• кредитні справи, у тому числі договори і документи зі за-

безпечення виконання зобов’язань; 
• генеральні угоди про співпрацю на ринку міжбанківських 

кредитів;
• протоколи засідань кредитного комітету (відділу) та КУАПу; 
• розпорядження керівництва банку про відкриття і закриття 

позикових рахунків; 
• висновки служби безпеки і юридичної служби;
• реєстри аналітичного і синтетичного обліку; 
• дані за балансовими і позабалансовими рахунками, бухгал-

терська звітність;
• відомості залишків на рахунках банку; 
• відомості залишків розміщених (залучених) коштів бан-

ківсь кої установи;
• оборотні відомості за рахунками банку; 
• звіти про фінансові результати; 
• баланси банку, інші документи.
За вибраними для аудиторської перевірки кредитами необхідно 

попросити кредитні справи, поділивши їх за видами кредитування 
на три основні групи: справи позичальників, кредити яких станов-
лять разові позики, за відкритими кредитними лініями та у формі 
«овердрафту». Особливу увагу необхідно приділити пільговим 
кредитам, простроченим, реструктурованим.
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Внутрішній аудит активних кредитних операцій
Надання банком кредитних коштів здійснюється такими спо-

собами:
• разове зарахування грошових коштів на поточні рахунки 

клієнтів або видача готівки позичальникові – фізичній особі;
• відкриття кредитної лінії клієнтові-позичальникові;
• надання кредиту у формі «овердрафту» і «під ліміт забор-

гованості».
Схему внутрішнього аудиту кредитних операцій наведено на 

рис. 4.2.   
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Рис. 4.2. Загальна схема внутрішнього аудиту 
кредитних операцій
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У ході внутрішнього аудиту активних кредитних операцій банку 
перевіряють:

• організацію кредитної роботи у банку і дотримання порядку 
оформлення документів на видачу кредиту;

• правильність оформлення документів щодо забезпечення 
виконання зобов’язань за кредитними договорами;

• правильність відображення в бухгалтерському обліку опе-
рацій із видачі та погашення кредитів;

• правильність відображення в обліку операцій із нарахуван-
ня і отримання відсотків за користування кредитом;

• здійснення банком контролю за виконанням кредитних 
договорів, організація роботи банку з простроченою забор-
го ваністю.

◀ Перевірка організації кредитної роботи в банку і дотримання 
порядку оформлення документів на видачу кредиту починається 
з вивчення повноважень відділів, які займаються питаннями кре  ди-
тування, ознайомлення зі змістом кредитної політики банку.

Вивчаючи кредитну політику банку, слід вивчити її стратегічну 
спрямованість, контролювати відповідність у ній інструктивних 
ма те ріалів актам НБУ з кредитування, оцінити якість методичних 
розро бок з аналізу кредитоспроможності позичальника і кредитного 
порт феля банку, організації контролю за виконанням кредитних 
договорів.

Перевіряється організація роботи кредитного комітету, до-
три мання нормативних документів, що регламентують його діяль-
ність, аналізуються протоколи засідання кредитного комітету, 
конт ролюється фактичне виконання прийнятих ним рішень. Слід 
переконатись у дотриманні встановлених лімітів і обмеження на 
виконання кредитних операцій.

◀ Перевірка правильності оформлення документів зі забез печення 
виконання зобов’язань за кредитними договорами 
Банківські кредити видаються за умови надання позичальникам 

забезпечення з метою виконання своїх зобов’язань за кредитними 
договорами, що сприяє зниженню кредитного ризику. У ході ауди-
торської перевірки кредитного портфеля необхідно встановити на-
явність і якість забезпечення виданих кредитів.

Забезпеченням за кредитами є застава, поручительство, бан-
ківська гарантія. 
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Банки-кредитори до застави як способу забезпечення повер-
нення кредиту повинні встановлювати вимоги економічного і юри-
дичного характеру.

До економічних вимог можемо віднести правильний вибір 
об’єкта і виду застави, визначення його вартості і достатності її для 
задоволення відповідного зобов’язання позичальника за позикою; 
ліквідність застави, організацію контролю за збереженням предметів 
застави.

Юридичні вимоги: наявність у заставодавця права власності 
на предмет застави чи права господарського ведення; відсутність 
претензій з боку інших кредиторів на цей предмет застави; правильне 
оформлення заставних документів; чітке визначення прав і обов’язків 
заставодержателя і заставодавця в договорі застави.

Виходячи зі змісту економічних і юридичних вимог до застави, 
аудитор перевіряє якість та рівень забезпечення заставою за кре-
дитами і правильність його оформлення. 

Кредитне досьє позичальника має містити: 
• опис предметів застави; 
• документи, що підтверджують право власності на предмет 

застави;
• висновок з оцінки вартості та ліквідності предметів застави 

та ін. Одним із видів забезпечення є гарантія і порука.
Гарантія – це зобов’язання банку, яке видається за запитом 

клієнта його контрагенту, сплатити контрагенту при наданні ним 
письмової вимоги суму в розмірі гарантованої суми, у разі неви-
конання клієнтом своїх зобов’язань, зазначених у гарантії.

Порука – це односторонній, консенсуальний договір, за яким 
третя особа бере на себе повну або часткову відповідальність за 
невиконання чи неналежне виконання боржником його зобов’язан -
ня перед кредитором.

Договір поруки означає обов’язок поручителя відповідати перед 
кредитором за невиконання третьою стороною зобов’язань повністю 
або частини. Її платоспроможність банк-кредитор перевіряє на основі 
фінансових показників за останні шість місяців.

Внутрішній аудитор повинен переконатися, що всі документи 
є в кредитній справі позичальника, а фінансовий стан поручителя 
не викликає сумнівів у виконанні взятого ним на себе зобов’язання 
з погашення кредиту третьої особи при настанні передбаченого 
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договором випадку (прострочення погашення кредиту або відсотків 
за ним).

Банківська гарантія як забезпечення зобов’язання сьогодні в 
банківській практиці використовується рідко. Це пов’язано з тим, 
що при стягненні грошей з гаранта часто виникають юридичні 
складності.

Проведення аудиту забезпеченості виданих кредитів має містити 
розрахунок питомої ваги забезпечених і незабезпечених кредитів у 
загальному її обсязі, а також питомої ваги кожного виду забезпечен-
ня (гарантії, поручительство, застава майна, цінних паперів тощо) 
у загальній сумі забезпечення за виданими кредитами.

Результати аналізу правильності оформлення договорів забез-
печення за обраними для перевірки кредитами, достатності сум 
забезпечення для повернення кредитів та сплати відсотків за ним у 
разі невиконання позичальниками своїх зобов’язань у встановле-
ний термін оформляють у висновку про якість і надійність забез-
печення.

◀ Перевірка правильності відображення в обліку операцій із видачі 
і погашення кредиту
Аудитор перевіряє дотримання порядку видачі і погашення 

основної суми кредиту: 
• юридичним особам – у безготівковому порядку шляхом 

зарахування на розрахунковий (поточний) або кореспон-
дентський рахунок;

• фізичним – у безготівковому порядку або готівкою.
Особливо слід зосередити увагу на прострочених і пере офор-

млених та наданих кредитах акціонерам (учасникам), інсайдерам, 
співробітникам банку, у тому числі пільгових кредитах.

Внутрішній аудитор повинен перевірити наявність окремого 
особового позикового рахунку за кожним виданим кредитом, пра-
вильність його оформлення, підтвердити реальність залишків 
на кредитних рахунках. Після цього перевіряється відповідність 
даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за балансовими і 
позабалансовими рахунками синтетичного обліку.

Важливим етапом є перевірка своєчасності погашення вида-
них кредитів і зняття обтяження на предмет застави. Перевірці 
підлягають виписки з кредитних і розрахункових (поточних) рахун-
ків клієнтів-позичальників, якщо їх обслуговує банк-кредит, або 
виписки з кореспондентського рахунку банків-кредиторів, якщо 
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їх обслуговують інші банки. Вибірково перевіряється дотримання 
черговості погашення суми заборгованості: штраф, пеня, відсотки, 
основний борг.

◀ Перевірка правильності нарахування та стягнення відсотків за 
розміщеними коштами та їх відображення в обліку
Починається така перевірка з установлення факту наявності в 

банку власного внутрішньобанківського положення про порядок 
нарахування та сплати відсотків за розміщеними коштами (щодо 
кожному виду кредиту). 

Для перевірки правильності нарахування відсотків за пози-
ками внутрішнім аудиторам потрібно надати відомості нарахо-
ваних відсотків за період, який перевіряється; укладені за ним із 
позичальниками кредитні договори та додаткові угоди до них, 
пов’язані з викладом трансформаційних змін процентних ставок, 
термінів сплати відсотків, порядку їх нарахування, а також зі змі-
ною суми кредиту і терміну його погашення; особові рахунки пози-
чальників за конкретним кредитним договором, а також виписки з 
балансових і позабалансових рахунків.

Перераховані документи внутрішній аудитор використовує для 
перевірки:

• правильності застосування процентної ставки відсотків при 
нарахуванні (відповідності ставці, зазначеній у кредитному 
договорі або в додатковій угоді до нього); 

• періоду нарахування відсотків за договорами для їх сплати; 
• дотримання встановлених положень і термінів для сплати 

позичальниками процентів за позиками;
• своєчасності перенесення несплачених у визначені терміни 

відсотків на відповідний балансовий і позабалансовий 
рахунок; 

• дотримання передбаченого в договорі способу сплати 
відсотків. 

Після уточнення за кожним обраним для перевірки кредитним 
договором цих даних необхідно перевірити саму техніку нарахування 
відсотків, ознайомитися з наявним у банку програмним продуктом 
із нарахування відсотків і дати оцінку системи внутрішнього конт-
ролю за цим процесом.

Після ознайомлення перевіряється правильність відображення 
в бухгалтерському обліку нарахованих відсотків, сплачених, про-
строчених і т. ін.
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Нарахування відсотків може здійснюватися за формулами 
простих, а також складних відсотків з використанням фіксованого 
прибутку або плаваючої процентної ставки відповідно до умов 
договору. Якщо в договорі не вказується спосіб нарахування від-
сотків, то відсотки нараховують за формулою простих відсотків з 
використанням фіксованої процентної ставки.

◀ Здійснення внутрішнього аудиту за виконанням кредитних до го-
ворів, організації роботи банку з простроченою заборго ваності
Насамперед перевіряється щоденне виконання умов кредитних 

договорів та фінансовий стан позичальників. 
Контролюється використання банком прав до настання вста-

нов лених термінів погашення кредитів і сплати відсотків щодо:
• направлення повідомлення позичальнику про настання тер-

мі ну платежу за основним боргом і сплатою відсотків від по-
від но до встановленого графіка погашення заборго ваностей; 

• перевірки працівниками банку за місцем проживання пози-
чальника його фінансово-господарської діяльності, дотри-
мання порядку належного зберігання предмета застави та ін. 

Слід установити заходи, які вживав банк за результатами таких 
перевірок.

◀ Особливу увагу приділяють простроченим кредитам. Їх аналіз 
проводять за напрямами:
• склад позичальників, які своєчасно не погасили кредитів;
• умови, на яких були видані ці кредити;
• склад простроченої заборгованості у загальній сумі забор-

гованості;
• частка прострочених кредитів у загальній сумі активів;
• повнота створення резерву на можливі втрати за позиками.
Перевірка пасивних кредитних операцій
У ході аудиту виконують такі дії з контролю:
• дотримання порядку оформлення документів на отриман-

ня кре диту, переоформлення (пролонгування) кредитних 
договорів;

• правильності оформлення та обліку забезпечення отрима-
них кредитів;

• правильності оформлення та обліку операцій із отримання і 
погашення кредитів;

• правильності оформлення та обліку операцій із нарахування 
відсотків за користування кредитом.
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◀ Перевірка дотримання порядку оформлення документів на 
отримання кредиту
Перевірку починають із встановлення генеральних угод з бан-

ками-кредиторами, з якими банк співпрацює. Перевіряється на яв-
ність нотаріально завірених копій статутів банків-кредиторів, їхніх 
установчих договорів, свідоцтв про реєстрацію, банківських ліцен-
зій, карток із зразками підписів і відбитка печатки, правильність 
розрахунків економічних нормативів та інших документів, якими 
обмінюються учасники кредитних відносин. 

Перевіряючи повноту формування справи за кожним генераль-
ним погодженням, особливу увагу аудитори звертають на наявність 
додаткових угод щодо кожного отриманого кредиту, відсутність яких 
є грубим порушенням порядку оформлення пасивних кредитних 
операцій. 

Переоформлення (пролонгування) кредитних договорів ґрун-
ту ється на тому, що міжбанківські кредити, отримані в рамках 
додат кових угод і не погашені у строк, мають бути пролонговані у 
встановленому порядку. Не допускається укладання нових додаткових 
погоджень на отримання кредиту, що передбачають погашення пози-
кової заборгованості за раніше укладеними додатковими угода ми, 
без реального руху грошових коштів на кореспондентських ра хунках 
банку-позичальника і банку-кредитора. 

При перевірці випадків пролонгації додаткових угод на отри-
мання кредиту в рамках генеральної угоди необхідно пересвідчитися, 
чи у договорі пролонгації міститься забезпечення на виконання 
кредиту (договір поруки, гарантії, застави і т. ін.).

◀ Перевірка правильності оформлення та обліку забезпечення 
отриманих кредитів
Забезпечення отриманих банком міжбанківських кредитів: 
• застава майна, у тому числі цінних паперів; 
• банківські гарантії. 
Необхідно перевірити, чи ведеться облік забезпечення отри ма-

ного кредиту, переданого банкові-кредитору.
◀ Перевірка правильності обліку операцій з одержання та по-

гашення кредитів 
Суми основного боргу в кредитних договорах мають відпо відати 

даним аналітичного обліку на особових рахунках. Під час пере-
вірки використовують дані аналітичного і синтетичного обліку за 
балан со вими і позабалансовими рахунками, а також виписки з 
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кореспон дентського рахунку в НБУ або кореспондентського ра -
хунку в банку-кореспонденті.

◀ Перевірка правильності обліку операцій з нарахування і виплати 
відсотків за користування кредитом
Відсотки банк нараховує на залишок заборгованості за основним 

боргом, яка обліковується на відповідному особовому рахунку, на 
початок операційного дня. Зазвичай день фактичного розміщення 
коштів не включається в період нарахування відсотків, а день закриття 
окремого особового рахунку під час виконання клієнтом зобов’язань 
за договором включається в період нарахування відсотків.

Нараховані відсотки підлягають відображенню в бухгалтерсь-
кому обліку банку не рідше ніж раз на місяць і не пізніше ніж остан-
нього робочого дня звітного місяця.

◀ Внутрішній аудит порядку видачі і погашення окремих видів 
кредитів 
Внутрішній аудит разових позик. Разовими називаються кре-

дити, рішення про надання яких банк приймає окремо за кожною 
позикою на підставі заяви та інших документів клієнта.

Мета перевірки разових позик полягає в тому, щоб засвідчити:
• наявність юридично правильно оформлених кредитних до-

го ворів на видачу разових позик позичальникам та зобо в’я-
зань за ними;

• наявність документа, що підтверджує оцінку фінансового 
стану позичальника;

• встановлення кожному конкретному позичальнику ліміту 
кредитування рішенням кредитного комітету банку;

• санкціонування видачі позички позичальнику або кредит-
ним комітетом, або правлінням банку;

• повноту формування кредитних справ позичальників для 
оформ  лення позики згідно з внутрішньобанківським поло-
женням;

• повноту і якість документації кредитного відділу банку 
для вирішення питання про можливість видачі кредиту і 
визначення його категорії ризику;

• правильність обліку кредитної заборгованості і створеного 
резерву на можливі втрати за позикою на балансі банку, а 
також забезпечення за позикою.

Якщо кредит був пролонгований, то аудитор повинен переві-
рити наявність заяви-клопотання позичальника на пролонгацію 
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кред иту із зазначенням причин, що зумовлювали відстрочення його 
пога шення; вжиті заходи погашення, обґрунтованість нового терміну 
пога шення кредиту, а також рішення кредитного комітету на пролон-
гування кредиту цьому позичальникові.

У ході аудиторської перевірки звертається увагу на те, щоб зміни 
процентних ставок, термінів їх сплати, розмірів кредиту, термінів 
його погашення були своєчасно оформлені додатковими угодами до 
кредитного договору позичальника. Це має значення для правиль-
ного нарахування суми процентів за кредит, а отже, і формування 
доходу банку.

Аудиторська перевірка вже погашених кредитів має встановити 
фактичний спосіб їх погашення: з поточного рахунку позичаль ника 
(поручителя) або іншим методом погашення зобов’язань, перед-
бачених нормативними документами і обумовлених у кредитному 
договорі позичальника з банком. Слід перевірити правильність 
оформлення повернення кредиту, а також його відображення в 
бухгалтерському обліку.

У тому разі, якщо позика не була погашена у визначений тер-
мін, необхідно уточнити своєчасність віднесення її на рахунок про-
строчених позичок і відстежити зміну групи кредитного ризику.

За наявності в банку простроченої кредитної заборгованості 
тривалістю більше ніж 30 днів необхідно контролювати співпрацю 
між кредитним і юридичним відділами банку щодо повернення по-
зик і нарахованих за ними відсотків.

Внутрішній аудит кредитних ліній
Кредитна лінія – це кредитна угода, відповідно до якої протягом 

передбаченого договором терміну банк виділяє позичальникові кре-
дит у межах узгодженої суми (ліміту кредитування) на умовах, що 
відрізняються від умов одноразового надання кредиту.

Виділяють два різновиди кредитної лінії: рекомендована лінія або 
підтверджена лінія. У період дії кредитної лінії в межах установле-
ного ліміту позичальник може одержувати додаткові кошти відповід-
но до своєї потреби. У договорі на відкриття й обслуговування 
кредитної лінії передбачають усі умови кредитування, у тому числі 
ступінь безумовності підтримки та обслуговування кредитної лінії. 
Кредитування на умовах кредитної лінії використовують у тому разі, 
коли позичальник періодично потребує значних коштів або наперед 
не може точно визначити необхідну суму кредиту. За користування 
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кредитною лінією банки, як правило, стягують додаткову плату або 
ж відкривають такі лінії тільки надійним клієнтам. Розрізняють 
відновлювану в невідновлювану кредитну лінію.

Відновлювана кредитна лінія – вид кредитної лінії, згідно з 
яким позичальник має можливість упродовж дії кредитної лінії 
неодноразово отримувати і погашати суму кредиту в межах установ-
леного ліміту. Ліміт кредитування автоматично відновлюється на 
суму погашеного кредиту.

Невідновлювана кредитна лінія – вид кредитної лінії, згідно з 
яким позичальник має можливість траншами впродовж строку дії 
кредитної лінії отримати суму кредиту в межах установленого ліміту. 
Ліміт кредитування на суму погашеного кредиту не відновлюється.

Мультивалютна кредитна лінія – вищенаведена форма кре диту, 
за якої клієнт може отримувати необхідні кредитні кошти в націо-
нальній та іноземній валютах у рамках одного кредитного договору.

У період дії кредитної лінії в межах установленого ліміту по-
зичальник може одержувати додаткові кошти відповідно до своєї 
потреби. У договорі на відкриття та обслуговування кредитної 
лінії передбачають усі умови кредитування, у тому числі ступінь 
безумовності підтримки та обслуговування кредитної лінії.

Кредитування на умовах кредитної лінії використовують у 
тому разі, коли позичальник періодично потребує значних коштів 
або наперед не може точно визначити необхідну суму кредиту. 
За користування кредитною лінією банки, як правило, стягують 
додаткову плату або ж відкривають такі лінії тільки надійним 
клієнтам. 

При контролі позик у формі відкритих невідновлюваних кре-
дитних ліній особливий контроль здійснюється за видачею кожної 
суми кредиту, з тим, щоб не було допущено переліміту видач і був 
дотриманий термін дії кредитних ліній.

Оформлення відкриття кредитних ліній позичальникам ведеть-
ся в такому ж порядку, як і разових позик. Звідси й ідентичність 
внутрішніх аудиторських процедур з перевірки повноти та якості 
наданої позичальником документації, санкціонуванні видачі кредиту 
залежно від установленого позичальникові ліміту кредитування, 
оцінки фінансового стану позичальника. 

Перевіряється також правильність застосування внутрішньо-
банківського положення з кредитування позичальників у формі від-
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критих кредитних ліній, правильність розрахунку ліміту видач або 
ліміту заборгованості.

У разі аудиту всіх видів кредитних ліній внутрішній аудитор 
повинен переконатись у правильності їх відображення за балансом 
на позабалансових рахунках, оскільки точна сума невикористаних 
лімітів кредитних ліній дозволяє правильно докредитувати клієнта, 
а також відобразити зобов’язання банку і розрахувати економічні 
нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків.

Внутрішній аудит кредитів у формі «овердрафт»
Овердрафт – форма короткотермінового кредиту в межах 

установленого банком ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, 
коли у клієнта на поточному рахунку недостатньо коштів. 

За умов овердрафту кредитування банком розрахункового ра-
хунку клієнта здійснюється для оплати розрахункових документів 
при нестачі або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-
позичальника коштів. Банк списує кошти з рахунку клієнта в 
повному обсязі, тобто автоматично надає клієнтові кредит на суму, 
що перевищує залишок коштів.

Овердрафт відрізняється від звичайного кредиту тим, що для 
погашення заборгованості спрямовуються всі кошти, які надходять 
на рахунок клієнта.

До основних умов для видачі кредитів овердрафт відносять:
• установлення клієнтові-позичальнику заздалегідь ліміту кре -

дитування, тобто максимальної суми заборгованості банку 
за цим видом кредиту;

• визначення клієнтові-позичальнику граничного терміну, 
про тягом якого мають погашатися зобов’язання перед 
банком;

• надання надійного і ліквідного забезпечення під виконання 
зобов’язань;

• надання для оформлення всієї документації, необхідної бан-
кам від позичальників задля видачі овердрафту;

• укладання кредитного договору з банком на надання кредиту 
овердрафт.

Перераховані обставини аудитор повинен ураховувати під 
час перевірки правильності видачі і погашення кредитів у формі 
овердрафту. Перш ніж почати перевірку, доцільно ознайомитися з 
внутрішнім положенням про порядок кредитування овердрафт.
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Надання банком кредитів овердрафт і погашення їх позичаль-
ником можуть здійснюватися неодноразово протягом усього терміну 
дії відповідного договору (угоди).

У ході перевірки потрібно звертати увагу на те, щоб не погашені 
у термін кредит (овердрафт) та відсотки за ним були своєчасно 
нараховані на рахунки з обліку відповідних прострочених платежів 
клієнта-позичальника.

Необхідність перевірки кредитних операцій при закритті кре-
дитних договорів у негрошовій формі
Потреба такої перевірки може виникнути в тому разі, якщо 

в банку були випадки закриття кредитних договорів на підставі 
договору про відступне, договору новації, шляхом заліку тощо. У 
банківській практиці такі операції нерідкісні, тому що не суперечать 
нормативним документам НБУ.

Відступне служить однією з підстав припинення обов’язків між 
сторонами. 

Після підписання угоди про відступне зобов’язання за кредит-
ним договором закінчується шляхом передачі майна банку-борж-
ника банкові-кредитору. При цьому суть кредитного договору змі -
ню ється: в обмін на грошові кошти у власність банку-кредитора 
передаються товарно-матеріальні цінності.

Слід перевірити дотримання того, що в разі, якщо для пога-
шення кредиту і відсотків за ним банк-боржник як відступне передає 
майно (основні засоби), то банк-кредитор повинен відобразити 
факт отримання цих об’єктів на рахунках бухгалтерського обліку. 
Вартість переданого майна може бути еквівалентна сумі боргу або 
відмінна від неї.

Перевірка операцій закриття кредитного договору шляхом 
новації
Договір новація – форма припинення зобов’язання, угода сторін 

про заміну первісного зобов’язання іншим зобов’язанням між тими 
самими особами, згідно з яким передбачено інший предмет або спо-
сіб виконання. 

Обов’язки за кредитним договором можуть бути замінені век-
сельним зобов’язанням банку-позичальника. Сума векселя, ви пи-
са ного банком-позичальником, еквівалентна сумі переоформ ле ної 
заборгованості, тому фінансового результату за цією операції не 
виникає.
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Перевірка операцій закриття кредитного договору шляхом 
заліку
Відповідно до Цивільного кодексу України зобов’язання може 

припинитися повністю або частково заліком зустрічної вимоги (век-
селем), термін якої настав, не зазначений або визначений мо ментом 
звернення. Як вимогу банк-позичальник може пред’явити банку-
кредитору його власний вексель. Якщо зустрічні вимоги банків од-
но значні за сумою, то й залік буде еквівалентним. В іншому разі 
зарахування проводиться на меншу суму.

Перевірка порядку формування та використання резерву на 
можливі втрати по позиках. Оцінка кредитної політики банку
У кожному банку має бути власне, внутрішнє положення про 

по рядок формування та використання резерву на можливі втрати 
за кредитами і прирівняної до неї заборгованості з урахуванням 
особ ливостей кредитованої банком клієнтури, форм забезпечення 
по вер нення кредитів, методики оцінки плато- і кредитоспромож -
ності позичальників, порядку створення резерву в багатофілійному 
банку і т. ін.

Під час аудиторської перевірки банку з цього питання необхідно 
керуватися із загальноприйнятими принципами:

• обов’язковості створення резерву на можливі втрати за 
кредитними вимогами;

• формування резерву під основну суму боргу;
• визначення якості кредиту, тобто ступеня кредитного ри-

зику на комплексній основі;
• розподілу кредитних вимог для формування з них резерву на 

кілька груп ризику;
• створення резерву за рахунок відрахувань, які відносять до 

витрат банку, незалежно від величини отриманих доходів;
• достовірності відображення змін резерву в обліку та звіт-

ності банку.
◀ Оцінка фінансового стану позичальника – суттєвий елемент 

оцінки кредитного ризику
Як критерії оцінки фінансового стану позичальника реко мен-

дується використовувати такі показники і їх прогнози:
• фінансова стійкість;
• ліквідність (платоспроможність);
• ділова активність;
• рентабельність.
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Аудитор повинен дати оцінку діючої в банку методики з аналізу 
фінансового стану позичальників і пов’язаного з ним кредитного 
ризику на предмет відповідності вимогам нормативних документів 
Національного банку України.

Керуючись оцінкою фінансового стану позичальника (на основі 
аналізу його балансу і розрахунку коефіцієнтів кредитоспромож-
ності), а також оцінкою якості обслуговування боргу, аудитор по-
винен перевірити правильність віднесення кредиту до однієї з груп 
кредитного ризику.

У ході аудиторської перевірки правильності та повноти фор-
мування резерву необхідно звернути увагу на характер і кількість 
забезпечувальних зобов’язань.

Аудиторській перевірці підлягає також правомірність списання 
безнадійних до стягнення кредитів за рахунок створеного під них 
резерву. Цьому питанню приділяють особливу увагу, оскільки розмір 
списаних позик визначає величину збитків банку, що виникають від 
таких його дій.

Внутрішні аудитори перевіряють правильність відображення 
в бухгалтерському обліку операцій зі створення резерву та списання 
за рахунок резерву позичкової заборгованості.

Оцінка кредитної політики банку та якості управління кредит-
ними ризиками проводиться на завершальному етапі ауди торської 
перевірки кредитного портфеля банку. 

Основними джерелами перевірки є:
• бухгалтерський баланс; 
• розрахунок резерву на можливі витрати за позичками; 
• дані про великі кредити; 
• довідка про кредити та заборгованості за кредитами, вида-

ними позичальникам різних регіонів, і розміри залучених 
депозитів. 

Меморандум про кредитну політику банку на відповідний рік та 
інші дані з цих форм звітності банку дозволяють розрахувати низку 
показників, аналіз яких у динаміці забезпечить можливість реально 
оцінити кредитну політику банку, її відповідність прийнятому мемо-
рандуму, а також якість управління кредитними ризиками в банку, 
тобто якість кредитного менеджменту. До цих даних віднесені:

• частка кредитного портфеля в активах банку;
• частка великих кредитів у загальному обсязі кредитних 

вкладень;
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• частка кредитів акціонерів та інсайдерів у загальному обсязі 
кредитних вкладень;

• концентрація кредитів за галузями економіки;
• частка проблемних кредитів у кредитному портфелі банку;
• питома вага прострочених кредитів у загальній сумі кредит-

них вкладень банку;
• частка бланкових (незабезпечених) кредитів у кредитному 

портфелі;
• фактично створений резерв відносно до простроченої по-

зич кової заборгованості, а також до всієї кредитної забор-
гованості;

• фактичні значення економічних нормативів кредитного 
ризику.

За результатами перевірки кредитних операцій керівництво 
банку отримує від внутрішніх аудиторів рекомендації щодо поліп-
шення якості кредитного портфеля і кредитного менеджменту.

◀ Типові помилки, що виникають при проведенні кредитних опе-
рацій банку:
• не включено всіх реквізитів договору;
• формально складено розділ «Забезпечення зобов’язання»;
• договори підписані не уповноваженими особами;
• неповно вказані юридичні адреси та розрахункові рекві зити 

сторін;
• банк не контролює заставного майна і не може його реалі-

зувати внаслідок неправильного оформлення застави;
• відсутні документи з оцінки платоспроможності позичаль-

ника і перевірки заставного майна;
• неправильно оформлені гарантійні листи, поручительства, 

страхові поліси;
• несвоєчасно відображені прострочена заборгованість і від-

сот ки за нею на відповідних рахунках;
• наявність незабезпечених і недостатньо забезпечених кре-

дитів;
• необґрунтовано списано безнадійну заборгованість без 

вжит тя достатніх заходів із відшкодування.
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4.4.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙ 
ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Здійснення операцій із цінними паперами в бан -
ків ській системі України регламентують:

• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 
23.02.2006, № 3480-1V;

• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні» від 30.10.1996, № 448/96;

• Закон України «Про депозитарну систему України» від 
6.07.2012, № 5178-VІ; 

• Положення про депозитарну та клірингову діяльність На ціо-
наль ного банку України, затверджене Постановою Прав лін-
ня Національного банку України від 25.09.2013, № 387;

• Положення про порядок формування та використання 
банками України резервів для відшкодування можливих 
втрат за активними банківськими операціями, затверджене 
Постановою Правління Національного банку України від 
25.01.2012, № 23;

• Положення про порядок ведення реєстрів власників імен них 
цінних паперів, затверджене рішенням Державної комі сії з 
цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006, № 1000;

• Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних 
паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 30.05.2013, № 932;

• Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними 
паперами та фінансовими інвестиціями в банках України, 
затверджена Постановою Правління Національного банку 
України від 03.10.2005, № 358;

• Інструкція про застосування Плану рахунків бухгал тер-
ського обліку банків України, затверджена Постановою 
Правління НБУ від 22.06.2015, № 400.

Операції банку з цінними паперами – найважливіший об’єкт 
аудиту банківської діяльності, що пояснюється як різними опера-
ціями, так їхнім ризиковим характером.

Цінний папір – документ, який підтверджує з дотриманням 
встановленої форми і обов’язкових реквізитів майнові права, здійс-
нення або передача яких можливі тільки в разі його пред’явлення. 
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Цінні папери банку з метою їх оцінки та відображення в бух-
галтерському обліку класифікують таким чином:

а )  цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі;
 б)  цінні папери в портфелі банку на продаж;
 в)  цінні папери в портфелі банку до погашення;
 г)  інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
Портфель цінних паперів – згрупована інформація з обліку 

інвестицій у цінні папери за їх видами і призначенням з метою 
складання фінансової звітності.

Цінні папери в торговому портфелі – цінні папери, придбані 
банком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутку 
від короткотермінових коливань їхньої ціни або дилерської маржі. 
До торгових цінних паперів можуть бути віднесені будь-які цінні 
папери, щодо яких банк під час первісного визнання ухвалив рішення 
про їх облік за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки чи збитки.

Цінні папери в портфелі до погашення – боргові цінні папери, 
щодо яких є намір і змога банку утримувати їх до строку погашення.

Цінні папери в портфелі на продаж – цінні папери, які не нале-
жать до торгового портфеля цінних паперів та до портфеля до пога -
шення. 

Проводячи внутрішній аудит фондових операцій, доцільно 
користуватися Методичними рекомендаціями Національного банку 
України щодо перевірок кредитних організацій – професійних учас-
ників ринку цінних паперів, які здійснюють брокерську і дилерську 
діяльність на ринку цінних паперів; документів, які визначають 
діяльність банків у галузі цінних паперів, у тому числі підготовлених 
банками: ліцензій на здійснення банківських операцій, ліцензія про-
фесійного учасника ринку цінних паперів, облікової політики банку 
та ін.

Внутрішній аудит діяльності банку на ринку цінних паперів 
необхідно починати із з’ясування:

• чи є кредитна організація емітентом, власником цінних 
паперів, професійним учасником ринку цінних паперів;

• чи є ліцензія професійного учасника ринку цінних паперів, 
які види діяльності дозволені ліцензією.

Схему аудиту операцій із цінними паперами невласної емісії 
наведено на рис. 4.3.
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Рис. 4.3. Загальна схема аудиту операцій із цінними паперами 
невласної емісії
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При цьому внутрішній аудитор повинен ураховувати, що дер-
жавне регулювання ринку цінних паперів здійснюється шляхом:

• установлення обов’язкових вимог до діяльності емітентів, 
професійних учасників ринку цінних паперів та її стан -
дартів;

• реєстрації випуску емісійних цінних паперів і проектів емісії 
та контролю за дотриманням емітентом умов і зобов’язань;

• ліцензування діяльності учасників ринку цінних паперів;
• дотримання системи захисту прав власників і контролю за 

дотриманням їхніх прав емітентами і учасниками ринку 
цінних паперів;

• заборони і припинення діяльності осіб, що здійснюють 
під приємницьку діяльність на ринку цінних паперів без 
відповідних.

Таким чином, внутрішній аудитор повинен знати, що всі види 
професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснюються на 
основі спеціального дозволу – ліцензії.

Банківські установи можуть мати ліцензії на ринку цінних 
паперів на такі види діяльності:

• брокерська, за винятком операцій із фізичними особами;
• брокерська, включаючи операції із фізичними особами;
• дилерська;
• діяльністі із довірчого управління цінними паперами;
• депозитарна;
• клірингова.
У ході аудиторської перевірки потрібно перевірити, якими 

ліцензіями володіє банк і чи не проводить він такі операції на ринку 
цінних паперів, на які не має відповідної ліцензії. 

Банки, будучи емітентами, власниками цінних паперів, профе-
сійними учасниками ринку цінних паперів, зобов’язані розкривати 
відповідну інформацію щодо цінних паперів. Інформація повинна 
бути розкрита не пізніше ніж за п’ять днів після закінчення від-
повідного кварталу або після разової операції шляхом електронного 
повідомлення розповсюджувача, уклавши договір з НБУ.

Внутрішній аудитор зобов’язаний стежити за виконанням бан-
ком вимог законодавства про інформаційну забезпеченість ринку 
паперів, власників цінних паперів та інвесторів. 

У зв’язку з цим доцільно переконатися, що банківська установа:
• надає необхідну звітність та інформацію;
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• упроваджує відповідне програмне забезпечення для пере-
давання необхідної інформації; 

• накопичує відомості про ціни і котирування цінних паперів 
на організованих ринках цінних паперів з метою надання 
інформації інвесторам;

• забезпечує публічне інформування інвесторів про їхнє право 
отримати інформацію про ринок цінних паперів, а також 
про порядок подання скарг і заяв інвесторів відповідно до 
вимог закону.

У ході перевірки аудитор повинен зробити висновки про наяв-
ність чи відсутність цінних паперів у портфелі банку, які відповідно 
до чинного законодавства можуть бути визнані недійсними. 

Проводячи аудит, необхідно з’ясувати, чи є банк членом само-
регульованої організації професійних учасників ринку цінних папе-
рів, які додаткові правила і стандарти проведення операцій із цін-
ними паперами установлено саморегульованою організацією, чи 
до тримується цих додаткових умов банк.

Внутрішній аудитор повинен уважно ознайомитися з внутріш-
ньобанківською нормативною документацією і дати оцінку її якості 
з огляду на відповідність чинному законодавству та нормативним 
вимогам Національного банку України. Під час проведення ауди тор-
ських процедур всі ці документи аудитор повинен використовувати 
як джерела аудиторських доказів.

Щоб оцінити аудиторський ризик, а також обсяг аудиторської 
вибірки, необхідно проаналізувати структуру портфеля цінних па-
пе рів у динаміці за період, який перевіряється, і лише після цього 
братися безпосередньо до перевірки правильності здійснення цих 
операцій банком і їх відображення в бухгалтерському обліку. 

◀ Цілі внутрішньоаудиторської перевірки:
• упевнитись, що банк здійснює бухгалтерський облік опера-

цій відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів;
• підтвердити залишки на рахунках обліку вкладених у цінні 

папери на певну звітну дату;
• переконатися, що доходи (витрати) від продажу цінних 

па перів своєчасно відображені на рахунках доходів 
(витрат).

Внутрішньоаудиторська перевірка може мати суцільний або 
вибірковий характер. Перевіряють окремі операції за конкретним 
вибором аудитора.
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Обсяг аудиторської вибірки аудитор встановлює самостійно з 
урахуванням особливостей, обсягу діяльності банку на фондовому 
ринку.

Особливу увагу під час перевірки потрібно звернути: 
• на особові рахунки з найбільшими залишками на дату 

перевірки;
• операції з купівлі (дебетові обороти);
• операції з продажу (кредитові обороти) і т. д.

◀ Перевірка операцій із державними цінними паперами включає 
аудит правильності відображення в бухгалтерському обліку:
• особистих (дилерських) операцій;
• брокерських операцій;
• інвестиційних операцій банків, які не є дилерами.

◀ Перевірка операцій із пайовими цінними паперами складається з 
перевірки:
• загальних положень;
• портфеля контрольного управління;
• інвестиційного портфеля;
• торгового портфеля;
• портфеля репо.

◀ Перевірка операцій із борговими зобов’язаннями являє собою 
контроль:
• активних операцій з облігаціями;
• пасивних (емісійних) операцій з облігаціями;
• активних операцій із депозитними сертифікатами.
Внутрішній аудит дилерської діяльності
Дилерська діяльність банку – укладення угод купівлі-продажу 

цінних паперів від свого імені і за свій рахунок публічного оголо-
шення цін купівлі і (або) продажу певних цінних паперів з обов’язком 
купівлі й (або) їх продажу за оголошеними цінами.

Банки – учасники ринку державних цінних паперів виступають 
у ролі дилерів. Так, дилером визначається комерційний банк, що 
уклав договір з Національним банком України на виконання функцій 
з обслуговування операцій із державними цінними паперами. Для 
проведення операцій з державними цінними паперами дилери нада-
ють повноваження і оформляють їх довіреністю особам-трейдерам.

Основним доходом дилерів є різниця між цінами продажу 
і купівлі цінних паперів. Розбіжність у цінах купівлі-продажу є 
оплатою дилерам за терміновість і зрівноважування тимчасового 
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дисбалансу між попитом і пропозицією певних видів цінних паперів, 
що в обороті на ринку.

З іншого боку, що дилери дають можливість інвестору в будь-
який час купити чи продати цінних паперів, сприяють цінової стабілі-
зації і забезпечують ліквідність ринку, вони також надають інформа-

ційні послуги учасники ринку, але в деяких випадках виконують 
роль представників аукціонів на біржах. Дилери можуть форму-
вати і здійснювати на ринку як прості, так і складні спекулятивні 
стратегії. Прості стратегії базуються на прогнозі підвищення чи 
падіння ціни на актив, щодо якого хочуть здійснити спекулятивну 
операцію.

Внутрішній аудит дилерських операцій включає:
• перевірку наявності договору з Національним банком 

України і фондовою біржею;
• перевірку повноважень трейдерів;
• підтвердження достовірності бухгалтерського обліку за ін-

вестиційними операціями;
• підтвердження правильності віднесення на рахунок доходів 

або витрат сальдо накопичення процентного або купон ного 
доходу;

• перевірку наявності реєстрів аналітичного обліку;
• перевірку відповідності даних синтетичного і аналітичного 

обліку;
• оцінку якості сформованого портфеля цінних паперів;
• перевірку наявності та відповідності обліку на рахунку депо 

куплених цінних паперів;
• перевірку правильності і своєчасності відкриття рахунку, 

включаючи інвестиційний і торговий портфелі банку.
Внутрішній аудит брокерських операцій
Брокерська діяльність банку – діяльність зі здійснення громад-

сько-правових угод із цінними паперами від імені та за рахунок 
клієнта (в тому числі емітента цінних паперів при їх розміщенні) або 
від свого імені і за рахунок клієнта і на основі повернених договорів 
із клієнтами.

Банк веде журнал обліку брокерських операцій, який за пов-
нюється щодня за підсумками операцій банку з цінними папе рами на 
первинному і вторинному ринках на підставі виписок з реєстрів угод 
брокерських договорів з клієнтами.

При перевірці брокерських операцій аудитор повинен:
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• переконатися, що операції проводяться відповідно з дого-
вором і дорученням інвесторів на кожну операцію;

• перевірити дотримання юридичних формальностей для від-
криття рахунку клієнта;

• з’ясувати, чи всі операції в бухгалтерському обліку фіксу-
ються у правильній сумі на відповідний рахунок у правиль-
ний часовий період та відповідно до облікової політики;

• контролювати виписки з особових рахунків інвесторів на 
відповідність дебетових і кредитових оборотів дорученням 
інвесторів;

• переконатися в ідентичності даних аналітичного, синте-
тичного і депозитарного обліку;

• оцінити правильність відображення банком і своєчасність 
перерахування інвестором комісійної винагороди згідно з 
договором.

◀ Перевірка порядку утворення та використання резерву під за-
безпечення цінних паперів
Під можливими втратами банківської установи відносно до 

формування резерву під знецінення цінних паперів є ризик отри-
мання збитків у майбутньому через виникнення таких обставин 
(однієї або кількох):

• невиконання зобов’язань емітентами цінних паперів;
• зниження вартості цінних паперів, які є в активах банку.
Під час внутрішнього аудиту резерву під знецінення цінних 

паперів внутрішній аудитор зобов’язаний оцінити:
• наявність і виконання в банку внутрішніх документів на фор-

мування резерву, їх відповідність нормативним вимогам НБУ;
• якість документа, що містить мотивоване обґрунтування 

банку про рівень ризику конкретного активу (групи активів), 
включаючи якість аналізу факторів, які ввійшли в основу 
прийнятого рішення, а також правильності розрахунку ре-
зерву на можливі витрати;

• правильність формування резерву банку і його відобра-
ження в бухгалтерському обліку;

• відповідність прийняття рішення про списання банком з 
балансу безнадійної для погашення заборгованості;

• правильність подання звітності, в якій розкривається ін-
формація про нарахування суми необхідної для формуван -
ня резерву на можливі втрати;
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• відповідність організації бухгалтерського обліку відповідно 
до вимог синтетичного і аналітичного обліку нарахування 
резерву.

Результати перевірки слід відобразити в деталізованому ауди-
торському звіті для керівництва банку.

Внутрішній аудит випуску банком ощадних (депозитних) 
серти фікатів
Ощадний (депозитний) сертифікат – цінний папір, випущений 

банком, як письмове свідоцтво про депонування грошових коштів, 
яке засвідчує право вкладника або його правонаступника на отри-
мання після завершення встановленого терміну суми депозиту 
(вкладу) та процентів за ним.

Мета аудиту – підтвердження достовірності звітності в частині 
виконання операцій із депозитними і ощадними сертифікатами.

Джерела аудиторської перевірки:
• положення про депозитну політику банку;
• меморандум про облікову політику банку;
• баланс банку на початок року і на дату перевірки; 
• щомісячні оборотно-сальдові відомості; 
• договори купівлі-продажу сертифікатів; 
• відомості нарахування відсотків за сертифікатами;
• заявки власників сертифікатів про виплату суми за серти-

фікатом із процентами.
Внутрішній аудит операцій із депозитними і ощадними серти-

фікатами доцільно розділити на кілька етапів, на кожному з яких 
вирішують конкретні завдання. 

На початковому етапі аналізують внутрішньобанківські доку-
менти, що регламентують випуск та обіг сертифікатів за повнотою 
і якістю їх складання, а також відповідністю законодавчим і норма-
тивним актам.

На наступному етапі аудитори встановлюють відповідність ве-
дення банком операцій із сертифікатами, а також їх облік норматив-
них документів.

Під час перевірки правильності нарахування відсотків за серти-
фікатами необхідно врахувати, що за сертифікатами з простроченими 
термінами отримання коштів банк не виплачує процентів за період 
з дати звернення щодо сум за сертифікатом до дати фактичного 
пред’явлення сертифіката до оплати.
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Погашення сертифікатів має здійснюватися на основі заяви. При 
погашенні депозитного сертифіката грошові кошти спрямовуються 
тільки на кореспондентський, розрахунковий або поточний рахунок, 
а фізичні особи можуть отримати готівкою.

У ході перевірки необхідно перевірити відображення в бух-
галтерському обліку бланків сертифікатів.

Результати внутрішнього аудиту випуску банком депозитних і 
ощадних сертифікатів оформляють аналітичною запискою, яку потім 
включають до звіту аудитора для наступного подання керівництву 
банку.

Внутрішній аудит операцій банку з векселями
Вексель – письмове боргове зобов’язання у формі цінного папе-

ра, складеного за встановленою формою. 
Вексель дає особі, якій він виданий, що іменується векселе-

держателем, безумовне, підтримуване законом право на одержання 
вiд векселедавця (простий вексель) або іншого вказаного платника 
(переказний вексель) зазначеної у векселі суми.

Розрізняють простий i переказний векселі. Простий вексель 
засвідчує зобов’язання однієї особи виплатити зазначену суму кош-
тів іншій особі. Переказний вексель (тратта) містить наказ векселе-
давця (трасанта) платнику (трасату) виплатити вказану суму особі, 
на користь якої видано вексель (ремітенту).

Вексель є безперечним i безумовним борговим зобов’язанням. 
Акцептуючи вексель, платник (акцептант) бере на себе зобов’язання 
щодо його своєчасної оплати. Векселедержатель має можливість, не 
очікуючи закінчення терміну погашення, передати його іншій особі з 
метою погашення боргу шляхом iндосування. Кожний індосант бере 
на себе відповiдальнiсть за оплату та акцепт векселя.

Вексель є письмовим документом, виписаним за встановленою 
формою. Діяльність з векселів регулюється міжнародним доку-
мен том «Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про 
пере казні векселі та прості векселі», яка була підписана в Женеві 
7 червня 1930 року. В Україні Конвенція набула чинності із 6 січня 
2000 року.

Мета внутрішнього аудиту операцій банку з векселями – 
впевнитись, що банк проводить операції з векселями відповідно до 
вимог чинного законодавства і нормативних актів, і підтвердити 
адекватність ведення обліку банком випущених векселів.
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Для перевірки операцій з векселями аудитор повинен запросити 
такі документи: 

• положення про вексельне кредитування; 
• інструкцію про порядок відображення видачі і погашення 

вексельних кредитів;
• баланс на звітну дату; 
• особові рахунки окремих векселедавців та ін.

◀ У ході внутрішнього аудиту операцій з векселями перевіряють:
• відповідність наявних векселів даним аналітичного обліку 

за балансовими рахунками;
• первісну вартість, за якою обліковується вексель;
• своєчасність і повноту створення резерву на можливі втрати 

за придбаним векселем;
• правильність і своєчасність нарахування відсотків;
• правильність формування фінансового результату і відобра-

ження в обліку операцій при вибутті векселя.
Висновки потрібно відобразити в аудиторському висновку.
Внутрішній аудит випуску банком облігацій
Облігації – емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його 

власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкоду-
вати йому номінальну вартість цього цінного папера з виплатою пев-
ного доходу або передати йому майно, надати послуги. 

Мета внутрішнього аудиту операцій банку з облігаціями – 
під твердження бухгалтерської та фінансової звітності банку, яка 
характеризує реальний стан справ у банку на відповідну дату вихо-
дячи з часу ухвалення рішення про проведення емісії облігацій.

◀ Під час проведення аудиторської перевірки необхідно врахувати:
• правомірність прийняття рішення про випуск облігацій від-

повідними органами управління банку;
• правильність та повноту складання банком інформації, яка 

міститься в рішенні про випуск облігацій;
• правильність складання і достовірність даних звітності 

банку, що містяться у проспекті облігацій банку.
Аудитор повинен звернути увагу на те, що одночасний випуск 

банком акцій і облігацій не допускається. Рішення про випуск 
облігацій може бути прийнято тільки після повної оплати статут -
ного капіталу банку.

У всіх випадках при випуску облігацій проект емісії завіряє 
аудиторська фірма, і банк подає його в реєструючий орган. У повному 
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обсязі результати внутрішньо аудиторської перевірки міститься у 
звіті аудитора, який надається керівництву банку.

◀ Найбільш типові помилки, допущені банками при здійсненні 
операцій із цінними паперами:
• відсутність елементу облікової політики щодо формування 

різних портфелів цінних паперів;
• несвоєчасний перехід акцій з одного портфеля в інший;
• несвоєчасне взяття акцій на облік (до отримання виписки з 

реєстру акціонерів);
• невідповідність записів в облікових реєстрах і внутрішньої 

звітності банків-дилерів первинним документам, на основі 
яких вони здійснюються;

• неправильне віднесення облікових векселів на балансові 
рахунки; 

• неправильне відображення прострочених векселів на рахун-
ки з обліку векселів;

• випуск векселів з порушенням форми;
• недотримання вимог нормативних документів.
У процесі перевірки операцій банку з цінними паперами слід 

про контролювати виконання банком рекомендацій попередньої 
ауди  торської перевірки.

4.5.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Методологічні засади формування інформації про 
операції з основними засобами, іншими необоротними матеріаль-
ними активами та з нематеріальними активами банків України ре-
гулюють такі нормативні документи:

• Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нема-
теріальних активів банків України, затверджена Постано-
вою Прав ління Національного банку України від 20.12.2005 
№ 480 (зі змінами та доповненнями);

• Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріаль-
них ціннос тей банків України, затверджена Постановою 
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Прав ління Націо наль ного банку України від 10.12.2004 
№ 625 (зі змінами та допов неннями);

• Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематері-
аль них активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів і документів та розрахунків, затверджена Наказом 
Міністерством фінансів України від 26.08.1994 № 69;

• Методичні рекомендації стосовно внесення записів до Ре-
єстру прав власності на нерухоме майно, затверджені Нака-
зом Міністерства юстиції України від 25.03.2011 № 912/5.

Основні засоби – це матеріальні активи, які банк утримує з 
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, 
зда вання в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення адміні-
стра тив них і соціально-культурних функцій, очікуваний термін ко-
рисного використання (експлуатації) яких більший ніж рік (або ніж 
опера ційний цикл, якщо він довший за рік). 

Основні засоби поділяють на активні (машини, обладнання, 
транспортні засоби) і пасивні (земля, будинки, споруди, інвентар). 

Такий поділ основних засобів визначає і методи нарахування 
амортизації у процесі експлуатації:

• для активної частини – прискорений або виробничий методи 
(але може бути і прямолінійний метод);

• для пасивної частини – прямолінійний метод. 
Ремонтне обслуговування основних засобів поділяється:
а) за складністю виконуваних робіт:

• технічне обслуговування;
• поточний ремонт;
• капітальний ремонт;

б) за характером організації ремонтних робіт:
• планово-запобіжна система;
• ремонтне обслуговування в разі потреби;

в) за способом здійснення ремонтних робіт:
• ремонт, що виконується підрядним способом;
• ремонт, що виконується господарським способом. 

Вибуття основних засобів з експлуатації відбувається внаслідок:
• повного зносу і непридатності для подальшої експлуатації;
• реалізації або безоплатної передачі;
• аварійного випадку без можливості відновлення робочого 

стану. 
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Усі ці особливості експлуатації основних засобів мають відпо-
відне відображення в бухгалтерському обліку і формують документо-
обіг за операціями з необоротними активами. 

Нематеріальні активи (НМА) – це активи, які не мають мате-
ріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються бан-
ком з метою використання у своїй діяльності понад один рік (або 
понад один операційний цикл, якщо він перевищує один рік) в 
адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам.

Нематеріальні активи поділяють на групи:
• права користування природними ресурсами;
• права користування майном;
• права на знаки для товарів і послуг;
• права на об’єкти промислової власності;
• авторські та суміжні права;
• гудвіл. 
Амортизація нематеріальних активів проводиться, як правило, 

за прямолінійним методом. Вибуття нематеріальних активів від бу-
вається внаслідок продажу, безоплатної передачі або втрати можли-
вості отримання економічних вигід від їх використання.

Внутрішній аудит матеріальних запасів
До складу матеріальних запасів банку враховують матеріальні 

цінності, які використовуються для надання управлінських послуг, 
господарських і соціально-побутових потреб.

Аналітичний облік матеріальних запасів ведеться в розрізі 
об’єктів, предметів, видів матеріалів, матеріально відповідних осіб та 
місць зберігання.

◀ Під час аудиту основних матеріальних запасів слід прокон т ро-
лювати:
• наявність в обліковій політиці банку оцінки майна, у 

тому числі ліміту вартості предметів для прийняття їх до 
бухгалтерського обліку в складі матеріальних запасів;

• наявність в обліковій політиці банку порядку списання 
окремих видів і категорій матеріальних запасів на витрати, 
а також організації аудиту за рухом матеріальних цінностей;

• правильність організації роботи складського господарства;
• своєчасність і правильність постановки на облік, списання 

матеріальних цінностей, правильність відображення на від-
повідних особових рахунках;
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• своєчасність відображення результатів інвентаризації на 
рахунках бухгалтерського обліку матеріальних запасів, 
доходів і витрат.

Блок-схему аудиту основних засобів та нематеріальних активів 
наведено на рис. 4.4.
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Рис. 4.4. Загальна схема аудиту нематеріальних активів, 
основних засобів, капітальних інвестицій
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Матеріальні запаси відображають у бухгалтерському обліку за 
фактичною собівартістю. Для перевірки використовують договори 
на поставку матеріальних цінностей та їх доставку, документи, які 
підтверджують їх надходження, книга обліку видачі довіреності на 
отримані цінності.

Банк має право реалізувати зайві і не потрібні йому товарно-
матеріальні цінності (ТМЦ) за договірною ціною, але не нижчою за 
їхню балансову вартість, із вирахуванням з покупця ПДВ.

◀ Аудиторська перевірка матеріальних запасів виявляє такі 
помилки:
• несвоєчасне оприбуткування і списання на витрати банку 

запасів;
• відображення в бухгалтерському обліку вартості матеріаль-

них запасів без включення в неї сум транспортних витрат;
• відсутність наказу про призначення матеріально відпові-

дальних осіб, договорів з ними про повну матеріальну від-
повідальність;

• відсутність документів, що регламентують порядок відпус-
кання матеріальних запасів;

• відсутність документів зі звірки відповідності залишків 
складського обліку даним бухгалтерського обліку в поса до-
вих осіб, відповідальних за збереження.

Внутрішній аудит нематеріальних активів
Нематеріальними активами (НМА) визнають придбані і (або) 

створені банком виключні права на результати інтелектуальної діяль-
ності та інші об’єкти інтелектуальної власності, використані при 
виконанні робіт, наданні послуг або для управлінських потреб банку 
протягом тривалого часу (тривалістю понад 12 місяців).

◀ У ході аудиту нематеріальних активів аудитор повинен пере-
конатися в наявності і правильності:
1) здатності активу приносити економічні вигоди (дохід);
2) належного оформлення документів, що підтверджують існу-

вання самого нематеріального активу і (або) виключного права у 
власника на результати інтелектуальної діяльності;

3) первісної оцінки вартості НМА;
4) нарахування амортизації на об’єкти НМА та її відображення 

в бухгалтерському обліку. У процесі експлуатації первісна вартість 
НМА переноситься на витрати шляхом щомісячного нарахування 
амортизації за нормами, визначеними зі встановленого терміну їх 
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використання. Аналітичний облік по обліку амортизації НМА має 
здійснюватися на особових рахунках, відкритих за кожним окремим 
інвентарним об’єктом. Витрати з нарахування амортизації врахову-
ють у витратах і зменшують податкову базу з податку на прибуток;

5) списання з балансу НМА: необхідно з’ясувати причину, 
правильність обчислення податкового і фінансового результату від 
вибуття об’єкта.

Під час аудиторської перевірки НМА найчастіше трапляються 
такі помилки:

• віднесення до складу НМА витрат, пов’язаних з утворенням 
юридичної особи (організаційні витрати), інтелектуальними 
і діловими якостями персоналу організації, їх кваліфікацією;

• неправильне визначення вартості НМА;
• відсутність правильно оформлених первинних документів.
Внутрішній аудит основних засобів
Банк приймає актив до бухгалтерського обліку основних засобів, 

якщо одночасно виконуються такі умови:
а) об’єкт призначений для використання при виконанні робіт 

чи наданні послуг, для управлінських потреб банку або для надання 
банком за плату в тимчасове володіння і користування або у тимча-
сове користування;

б) об’єкт призначений для використання протягом тривалого 
часу, тобто терміну тривалістю понад 12 місяців, або звичайний 
операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців;

в) банк не передбачає подальшого перепродажу цього об’єкта;
г) об’єкт здатний приносити банкові економічні вигоди (дохід) у 

майбутньому.
◀ До внутрішнього аудиту основних засобів входять такі про-

цедури
1. Перевірка наявності в обліковій політиці банку системи 

оцінки майна, зокрема ліміту вартості предметів для прийняття їх до 
бухгалтерського обліку в складі основних засобів.

2. Оцінка системи санкціонування операцій із капітальним 
вкладенням, іншого майна; системи документообігу і методики відо-
браження операцій у багатофілійних банках.

3. Перевірка правильності віднесення матеріальних цінностей 
банку до основних засобів, їх групування за призначенням, ха-
рактером участі у виробничій діяльності на основі первинних доку-
ментів, надходження основних засобів, технічних паспортів.
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4. Аудит правильності оцінки основних засобів в обліку. При 
цьому слід враховувати, що основні кошти мають відображатися в 
бухгалтерському обліку за первісною вартістю. Порядок розрахунку 
первісної вартості об’єкта основних засобів залежить від способу 
надходження цих об’єктів (табл. 4.1).

Таблиця 4.1
Визначення первісної вартості основних засобів

Спосіб надходження 
основних засобів Оцінка основних засобів

Внесення засновниками кош-
тів за рахунок їхнього внеску 
у статутний капітал

Грошова оцінка, узгоджена засновниками 
(учасниками) банку, якщо іншого не пе ред-
бачено законодавством України 

Придбання за плату в юри-
дичних і фізичних осіб

За фактично здійсненими затратами на 
придбання і приведення їх до стану, при-
датного для використання

Отримання за договором 
дарування або безоплатного 
отримання

Ринкова ціна на дату прийняття до бух гал-
терського обліку як вкладені до необо рот-
них активів

Отримання в обмін на інше 
майно

За ціною активів, переданих або тих, які 
підлягають передачі (виходячи з ціни 
аналогічного активу)

5. Оцінка правильності організації інвентарного обліку основних 
засобів, забезпечення аудиту за їх наявністю і збереженістю.

Інвентарним об’єктом основних засобів визнається об’єкт з 
усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно 
відокремлений предмет, призначений для виконання самостійних 
функцій, або відокремлений комплекс конструктивно окремих пред-
метів, які являють собою єдине ціле, і призначений для виконання 
певної роботи. За наявності в одного об’єкта кількох частин, терміни 
корисного використання яких істотно відрізняються, кожна така 
частина враховується як самостійний інвентарний об’єкт.

◀ Під час аудиту перевіряється:
• чи призначені керівником банку матеріально відповідальні 

особи, відповідальні за збереження основних засобів;
• укладені чи ні з ними письмові договори про повну мате-

ріальну відповідальність.
6. Перевірка правильності і своєчасності нарахування аморти-

зації основних засобів і відображення її в бухгалтерському обліку:
• чи визначено обліковою політикою банку методи нараху-

вання амортизації (лінійний спосіб, спосіб зменшуваного 
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залишку, спосіб списання вартості за сумою чисел років 
терміну корисного вико ристання);

• чи використовується один і той самий метод по групі одно-
рідних об’єктів основних засобів протягом усього терміну 
використання;

• правильність включення об’єктів основних коштів в амор ти-
заційній групі;

• своєчасність нарахування амортизації (нарахування амор ти-
зації за об’єктом основних засобів починається з 1-го числа 
місяця, наступного за місяцем прийняття цього об’єкта до 
бухгалтерського обліку, і проводиться до повного погашен-
ня вартості цього об’єкта або списання його з бухгалтер -
ського обліку);

• правильність відображення в бухгалтерському обліку сум 
амортизації.

Амортизаційні відрахування за об’єктами основних засобів 
припиняються з 1-го числа місяця, наступного за місяцем повного 
пога шення вартості цього об’єкта або списання його з бухгалтерсь-
кого обліку.

7. Підтвердження договорів оренди основних засобів за наяв-
ності на балансі капітальних витрат в орендовані основні засоби.

8. Контроль за своєчасністю переоцінки основних засобів 
і правильністю відображення її результатів у бухгалтерському 
обліку.

9. Перевірка своєчасності і правильності відображення в бух-
галтерському обліку всіх стадій руху основних засобів та операцій 
з ними, як-от:

• купівля-продаж за національну та іноземну валюту;
• безоплатне отримання банком;
• надходження в порядку внеску до статутного капіталу банку;
• переоцінка та нарахування амортизації;
• ремонт основних засобів;
• вибуття основних засобів.
Перевіряють договори, відповідні рішення, акти приймання-

передачі основних засобів, бухгалтерські документи, в необхідних 
випадках документи про державну реєстрацію основних засобів.

Вибуття об’єкта основних засобів оформляється у разі: прода-
жу; припинення використання внаслідок морального або фізичного 
зносу; ліквідації при аварії, стихійного лиха та іншої непередбаченої 
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ситуації; передачі у формі внеску до статутного капіталу іншої 
організації, пайовий фонд; виявлення нестачі або псування активів 
під час їх інвентаризації; часткової ліквідації під час виконання робіт 
із реконструкції та ін.

Доходи і витрати від списання з бухгалтерського обліку об’єктів 
основних засобів мають бути відображені в бухгалтерському обліку 
у звітному періоді, до якого вони належать. Відновлення об’єкта 
основних засобів може здійснюватися за допомогою ремонту, модер-
нізації та реконструкції.

Витрати на відновлення об’єкта основних засобів відображають 
у бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого вони належать.

Аудиторська перевірка основних засобів найчастіше виявляє 
такі помилки:

• несвоєчасне оприбуткування основних засобів;
• неправильне обліковування первісної вартості об’єктів 

основ них засобів;
• відсутність наказу про призначення матеріально відпові-

дальних осіб, договорів із ними про повну матеріальну від-
повідальність;

• несвоєчасне нараховування амортизації основних засобів;
• несвоєчасне і неправильне відображення витрат на ремонт 

основних засобів;
• неоприбуткування товарно-матеріальних цінностей, отри-

ма них від ліквідації основних засобів;
• неправильне відображення в бухгалтерському обліку ре-

зуль татів вибуття основних засобів.
Внутрішній аудит капітальних вкладень
Капітальні вкладення – частина інвестицій, спрямована на від-

творення основних засобів виробничого і невиробничого призна-
чення, на створення нових, реконструкцію і розвиток діючих основ-
них засобів, включаючи об’єкти соціальної сфери. Це витрати на 
придбання довготермінових активів, які функціонують протягом 
три валого періоду, з поступовою амортизацією ціни. 

До капітальних витрат відносять: 
• початкову вартість будівель та споруд (або крокові витрати 

на їх встановлення); 
• вартість нових видів машин і механізмів; 
• придбання обладнання і приладів (крім малоцінних та 

швидкозношуваних);
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• вартість придбаних нематеріальних активів (патентів, ліцен-
зій, ноу-хау тощо), які підлягають поступовому списанню, і 
т. д.

Основним завданням внутрішнього аудиту капітальних вкла-
день банку є перевірка правильності, своєчасності документування та 
відображення в обліку операцій із капітальним вкладенням, а також 
відповідності їх чинному законодавству.

◀ При внутрішньому аудиті капітальних вкладень слід:
• звірити сальдо за балансовим рахунком, що відображає 

капітальні вкладення, з даними особових рахунків;
• переконатися в тому, що аналітичний облік ведеться в роз різі 

кожної споруди, що будується, реконструюється, модер ні-
зованого, розширюваного, купованого об’єкта, який потре-
бує монтажу;

• перевірити правильність відображення в бухгалтерському 
обліку витрат, які пов’язані із здійсненням капітальних 
вкладень;

• перевірити правильність віднесення витрат до капітальних 
вкладень;

• з’ясувати наявність проектно-кошторисної документа -
ції на об’єкти будівництва, наявність договорів із підряд-
никами;

• перевірити наявність плану фінансування капітальних вкла-
день і відповідність йому фактично здійснених капіталь них 
вкладень;

• оцінити своєчасність введення об’єктів, зданих в екс плу а-
тацію;

• проконтролювати відповідність оплачених робіт фактич-
ному обсягові виконаних робіт.

Для перевірки використовують такі документи: облікова по-
літика банківської установи; плани фінансування особистих капі-
таль них вкладень, проектно-кошторисна документація, договори 
будівельного підрядника, акти виконання робіт, баланс, оборотно-
сальдові відомості і т. ін.

Об’єкти капітальних вкладень до введення їх в експлуатацію 
(доведення до придатності до використання) не включаються до 
складу основних засобів і нематеріальних активів. У бухгалтерському 
обліку затрати за цими об’єктами відображають на рахунку обліку 
капітальних вкладень.
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Побудова аналітичного обліку має забезпечити можливість 
отримання даних про витрати на будівельні роботи, монтаж устат-
кування, доведення об’єктів до стану, в якому вони придатні до вико-
ристання, вартість інвентарю і приладдя, передбачених коштори са-
ми капітальних вкладень, вартість проектних робіт і інші витрати за 
капітальними вкладеннями.

Внутрішній аудит операцій оренди основних засобів 
та фінан сового лізингу
Передача об’єктів основних засобів у безоплатне тимчасове ко-

ристування оформляється договором безоплатного користування із 
застосуванням відповідних правил оренди і відображенням у бух-
галтерському обліку на позабалансових рахунках з обліку основ них 
засобів, переданих в оренду, і з обліку орендованих основних засобів.

◀ У ході аудиту поточної оренди, за якою банк виступає 
орендодавцем, перевіряється ось що:
1. Наявність договору оренди із зазначенням даних щодо 

об’єкта оренди, терміну оренди, розміру та умов внесення 
орендної плати, можливості здійснення капітальних вкла-
день та їх компенсації і т. ін.

2. Наявність балансового обліку об’єкта основних засобів, зда-
них в оренду, і дотримання правил нарахування аморти зації.

3. Наявність позабалансового обліку. 
4. Своєчасність і повнота відображення у складі доходів сум 

орендної плати.
5. Чи сума орендної плати, отримана орендодавцем у звітному 

періоді, віднесена до майбутніх звітних періодів.
6. Своєчасність списання з позабалансового обліку в разі при-

пинення договору оренди. 
7. Чи передбачена умовами договору доплата при викупі 

орендарем майна або чи орендна плата зарахована орендо-
давцями у вартість основних засобів.

◀ Аудит поточної оренди, за якою банк виступає орендарем, 
припускає перевірку:
• своєчасності внесення орендних платежів відповідно до 

умов договору та відображення їх у складі витрат;
• повноти і своєчасності відображення в бухгалтерському 

обліку викуплених основних засобів. Сума орендної плати 
підлягає віднесенню орендарем на витрати не пізніше від 
установленого договором оренди терміну її виплати.
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Вартість майна, отриманого в оренду, враховується на поза-
балансовому рахунку з обліку орендованих основних засобів. При 
поверненні після закінчення договору оренди орендованих основних 
засобів їхню вартість орендар списує з позабалансового рахунку. 
Договором оренди може бути передбачено перехід орендованого 
майна у власність орендаря після закінчення терміну оренди або 
до його закінчення за умови внесення орендарем всієї обумовленої 
договором викупної ціни, у цьому разі договір оренди укладається у 
формі, передбаченій для договору купівлі-продажу такого майна.

Внутрішній аудит фінансового лізингу
За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає 

або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у 
користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності 
і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержу-
вачем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених 
лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг) на 
певний термін і за встановлену плату (лізингові платежі).

Фінансовий лізинг (оренда) – це вид цивільно-правових відно син, 
що виникають із договору фінансового лізингу.

Фінансовий лізинг (оренда) – господарська операція, що здійсню-
ється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орен-
дарю майна, яке є основним засобом згідно з цим Кодексом і придбане 
або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, 
пов’язаних із правом користування та володіння об’єктом лізингу.

Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий до го-
вір містить одну з таких умов:

• об’єкт лізингу передається на термін, протягом якого амор-
тизується не менш як 75% його первісної вартості, а орен дар 
зобов’язаний придбати об’єкт лізингу у власність про тягом 
терміну дії лізингового договору або в момент його закін-
чення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

• балансова (залишкова) вартість) об’єкта лізингу на момент 
закінчення дії лізингового договору, за таким договором, 
становить не більш як 25% первісної вартості ціни такого 
об’єкта лізингу, що діє на початок терміну дії лізингового 
договору;

• сума лізингових (орендних) платежів з початку терміну 
оренди дорівнює первісній вартості об’єкта лізингу або 
перевищує її;
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• майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене на 
замовлення лізингоотримувача (орендаря) та після закін-
чення дії лізингового договору не може бути вико ристаним 
іншими особами, крім лізингоотримувача (орен даря), ви хо-
дячи з його технологічних та якісних характеристик. 

При внутрішньому аудиті операцій фінансового лізингу особ-
ливу увагу слід приділити змісту договору лізингу. 

Перевірка операцій фінансового лізингу залежить від того, чи 
йдеться про ці операції у лізингодавця, чи у лізингоотримувача.

◀ У ході внутрішнього аудиту операцій у лізингодавця перевіряють:
• своєчасність і повноту перерахування лізингодавцем авансів 

постачальникам предметів лізингу;
• повноту і своєчасність відображення інвестиційних витрат у 

бухгалтерському обліку; 
• чи врахована на позабалансовому рахунку передача пред-

метів лізингу. Ця операція може бути здійснена одночасно 
з обліком прийнятих до оплати документів при поставці 
предметів лізингу;

• своєчасність і повноту надходжень лізингових платежів;
• своєчасність формування доходів за лізинговими опера-

ціями;
•  чи мають місце затримки надходження лізингових платежів, 

що призводять до утворення простроченої заборгованості;
• правомірність оцінки кредитного ризику і формування ре-

зерву на можливі втрати за операціями фінансової оренди;
• списання з позабалансового рахунку лізингового майна 

при переході прав власності і передачі на баланс лізинго-
одержувача;

• відображення суми залишку невідшкодованих інвестицій-
них затрат, а також витрат, пов’язаних із вилученням лі-
зингового майна вартості невідкладних поліпшень, опла-
чених лізингодавцем.

◀ Внутрішній аудит операцій у лізингоодержувача передбачає 
перевірку:
• своєчасності відображення витрат із доставки, інших затрат 

на доведення об’єкта до готовності на балансовому рахунку із 
збільшенням вартості майна, отриманого у фінансову оренду;

• своєчасності та повноти обліку на рахунках оприбуткова-
ного і введеного в експлуатацію майна;
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• своєчасності та повноти перерахування орендних плате -
жів;

• правильності відображення операцій із переходу майна 
у власність лізингоодержувача після закінчення терміну 
фінансової оренди (лізингу) або до його закінчення.

4.6.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОПЕРАЦІЙ 
В ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ

Законодавством України передбачено отримання 
ліцензій на будь-які операції, що зумовлюють рух валютних коштів 
і цінностей. Ліцензії на здійснення валютних операцій надаються 
банкам на підставі таких нормативних документів: 

• Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в 
іноземній валюті» від 23.09.1994, № 185/94;

• Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» від 05.04.2001, № 2346-ІІІ;

• Декрет «Про систему валютного регулювання і валютного 
контролю», затверджений Кабінетом Міністрів України від 
19.02.1993, № 15-93;

• Правила використання готівкової іноземної ва люти на 
території України, затверджені Постановою Прав ління 
Національного банку України від 30.05.2007, № 200;

• Правила здійснення за межі України та в Україні переказів 
фізичних осіб за поточними валютними неторговельними 
операціями та їх виплати в Україні, затверджені Постано-
вою Правління Національного банку України від 29.12.2007, 
№ 496 (зі змінами та доповненнями);

• Положення про порядок здійснення операцій з чеками 
в іноземній валюті на території України, затверджене 
Поста новою Правління Національного банку України від 
29.12.2000, № 520;

• Положення про порядок надходження коштів в іноземній 
валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України, 
затверджене Постановою Правління Національного банку 
України від 16.09.2013, № 365;
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• Положення про порядок отримання резидентами креди-
тів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання 
рези дентами позик в іноземній валюті нерезидентам, за-
тверджене Постановою Правління Національного банку 
України від 17.06.2004, № 270;

• Положення про порядок та умови торгівлі іноземною 
валютою, затверджене Постановою Правління Національ-
ного банку України від 10.08.2005, № 281;

• Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив 
змін валютних курсів», затверджене Наказом Міністерством 
фінансів України від 10.08.2000, № 193;

• Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній 
валюті та банківських металах у банках України, затверджена 
Постановою Правління Національного банку України від 
17.11.2004, № 555;

• Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-
обмінних операцій на території України, затверджена 
Поста новою Правління Національного банку України від 
12.12.2002 № 502.

За наявності банківської ліцензії та за умови отримання пись-
мового дозволу Національного банку України банки мають право 
здійснювати такі операції з валютними цінностями: 

• неторговельні операції з валютними цінностями; 
• ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в 

іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій оди-
ниці України; 

• ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і 
нерезидентів) в іноземній валюті; 

• ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) 
у грошовій одиниці України; 

• відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених 
банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за 
ними; 

• відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерези-
дентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; 

• залучення і розміщення іноземної валюти на валютному 
ринку України; 

• залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних 
ринках; 
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• операції з банківськими металами на валютному ринку 
України; 

• операції з банківськими металами на міжнародних ринках; 
• інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках. 

◀ Неторговельні операції в іноземній валюті включають такі 
банківські операції:
• купівля і продаж готівкової іноземної валюти у фізичних 

осіб;
• оплата (купівля) платіжних документів (дорожніх чеків) в 

іноземній валюті;
• продаж платіжних документів (дорожніх чеків) в іноземній 

валюті;
• інкасо готівкової валюти і платіжних документів в інозем -

ній валюті;
• конверсійні операції з іноземною валютою;
• виплата переказів, що надходять з-за кордону, перекази 

фізичних осіб за кордон;
• зворотний обмін невикористаної громадянами-нерези ден-

тами національної валюти на іноземну;
• операції з міжнародними пластиковими картками.
Банки здійснюють операції в іноземній валюті з власної ініці-

ативи в межах лімітів відкритої валютної позиції. 
Валютною позицією банку є різниця між активом балансу і зо-

бов’язаннями (пасив балансу) з урахуванням позабалансових ви мог 
та зобов’язань, у відповідних валютах. 

Якщо активи банку в певній валюті дорівнюють пасивам у цій 
валюті, то це закрита валютна позиція. 

Різниця між залишками коштів в іноземній валюті, що формують 
активи та зобов’язання (з урахуванням позабалансових вимог і 
зобов’язань) у відповідних валютах, спричиняє відкриту валютну 
позицію. При цьому, якщо активи в іноземній валюті перевищують 
зобов’язання в цій же валюті, то така відкрита позиція є короткою. І 
навпаки, якщо зобов’язання в іноземній валюті перевищують активи 
в тій самій валюті, то така відкрита позиція є довгою. 

Наявність у банку відкритої валютної позиції може призвести 
як до отримання додаткових прибутків, так і до додаткових збитків у 
разі зміни обмінних курсів валют.

◀ На розмір відкритої валютної позиції банку впливають такі 
операції:
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• купівля-продаж готівкової і безготівкової іноземної валюти, 
у тому числі короткострокові операції, за якими виникають 
вимоги та зобов’язання в іноземних валютах (банківських 
металах) незалежно від способів і форм розрахунків за ними;

• нарахування, отримання, сплата іноземної валюти у формі 
доходів і витрат;

• надходження коштів в іноземній валюті до статутного ка-
піталу;

• погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній 
валюті;

• формування резервів в іноземній валюті;
• купівля-продаж матеріальних цінностей за іноземну валюту;
• інші обмінні операції з іноземною валютою.
Операції купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням 

клієнтів на розмір валютної позиції банку не впливають.
Однією з особливостей Плану рахунків бухгалтерського об-

ліку банків України є його мультивалютність. Це означає, що опе-
рації в іноземній валюті обліковують за тими самими рахунками, 
балансовими і позабалансовими, що й операції в національній ва-
люті. Таким чином, мультивалютність синтетичного обліку банків-
ських операцій визначена чинним законодавством.

Аналітичні рахунки для обліку операцій в іноземній валюті 
відкривають згідно з внутрішнім планом аналітичних рахунків банку. 
Як правило, аналітичний облік у банках також є мульти валютним. 

Під час валютних операцій розрізняють три часові категорії, а саме:
• дата операції – це дата відображення в бухгалтерському 

обліку операції в день її здійснення, тобто в день виник нен-
ня прав (активів) або зобов’язань (пасивів), незалежно від 
дати руху коштів за цією операцією;

• дата валютування – обумовлена угодою дата зарахування 
коштів;

• дата розрахунку – дата реального зарахування або списання 
коштів за операцією.

Можна виділити два напрями дій внутрішнього аудитора під 
час перевірки валютних операцій: 

• правильність відкриття рахунків резидентів і нерезидентів у 
національній валюті;

• ведення валютних рахунків резидентів і нерезидентів у на-
ціональній валюті.
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Беручись за перевірку, необхідно переконатися, що перелік ва-
лют них операцій, виконаних в установі банку, яку перевіряють, від-
по відає ліцензії на здійснення банківських операцій в іноземній ва-
люті. Внутрішній аудитор повинен використовувати метод вибірки.

◀ До основних інформаційних джерел внутрішнього аудиту ва лют-
них операцій відносять:
• документи, що підтверджують здійснення міжбанківських 

конверсійних угод;
• документи міжбанківської валютної біржі;
• юридичні справи клієнтів банку;
• реєстри доручень резидентів на купівлю-продаж іноземної 

валюти на валютному ринку;
• розпорядження на переказ іноземної валюти;
• документи, що підтверджують здійснення угод в іноземній 

валюті;
• реєстри аналітичного і синтетичного обліку, відомості за-

лиш ків за рахунками банківської установи, оборотні відо-
мості за рахунками банку звіти про фінансову діяльність, 
баланси банку.

◀ Розглядаючи документи, представлені внутрішнім аудитором 
клієнтами (резидентами) в банк у зв’язку відкриттям валютних 
рахунків, повинен звернути увагу:
• на наявність в юридичній справі всіх необхідних документів 

відповідно до законодавства, що регулює ці питання;
• відображення у внутрішніх інструкціях і положеннях банку 

всіх додаткових вимог до клієнта.
У разі закриття рахунків з ініціативи клієнта перевіряється на-

явність заяви клієнта. Окремо внутрішній аудитор повинен звер ну-
тися до питання про відкриття та ведення рахунків інших кате горій 
резидентів-підприємців. 

Фізичні особи – резиденти також мають право відкривати ва-
лютні рахунки. Процедура відкриття рахунку в цьому разі спрощена і 
потребує пред’явлення паспорта, ідентифікаційного коду та заяви на 
відкриття рахунку.

◀ Перевіряючи правильність ведення бухгалтерського обліку ва-
лют них операцій у банку, необхідно здійснити контроль і дати 
оцінку:
• відповідності ведення аналітичного і синтетичного обліку 

валютних операцій вимогам НБУ;
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• порядку відображення реалізованих і нереалізованих курсо-
вих різниць, а також режиму ведення відповідних балансо-
вих рахунків;

• правильності визначення типів конверсійних угод купівлі-
продажу іноземної валюти;

• дотриманню встановленої методики бухгалтерського обліку 
угод купівлі-продажу іноземної валюти.

Особливості ведення аналітичного і синтетичного обліку ва-
лютних операцій. Рахунки в іноземній валюті відкриваються на 
ра хунках Плану рахунків бухгалтерського обліку, де можуть врахо-
вуватись операції в іноземній валюті. При цьому облік опера цій
в іноземній валюті ведеться на тих самих рахунках, на яких врахо-
вуються операції в національній валюті, з відкриттям окремих 
особових рахунків у відповідних валютах.

Операції за рахунками в іноземній валюті здійснюються з до-
триманням валютного законодавства України.

У разі ведення рахунків тільки в іноземній валюті сума залиш-
ків на всіх особових рахунках в іноземних валютах відповідного 
балансового рахунку другого порядку також відображається в ре-
єстрах бухгалтерського обліку в гривні за офіційним курсом Націо-
нального банку України. Ці дані потрібно використовувати для звірки 
аналітичного обліку із синтетичним.

Усі здійснені банківські операції в іноземній валюті мають відо-
бражатись у щоденному бухгалтерському балансі тільки у гривні. Для 
додаткового контролю й аналізу операцій в іноземній валюті банком 
дозволяється розробляти спеціальні програми і облікові реєстри.

Перерахунок даних аналітичного обліку іноземної валюти в 
гривню (переоцінка коштів в іноземній валюті) здійснюється мно-
женням суми іноземної валюти на встановлений офіційний курс 
Національного банку України іноземної валюти до гривні.

Переоцінка коштів в іноземній валюті здійснюється на початок 
операційного дня до відображення операцій на рахунку. Переоцінці 
підлягає вхідний залишок на початок дня.

Щоденний баланс на 1 січня складається виходячи з офіційних 
курсів Національного банку України, що діють на 31 грудня.

Внутрішній аудит порядку ведення банківською установою 
відкритої валютної позиції
Розрахунок відкритої валютної позиції складається з розрахунку 

позиції за такими розділами:
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• балансова; 
• спот; 
• термінова; 
• опціонна; 
• за гарантіями; 
• сукупна балансова; 
• сукупна позабалансова.
Оскільки розрахунок відкритої валютної позиції здійснюється за 

даними бухгалтерського обліку, то питання контролю за станом ВВП і 
веденням бухгалтерського обліку валютних операцій взаємопов’язані.

◀ Внутрішній аудит перевірки операцій з іноземною валютою 
включає:
• організацію діяльності обмінних пунктів;
• здійснення операцій з купівлі-продажу особистої іноземній 

валюти та операцій з оплати платіжних документів у валюті;
• порядок завершення операційного дня в обмінних пунктах 

та здійснення записів у бухгалтерському обліку;
• здійснення окремих операцій обмінними пунктами.

◀ Найбільш типові помилки, які допускають банки під час 
здійснення валютних операцій:
• не ведеться поточна переоцінка валютних коштів;
• неправильно встановлюються дати виникнення валютної 

позиції при отриманні (сплаті) доходів (витрат) в іноземній 
валюті;

• неправильно визначаються типи конверсійних угод;
• відсутній аналітичний облік за особовими рахунками, який 

відкривається кожному клієнту, і виду валюти;
• досьє за імпортною угодою не містять усіх необхідних до-

кументів, відсутні доповнення та зміни до контрактів;
• відсутність обліку прийнятих на експертизу грошових знаків 

на позабалансовому рахунку;
• несвоєчасне інформування НБУ про випадки перевищення 

ліміту ВВП і вжитих заходів;
• відсутність наказу про встановлення курсів купівлі-продажу 

іноземної валюти;
• неправильне або недбале ведення книги обліку бланків 

суворої звітності.
Завдання внутрішнього аудиту щодо управління банком через 

активи має характеризуватися підтриманням значної частини активів 
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у високоліквідній формі, придбанням достатньої кількості держав-
них цінних паперів, а також поміркованим управлінням кредитним 
портфелем.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні завдання, визначте напрями та поясніть зміст 
внутрішнього аудиту касових операцій банку.

2. Визначте об’єкти внутрішнього аудиту та перелік аудиторських 
процедур для розробки робочої програми аудиту касових операцій 
банку.

3. Чому перевірка каси і касових операцій банку є одним із най-
складніших і відповідальних моментів у роботі аудиторів?

4. Чому аудиторам не потрібно підписувати акти ревізії готівки та 
цінностей у грошовому сховищі?

5. Які документи й реєстри обліку повинен перевірити аудитор у 
приміщенні грошового сховища?

6. Які етапи перевірки операцій із надходження готівкових грошей у 
касу банку?

7. На що звертають увагу аудитори в ході документального аналізу 
касових операцій?

8. Назвіть основні завдання, визначте напрями та поясніть зміст 
внутрішнього аудиту міжбанківських розрахунків банку.

9. Визначте об’єкти внутрішнього аудиту та перелік аудиторських 
процедур для розробки робочої програми аудиту міжбанківських 
розрахунків банку.

10. Назвіть основні нормативні документи, якими повинен керуватись 
аудитор під час перевірки активних операцій банку.

11. Якими внутрішніми банківськими документами повинні користу-
ватися аудитори в ході перевірки кредитної роботи?

12. У чому полягають роль і значення внутрішнього аудиту кредитних 
операцій?

13. Яка послідовність перевірки кредитних операцій?
14. Як здійснюється перевірка пасивних кредитних операцій?
15. Які порушення можуть викрити внутрішні аудитори в ході пе-

ревірки нарахування відсотків за позиками?
16. Які цілі аудиторської перевірки операцій банку з цінними паперами?
17. Які етапи перевірки операцій з емісії акцій банку? 
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18. Що собою являє аудиторська перевірка банку з особовими вексе-
лями при здійсненні операцій із цінними паперами?

19. У чому сутність аудиту дилерських операцій?
20. Що таке внутрішній аудит випуску банком особистих облігацій?
21. Яких типових помилок допускаються банки під час здійснення 

операцій із цінними паперами? 
22. Які первинні бухгалтерські документи необхідні для перевірки 

основних засобів банку та їх руху?
23. Який порядок перевірки нарахування амортизації основних засобів 

та її списання?
24. З якою метою перевіряють документи, які підтверджують факт 

виникнення і передачі прав на об’єкти нематеріальних активів?
25. Який порядок внутрішнього аудиту матеріальних запасів банку?
26. Якими повинні бути дії внутрішнього аудитора в разі виявлення 

помилок з обліку власних операцій банку і капітальних вкладень?
27. Які типові помилки можуть трапитися під час перевірки обліку 

матеріальних запасів?
28. Які типові помилки можуть трапитися в ході перевірки обліку 

основних засобів?
29. Які типові помилки може виявити перевірка обліку нематеріальних 

активів?
30. Який порядок внутрішнього аудиту капітальних вкладень і опе-

рацій оренди основних засобів?
31. Назвіть основні завдання та поясніть зміст аудиту валютних 

операцій банку.
32. Якими повинні бути дії внутрішнього аудитора в разі виявлення 

помилок з обліку валютних операцій банку?
33. Який порядок внутрішнього аудиту валютних операцій банку?
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РОЗДІЛ 5

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

5.1.  Аудит відкриття, порядку ведення і закриття рахунків 
клієнтів

5.2.  Внутрішній аудит безготівкових розрахунків 
за рахунками клієнтів банку

5.3.  Внутрішній аудит депозитних (вкладних) операцій
5.4.  Внутрішній аудит капіталу банку
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5.1.  АУДИТ ВІДКРИТТЯ, ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ 
І ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ КЛІЄНТІВ

Однією з традиційних операцій банку є ведення 
рахунків його клієнтів. При цьому коло самих клієнтів досить різно-
манітне: підприємства, установи, організації, благодійні фонди, пар-
тії, громадські об’єднання, фізичні особи.

Весь процес ведення рахунків умовно можна поділити на три 
стадії: відкриття, обслуговування, закриття рахунків. 

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів 
банківських операцій можуть бути відкриті в будь-яких банках 
України на вибір клієнта і за згоди цих банків. 

Процес ведення рахунків регламентують такі законодавчі та 
нормативні документи: 

• Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 
07.12.2000, № 2121-III; 

• Закон України «Про Національний банк України» від 
20.05.1999, № 679-XIV;

• Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» від 05.04.2001, № 2346-ІІІ;

• Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінан су-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення» від 14.10.2014, № 1702-VII;

• Цивільний кодекс України від 16.01.2003, № 435-IV XII;
• Господарський кодекс України від 16.01.2003, № 436-IV;
• Положення про порядок здійснення банками України вклад-

них (депозитних) операцій з юридичними і фізич ними осо-
бами, затверджене Постановою Правління Націо нального 
банку України від 03.12.2003, № 516;

• Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків 
України, затверджені Постановою Правління Національного 
банку України від 18.06.2003, № 255;
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• Положення про здійснення банками фінансового моніто-
рингу, затверджене Постановою Правління Національного 
банку України від 14.05.2003, № 189;

• Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття 
рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена 
Постановою Правління Національного банку України від 
12.11.2003, № 492;

• Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені На-
казом Міністерства юстиції України від 16.11.2009, № 215/5.

Для забезпечення повної ідентифікації клієнта банк має право 
запросити у клієнта інші документи і відомості, потрібні для з’ясу-
вання його особи, суті діяльності, фінансового стану, інформації 
щодо засновників підприємства.

У разі неподання клієнтом необхідних документів або відо-
мостей, які були запрошені відповідальним виконавцем банку з ме-
тою виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері 
запобігання, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або умисного надання клієнтом неправдивих відомостей 
про себе, банк відмовляє клієнтові у відкритті рахунку.

Ідентифікація клієнта здійснюється на підставі оригіналів до-
кументів, наданих клієнтом, або нотаріально засвідчених їх копій, а 
також, у разі потреби, на підставі інформації, одержаної від органів 
державної влади, банків, інших юридичних осіб, та за результатами 
заходів щодо збору інформації про клієнта з інших джерел.

Надані клієнтом копії документів (крім тих, що завірені нота-
ріально) обов’язково мають бути звірені відповідальним вико навцем 
банку з оригіналом документа, посвідчені написом «Копія від повідає 
оригіналу» та засвідчені підписом відповідального виконавця банку. 
Надані копії документів, які завірені нотаріально, не потребують 
додаткового звіряння з боку відповідального виконавця банку та 
уповноваженої особи клієнта.

Відповідальний виконавець зобов’язаний пересвідчитися в 
чин ності поданих клієнтом/довіреною особою документів та відпо-
відності їх вимогам законодавства України до встановлення ділових 
відносин із клієнтом (відкриття рахунку).

Усі оригінали та засвідчені копії документів, що є підставою для 
ідентифікації клієнта, мають міститись у юридичній справі клієнта і 
зберігатися протягом термінів, визначених законодавством України. 
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Датою початку видаткових операцій за рахунком клієнта є дата 
реєстрації отримання банком повідомлення від податкового органу, 
якщо іншого не передбачено чинним законодавством України.

Розрахункові (поточні) рахунки – рахунки в банках, відкриті на 
підставі договору банківського рахунку, на які зараховуються і з яких 
можуть витрачатися грошові кошти організацій, індивідуальних під-
приємців і фізичних осіб.

Кошти на вимогу фізичних та юридичних осіб використовуються 
для обслуговування платіжного обороту. Основне призначення цих 
рахунків – зберігання коштів і проведення розрахунків. 
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Рис. 5.1. Загальна схема аудиту розрахункових операцій

◀ Внутрішній аудитор здійснює такі перевірки:
• дотримання правил відкриття рахунків;
• дотримання порядку ведення рахунків;
• здійснення безготівкових розрахунків на рахунках клієнтів 

– юридичних осіб;
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• дотримання порядку закриття рахунків;
• здійснення безготівкових розрахунків на рахунках клієнтів 

– фізичних осіб;
• дотримання правил проведення операцій на кореспон дент-

ських рахунках кредитних організацій.
Схему аудиту розрахункових операцій банку наведено на 

рис. 5.1.
Внутрішній аудит дотримання правил відкриття рахунків 
клієнтів – юридичних осіб
Юридичне оформлення відкриття розрахункових рахунків клі-

єн там перевіряється в ході аудиту шляхом аналізу дотримання бан-
ком установленого порядку відкриття рахунків і ведення операцій за 
ними. Юридичні справи клієнтів мають зберігатися в окремих сей -
фах у порядку зростання номерів їхніх рахунків.

◀ Внутрішній аудитор зобов’язаний перевірити:
• достовірність усіх документів на відкриття рахунку (пере-

ві рити перелік документів, необхідних для відкриття ра -
хун ку);

• виявити заходи, які вживає банк для захисту від відкриття 
рахунків фіктивним фірмам;

• проникнення в банківський документообіг фальшивих до-
ку ментів. 

Перевірка внутрішнім аудитором обґрунтованості відкриття ра-
хунків юридичними особами є вибірковою. 

Аудиторською перевіркою передбачається зіставлення кількості 
відкритих рахунків клієнтам банку із записами у Книзі реєстрації 
рахунків, наявної в банку. Також необхідно з’ясувати, чи відповіда-
ють відкриті особові рахунки клієнтів у бухгалтерському балансі ста-
тусові цих клієнтів і їх організаційно-правовій формі. 

◀ У ході перевірки можуть бути виявлені такі порушення:
• відсутність окремих документів в юридичній справі клієнта 

або навіть неправильно оформлений документ; 
• неправильно оформлені картки із зразками підписів; 
• неправильно присвоєний номер балансового рахунку (веде 

до спотворення звітності комерційного банку); 
• розбіжність книги реєстрації рахунків і даних відомості 

залишків; 
• недотримання порядку зберігання юридичних справ.
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Внутрішній аудит дотримання порядку ведення рахунків
Перевірка обґрунтованості списання коштів з рахунку клієнта 

проводиться вибірково на основі додатків до виписки з особового 
рахунку клієнта. При цьому необхідно враховувати ось що:

• платежі з рахунків клієнтів повинен здійснювати банк, за 
розпорядженням їхніх власників у встановленій черговості 
платежів у межах залишку коштів на рахунку; 

• без розпорядження клієнта списання грошових коштів з його 
рахунку допускається у випадках, установлених законом або 
передбачених договором між банком і клієнтом; 

• банк має право визначати і перевіряти напрями вико рис-
тання грошових коштів клієнта, встановлювати на не перед-
бачені законодавством або договором обмеження права роз-
порядження грошовими коштами.

◀ Внутрішній аудитор зобов’язаний перевірити:
• своєчасність списання коштів із клієнтських рахунків (не 

пізніше ніж наступного банківського дня за днем подання 
розрахункового документа в банк до виконання) у разі, якщо 
договором банківського рахунку не передбачено іншого 
терміну; 

• своєчасність зарахування коштів, що надходять на користь 
клієнтів банку; 

• порядок і своєчасність видачі клієнтам виписок з їхніх осо-
бових рахунків; 

• наявність підтвердження залишків особових рахунків клієн-
тів за станом на 1 січня періоду, що перевіряється, завіре-
них підписами посадових осіб клієнтів – юридичних осіб, 
зазначених у картці зі зразками підписів і відбитком пе чатки. 

Особливе місце займає перевірка проведення внутрішнього 
ауди ту за грошово-валютними операціями на рахунках клієнтів, від-
повідальність банків перед клієнтами за їх уповільнення. 

Внутрішній аудит дотримання порядку закриття рахунків
Договір банківського рахунку розривається за заявою клієнта в 

будь-який час. На вимогу банку договір банківського рахунку може 
бути розірваний на основі рішення суду в таких випадках:

• сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, 
нижча за мінімальний розмір, передбачений договором, 
якщо така сума не буде відновлена впродовж місяця з дня 
попередження банку про це;
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• відсутні операції на цьому рахунку впродовж року, якщо 
інше не передбачене договором.

Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або 
за його вказівкою перераховується на інший банківський рахунок не 
пізніше ніж через сім днів після отримання відповідної письмової 
заяви клієнта.

Розірвання договору банківського рахунку служить причиною 
для закриття рахунку клієнта.

◀ Внутрішній аудит порядку закриття рахунків клієнтів включає:
• наявність заяви клієнта про розірвання договору банків-

ського рахунку або постанови суду про закриття рахунку;
• наявність вказівки клієнта на перерахування залишку коштів 

із рахунку і своєчасність проведення банком цієї операції;
• перевірку наявності повернених невикористаних чекових 

книжок за рахунком, що закривається;
• наявність відміток про закриття рахунку клієнта у книзі 

реєстрації рахунків.

5.2.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 
ЗА РАХУНКАМИ КЛІЄНТІВ БАНКУ

Безготівкові розрахунки в Україні врегульовано 
Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 
від 05.04.2001, № 2346-ІІІ. Цей Закон визначає загальні засади функ-
ціонування платіжних систем в Україні, поняття та загальний по-
рядок переказування грошей у межах України, а також установлює 
відповідальність суб’єктів переказу. 

Загальні вимоги щодо функціонування в Україні систем між-
банківських розрахунків, внутрішньобанківських платіжних систем 
та порядку виконання міжбанківського переказу коштів через ко-
респондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті та 
облік, порядок здійснення безготівкових розрахунків регламенту -
ють нормативні документи:

• Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів 
в Україні» від 05.04.2001 № 2346-ІІІ;
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• Положення про порядок здійснення банками операцій 
з векселями в національній валюті на території України, 
затверджене Постановою Правління Національного банку 
України від 16.12.2002 № 508;

• Правила Національної системи масових електронних пла-
тежів, затверджені Постановою Правління Національ ного 
банку України від 10.12.2004 № 620;

• Положення про розрахункові палати для пред’явлення век-
селів до платежу, затверджене Постановою Правління Націо-
нального банку України від 25.09.2001 № 403;

• Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків 
На ціо нальним банком України, затверджені Постановою 
Прав ління Національного банку України від 15.08.2001 
№ 343;

• Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в націо-
нальній валюті, затверджена Постановою Правління Націо-
нального банку України від 21.01.2004 № 22; 

• Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в 
національній валюті, затверджена Постановою Правління 
Національного банку України від 16.08.2006 № 320.

Та частина платіжного обороту, що проводиться на рахунках 
у банках, а не готівкою, називається безготівковим платіжним 
оборотом. Зміст і мета безготівкового платіжного обороту – оплата 
без використання готівкових коштів. Платник і одержувач коштів 
використовують поточні рахунки. Операція може бути проведена як 
в одному банку, так і між різними банками.

Безготівкові розрахунки – перерахування певної суми коштів 
із рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також пе-
рерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб 
коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів 
коштів. Ці розрахунки банк проводить на підставі розрахункових 
документів на паперових носіях чи в електронному варіанті.

Кошти з рахунків клієнтів банки списують тільки за доручення ми 
власників цих рахунків або за розпорядженнями стягувачів на під ста ві 
розрахункових документів на паперових або електронних носіях.

Клієнти банків для здійснення розрахунків самостійно оби ра-
ють платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і за-
зна чають їх під час укладення договорів.



193

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКУ

Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись роз-
ра хункові документи на паперових носіях та в електронному варі-
анті.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній 
валюті, затверджена Постановою Правління Національного банку 
України від 21.01.2004 № 22, встановлює правила використання 
під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних 
інструментів:

• меморіальний ордер – розрахунковий документ, який скла-
дається з ініціативи банку для оформлення операцій щодо списання 
коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій;

• платіжне доручення – розрахунковий документ, що містить 
письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання 
зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на ра-
хунок отримувача;

• платіжна вимога-доручення – розрахунковий документ, який 
складається з двох частин: верхньої – вимоги отримувача без посе-
редньо до платника про сплату визначеної суми коштів; нижньої – 
доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого 
рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок 
отримувача;

• платіжна вимога – розрахунковий документ, що містить 
вимогу обслуговує платника, здійснити без погодження з платником 
переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок 
отримувача;

• розрахунковий чек – розрахунковий документ, що містить 
нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку 
(чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, про 
сплату чекотимачеві зазначеної в чеку суми коштів;

• акредитив – договір, що містить зобов’язання банку-емітента, 
за яким цей банк на доручення клієнта (заявника акредитива) або від 
свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, 
зобов’язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає 
іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Використання векселів та спеціальних платіжних засобів, зо-
крема платіжних карток (у тому числі корпоративних платіжних 
карток), регулюється законодавством України окремими норма-
тивно-правовими актами Національного банку.
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◀ Основні завдання внутрішнього аудиту розрахункових опера цій 
банку:
• перевірка правильності комплектування юридичних справ 

клієнтів та відкриття їм поточних рахунків;
• перевірка організації безготівкових розрахунків у банку;
• перевірка правильності оформлення розрахункових доку-

мен тів та своєчасності проведення платежів;
• перевірка дотримання банком законодавчих обмежень щодо 

розрахунків його клієнтів;
• перевірка правильності бухгалтерського обліку розрахун ко-

вих операцій за різними формами платіжних інструментів.
◀ Напрями та зміст внутрішнього аудиту розрахункових опера-

цій банку
1.  Комплектування юридичних справ клієнтів:
• наявність юридичних справ;
• комплектування юридичних справ;
• договори;
• картки зі зразками підписів.
2.  Організація безготівкових розрахунків:
• своєчасність відкриття рахунків;
• підтвердження клієнтом залишків на рахунках;
• переоформлення та закриття рахунків:
• кредитові суми до з’ясування;
• виконання рішень судів, постанов слідчих та державних 

виконавців.
3.  Проведення розрахунків:
• оформлення платіжних документів;
• терміни проведення розрахунків;
• законодавчі обмеження.
4.  Облік розрахункових операцій:
• аналітичний облік;
• бухгалтерський облік.

◀ Внутрішній аудит розрахункових операцій банку використовує 
вибірковий метод контролю з урахуванням таких вимог: 
• за кожним балансовим рахунком має бути перевірена при-

наймні одна операція;
• усі види платіжних інструментів, що їх застосовують клієн-

ти банку для проведення платежів, мають бути включені 
у вибірку;
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• використовувані форми безготівкового обігу мають бути 
охоплені вибіркою.

◀ Перевірка правильності комплектування юридичних справ 
клієнтів банку:
• за журналом реєстрації особових рахунків пересвідчитись у 

наявності всіх юридичних справ клієнтів;
• перевірити правильність комплектування юридичних справ 

клієнтів відповідно до їхніх форм власності, резидентності 
та форми організації капіталу; 

• вивчити і проаналізувати зміст договорів на розрахунково-
касове обслуговування (договір банківського рахунку), угод 
про встановлення кореспондентських відносин;

• перевірити правильність оформлення карток зі зразками 
підписів на наявність усіх необхідних реквізитів (підписи 
уповноваження осіб, відбиток печатки, нотаріально завірена 
картка зі зразками підписів, відмітка банку).

◀ Перевірка організації безготівкових розрахунків проводиться 
ви бірково або повністю, при цьому необхідно:
• перевірити своєчасність відкриття банком поточних рахун-

ків клієнтам;
• вивчити порядок підтвердження клієнтами залишків на 

поточних рахунках на початок року;
• перевірити правильність переоформлення та закриття по-

точ них рахунків клієнтів банку;
• перевірити рух коштів на рахунках «Кредитові суми до 

з’ясування».
◀ Тестування правильності проведення розрахункових операцій 

проводиться за окремими формами платіжних інструментів за 
такими напрямами:
• дотримання вимог до оформлення платіжного документа;
• дотримання термінів розрахунків;
• дотримання законодавчих обмежень за платежами.

◀ Перевірка бухгалтерського обліку розрахункових операцій банку 
включає:
• дослідження побудови аналітичних рахунків за розрахун-

ковими операціями;
• вибіркову перевірку бухгалтерського обліку розрахунко-

вих операцій відповідно до наведених схем бухгалтерських 
проведення.
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Внутрішній аудит здійснення безготівкових розрахунків 
за рахунками клієнтів – юридичних осіб
При перевірці розрахунків платіжними дорученнями виявля-

ється своєчасність виконання банком цих розрахункових опе-
рацій. 

Внутрішній аудитор перевіряє правильність заповнення та 
оформлення платіжних доручень, звертає увагу на наявність у при-
йнятих до виконання платіжних доручень дати надходження в банк 
платіжного доручення, штампа банку та підпису відповідального 
виконавця.

Платіжне доручення подається в банк у встановленій формі і діє 
протягом 30 днів, не рахуючи дня виписки. 

При перевірці враховується, що платіжні доручення повинні 
прийматися банком незалежно від наявності грошових коштів на 
рахунку клієнта. Списання коштів із рахунків здійснюється тільки за 
першим примірником.

У ході аудиту проводять візуальну і документальну перевірки, а 
також перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку.

У процесі аудиту розрахунків чеками мають бути перевірені усі 
етапи документообігу в банку з видачі і оплати чеків, їх відповідність 
прийнятим нормам, а також усі первинні документи з оформлення 
чеків.

Бухгалтерський запис за кредитом рахунку продавця і дебетом 
кореспондентського рахунку здійснюється тільки після списання 
грошей із рахунку банку платника.

◀ У ході перевірки розрахунків за розрахунковими чеками можуть 
бути виявлені такі порушення:
• банки виявляють фальшиві чеки на етапі прийому їх 

від постачальника та складання реєстру, оскільки в той 
момент може бути виявлено неіснуючий банк, як банк плат-
ника; 

• банки, що обслуговують покупця, здійснюють списання 
коштів з рахунку чекодавця на основі отриманого реєстру 
чеків. За виявлення на цьому етапі фальшивих чеків шко-
ду, заподіяну банкові постачальника, неможливо усунути, 
оскільки гроші вже виплачено підприємству-продавцю.

Перевірка розрахунків акредитивами має вибірковий характер, 
починаючи з вивчення змісту досьє акредитивів, пов’язаних з їх 
відкриттям, виконанням і закриттям. 
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Крім того, необхідно звернути увагу на те, що акредитив 
оплачується тільки безготівково і призначений для розрахунків 
тільки з одним постачальником.

Термін дії і порядок розрахунку за акредитивом встановлю єть -
ся в договорі між платником і постачальником.

При розрахунках акредитивами перевірку здійснюють залежно 
від конкретної ситуації, в якій виступає банк, що перевіряється, – 
емітент або виконуючий банк. Необхідно розрізняти вид акредитива 
(покритий або непокритий, відкличний і безвідкличний).

Для отримання коштів за акредитивом постачальник, відванта-
живши товар, представляє реєстр рахунків, відвантажувальні доку-
менти в обслуговуючий банк. Документи, що підтверджують ви-
плати за акредитивом, мають бути представлені постачальником 
банку після закінчення терміну акредитива і підтверджувати вико-
нання всіх умов акредитиву. У разі порушення хоча б однієї з умов 
виплати за акредитивом не ведуться.

Внутрішній аудитор під час перевірки використовує виписки 
з балансових рахунків; первинні документи (заява на відкриття 
акредитива); баланс.

Усі претензії до постачальника, окрім тих, що виникли з вини 
банку, розглядаються без участі банку.

◀ Здійснюючи перевірку розрахунків за інкасо, внутрішній ауди тор 
оцінює:
• правильність заповнення бланків розрахункових доку мен-

 тів за розрахунків інкасовими дорученнями;
• відповідності призначення розрахункових документів, що 

надходять на інкасо включно до рахунку банку, відкритого 
в установі НБУ;

• наявність у банку-емітента реєстру переданих на інкасо 
документів;

• відповідність порядку прийняття на інкасо розрахункових 
документів умовам, що передбачені в договорі з клієнтом; 

• дані, вказані у виконавчих документах, з інкасовими дору-
ченнями, виставленими на клієнтів банку.

Внутрішній аудит здійснення безготівкових розрахунків 
з фізич ними особами
Цю процедуру необхідно розпочати з перевірки відкриття по-

точних рахунків фізичним особам. Усі розрахункові операції фізичних 
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осіб мають здійснюватись на цьому рахунку, який відкривається на 
підставі документа, що засвідчує особу. 

У ході перевірки необхідно враховувати, що під фізичними 
особами розуміють громадян, які здійснюють безготівкові розра хун-
ки, не пов’язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності.

Під час внутрішнього аудиту проведення розрахункових опе-
рацій необхідно враховувати, що розрахункові операції здійсню-
ються тільки з поточних рахунків фізичних осіб, а не з депозитних чи 
інших рахунків.

Далі проводиться внутрішній аудит дотримання порядку пере-
казування грошових коштів за дорученням фізичних осіб.

При виконанні розрахункових операцій з використанням форм 
безготівкових розрахунків алгоритм проведення операцій анало-
гічний порядку розрахунків з юридичними особами.

5.3.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
ДЕПОЗИТНИХ (ВКЛАДНИХ) ОПЕРАЦІЙ

Здійснення депозитних операцій та методологічні 
засади відображення в бухгалтерському обліку вітчизняними, по-
в’язаних з їх проведенням регламентується такими нормативно-
правовими актами Національного банку України:

• Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 
7.12.2000 № 2121-ІІІ;

• Закон України «Про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб» від 23.02.2012 № 4452-VІ;

• Інструкція про порядок відкриття, використання і закрит тя 
рахунків у національній та іноземній валютах, затверд жена 
Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

• Положення про порядок здійснення банками України вклад-
них (депозитних) операцій з юридичними і фізичними осо ба-
ми, затверджене Постановою Правління НБУ від 03.12.2003 
№ 516;

• Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних 
(депозитних) операцій та формування і використання резер-
вів під кредитні ризики в банках України, затверджена 
Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 № 481;
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• Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків 
України, затверджені Постановою Правління НБУ від 
18.06.2003 № 255; 

• Положення про порядок відшкодування Фондом гаран ту-
вання вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затверд-
жене Мін’юстом України від 07.09.2012 № 1548/21860. 

Депозит – це грошові кошти в готівковій або безготівковій 
формі у валюті України або в іноземній валюті або банківські метали, 
які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на 
дого вірних засадах на визначений термін зберігання чи без зазна-
чення такого терміну (під процент або дохід в іншій формі) і підля-
гають виплаті вкладникові відповідно до законодавства України та 
умов договору.

Депозитна операція – операція банку із залучення грошових 
коштів або банківських металів від вкладників на їхні рахунки в 
банку на договірних засадах.

Використовуючи вищеперераховані нормативні документи, 
кож ний банк повинен розробити свої внутрішньобанківські про-
цеду ри за депозитними операціями.

Узагальнену схему внутрішнього аудиту депозитних операцій 
наведено на рис. 5.2.

  

  

  

   
  

  
  

  

 

   
  

   
  

 

    
   

  

  
    
 

  

Рис. 5.2. Загальна схема внутрішнього аудиту депозитних операцій
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Внутрішній аудит депозитних операцій проводиться, як пра-
вило, вибірковим методом.

◀ Основні завдання внутрішнього аудиту депозитних операцій 
банку:
• оцінка повноти і своєчасності виконання банком обов’язків 

за депозитними операціями;
• відповідність законодавству;
• перевірка правильності оформлення договорів;
• перевірка достовірності та своєчасності бухгалтерського 

відо браження операцій;
• перевірка процедури встановлення процентних ставок і 

адекватності їхнього рівня поточній економічній ситуації.
◀ Для внутрішнього аудиту депозитних операцій банку необхідно 

опрацювати такі документи:
• чинні внутрішні положення за депозитними (вкладними) 

операціями;
• інструкцію про порядок здійснення операцій за вкладами 

фізичних і юридичних осіб;
• баланс банку на початок року і на звітну дату;
• щомісячні оборотно-сальдові відомості;
• відомості залишків на рахунках у розрізі даних рахунків 

вкладників на останню вкладну дату;
• договори про депозити, вклади;
• реєстри обліку (особових рахунків вкладників, меморіальні 

ордери, заява на переказ готівки і заява на видачу готівки);
• відомості нарахування відсотків за депозитами юридичних 

осіб і фізичних осіб за період, що перевіряється.
Внутрішній аудит депозитів юридичних осіб
Юридичні особи можуть розміщувати свої кошти на депозитних 

рахунках у банку для отримання додаткового доходу. Від юридичних 
осіб депозити приймають у безготівковій формі.

Для перевірки правильності, оформлення депозитних операцій 
і відображення їх в обліку, дотримання чинного законодавства пере-
віряють депозитні договори за кожним видом депозиту. 

◀ Внутрішній аудит депозитних операцій юридичних осіб перед-
бачає перевірку:
• правильності та повноти оформлення депозитних дого ворів;
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• перерахувань коштів на депозитний рахунок за оформлення 
договору юридичною особою і повернення депозиту з від-
сотками;

• правильності і відповідності ведення депозитних операцій 
законодавству, нормативним актам, внутрішньобанківським 
документам і договорам;

• правильності обліку сум депозитів, виходячи з термінів їх 
залучення на відповідні балансові рахунки;

• відповідності синтетичного обліку аналітичному.
Внутрішній аудит вкладів фізичних осіб
Залучені пасиви служать головним джерелом ресурсної бази 

бан ку. Основна питома вага в сумі залучених коштів належить 
депозитам. 

Для перевірки правильності оформлення депозитних операцій 
банком та відображення їх у бухгалтерському обліку, дотримання 
законодавства під час їх здійснення перевіряють аналогічні доку-
менти, що й у разі перевірки депозитів юридичних осіб. Однак при 
цьому необхідно врахувати певні особливості депозитного договору 
з фізичними особами, як-от його публічність, можливість і умови 
розірвання договору, передбачення в договорі права погашення вклад-
ником коштів із вкладу на ім’я конкретних третіх осіб, а також права 
розпорядження внеском за дорученням, оформленим нотаріально.

Розмір процентної ставки на короткотерміновий вклад фізичної 
особи до закінчення терміну вкладу не може бути зменшений бан-
ком в односторонньому порядку, якщо іншого не передбачено дого -
вором.

Приймання готівкових коштів від громадян здійснюється на 
основі заяви на переказ готівки. Видача коштів з вкладу оформля-
ється заявою на видачу готівки з пред’явленням паспорта.

◀ Перевіряючи в банку депозитні операції фізичних осіб, необхідно 
звернути увагу:
• на правильність відкриття і ведення особових рахунків 

вкладників;
• публічність умов депозитного договору;
• дотримання на практиці умов договорів, а в них розробле-

них умов окремих видів вкладів;
• правильність і повноту оформлення депозитних договорів;
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• правильність оформлення довіреностей, за якими здійсню-
вались операції за вкладами;

• законність здійснення операцій за рахунками вкладників;
• установлення процентних ставок за різними видами депо-

зитів; 
• відповідність синтетичного обліку аналітичному.

◀ Внутрішній аудит правильності нарахування та виплати 
відсотків за залученими депозитами
Нарахування відсотків за залученим вкладами має здійсню ва-

тися на підставі внутрішньобанківського положення, але з ураху ван-
ням умов чинних вкладів і депозитів та організації роботи в бан ку 
з нарахуванням і виплатою належних відсотків за вкладами і депо-
зитами. У ході перевірки необхідно встановити, чи була методика 
нарахування відсотків за вкладами і депозитами описана в обліковій 
політиці.

◀ Для перевірки правильності нарахування та виплати відсотків 
за вкладами (депозитами) у банку необхідно перевірити такі 
документи:
• депозитні договори за вибраними для перевірки кредито-

рами банку;
• особові рахунки вкладників за вибраними для перевірки 

договорами;
• виписки з особових рахунків за період, що перевіряється;
• відомості нарахування відсотків за вкладами (депозитами);
• звіт про прибутки і збитки для перевірки нарахованих 

процентів.
◀ Перевіркою нарахування та виплати відсотків за вкладами 

(депо зитами) необхідно встановити:
• своєчасність нарахування відсотків за вкладними (депо-

зитними) операціями;
• правильність застосування процентних ставок за депози-

тами в обчисленні відсотків;
• техніку нарахування відсотків за вибраними депозитними 

договорами;
• систему контролю за правильністю нарахування відсотків за 

вкладами (депозитами);
• своєчасність відображення сум нарахованих процентів у 

бухгалтерському обліку на відповідних балансових рахунках;
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• своєчасність і повноту виплати відсотків за депозитним 
договором, виплати на відповідні рахунки вкладників.

◀ Типові помилки під час здійснення депозитних операцій:
• відсутність при оформленні договору печатки, номерів ра-

хунків, дат, термінів виплати відсотків;
• невідповідність термінів обліку коштів на балансових ра-

хунках термінам, установленим у депозитному договорі;
• несвоєчасність і неповнота виплати відсотків за депозитним 

договором;
• зарахування та списання коштів на депозитний рахунок;
• проведення розрахункових операцій з депозитного рахунку 

юридичної особи;
• відсутність у банку внутрішніх документів, що передбачають 

політику залучення коштів;
• відкриття депозитного рахунку без депозитного договору;
• невідповідність суми залишку коштів в особових рахунках 

даним балансу;
• зміна відсотків в односторонньому порядку, якщо іншого не 

передбачено в договорі;
• нарахування відсотків рідше ніж раз на місяць.

5.4.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КАПІТАЛУ БАНКУ

Передумовою ефективної діяльності банку як гос-
по дарського товариства є створення відповідної ресурсної бази, тобто 
сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку 
з різних джерел та використовуються ним для здійснення активних 
операцій. Первинну роль у цьому процесі відіграє формування влас-
ного капіталу банку. 

Тому метою внутрішнього аудиту управління власним капіта-
лом банку є встановлення достовірності даних відносно залучення 
та підтримки достатнього обсягу власного капіталу менеджментом 
банку. 

Внутрішній аудитор повинен керуватись нормативно-право-
вими документами, а саме: 
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• Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 
07.12.2000 № 2121-III; 

• Закон України «Про Національний банк України» від 
20.05.1999 № 679-XIV;

• Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV;

• Положення про виведення неплатоспроможного банку з 
ринку, затверджене рішенням Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб від 05.07.2012 № 2;

• Методика розрахунку економічних нормативів регулю-
вання діяльності банків в Україні (до Інструкції про поря-
док регу лювання діяльності банків в Україні), затверджена 
Поста новою Правління Національного банку України від 
02.06.2009 № 315;

• Положення про особливості реорганізації банку за рішен-
ням його власників, затверджене Постановою Правління 
Національного банку України від 27.08.2008 № 189;

• Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в 
Україні, затверджена Постановою Правління Національного 
банку України від 28.08.2001 № 368.

Основним джерелом формування банківських ресурсів є вкла-
ди (депозити) клієнтів та позичені кошти. Але щоб залучати чи по-
зичати чужі гроші, потрібно мати власний капітал, на який можуть 
розраховувати кредитори банку. Тому стабільним є банк, який має 
стій кий власний капітал і сума банківського капіталу постійно зростає.

Власний капітал банку – це залишкова вартість активів після 
вирахування всіх його зобов’язань. Він є основою функціонування 
банку, забезпечує його економічну самостійність і стабільність 
функціонування. Спочатку власний капітал формується з коштів, 
отриманих від його учасників (акціонерів), та поповнюється за ра-
хунок накопичень, отриманих банком у процесі діяльності. 

Якщо банк створено як товариство з обмеженою відпо ві даль-
ністю, він має статутний капітал, розподілений на паї, розмір яких 
сплачується засновниками.

Статутний капітал банку – акціонерного товариства форму-
ється на суму номінальної вартості акцій, що розміщуються або 
шляхом відкритої передплати на них, або шляхом розподілу всіх 
акцій між засновниками відповідно до їхньої частки у статутному 
капіталі та на суму надлишкового капіталу. 
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Акціонерний капітал банку – сплачена частка основного капі-
талу, вкладеного в банк, в обмін на вимогу щодо частки в майбутніх 
прибутках, які розподіляються як дивіденди.

Статутний капітал відіграє визначальну роль у процесі створен-
ня функціонування банку, хоча за величиною становить незначну 
частину сукупних ресурсів банку. Формування власної капітальної 
бази є необхідною умовою майбутньої діяльності банку. 

◀ Основні завдання внутрішнього аудиту управління статутним 
капіталом банку:
• перевірка дотримання вимог Національного банку України 

щодо порядку створення та реєстрації банку;
• перевірка дотримання вимог Національного банку України 

щодо економічних нормативів капіталу банку;
• перевірка об’єктивності оцінювання величини банківського 

капіталу та визначення його достатності;
• аналіз методів залучення та підтримки достатнього обсягу 

банківського капіталу для розширення діяльності й ство-
рення захисту від можливих ризиків.

Аудиторську перевірку правильності обліку власного капіталу 
банку проводять за його відповідними складовими (рис. 5.3). 

◀ Напрями та зміст внутрішнього аудиту управління капіталом 
банку
1.  Складові власного капіталу банку:
• формування статутного капіталу;
• формування резервного фонду;
• інші складові капіталу.
2.  Оцінювання вартості власного капіталу банку:
• методи оцінювання вартості власного капіталу банку;
• метод балансової вартості;
• метод ринкової вартості;
• метод регулюючих бухгалтерських процедур.
3.  Визначення достатності капіталу банку:
• методи визначення достатності капіталу банку;
• метод левериджу (важеля);
• метод порівняльного аналізу показників;
• метод експертних оцінок;
• дотримання економічних нормативів капіталу банку.
4.  Процес управління капіталом банку:
• фінансове планування капіталу банку;
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• методи поповнення капіталу банку;
• метод внутрішніх джерел поповнення капіталу;
• метод зовнішніх джерел поповнення капіталу.
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Рис. 5.3. Загальна схема аудиту власного капіталу банку

Внутрішній аудит власного капіталу банку
Його доцільно розпочинати з перевірки всіх складових. Основ-

ною складовою власного капіталу банку, як за значенням, так і за 
величиною, є статутний капітал, що формується з акціонерного або 
приватного капіталу емісією акцій чи внесків засновників. Статутний 
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фонд може створюватися лише за рахунок власних коштів учасників 
чи акціонерів. Не допускається його формування за рахунок бан-
ків ських кредитів, коштів неприбуткових організацій, бюджетних 
коштів, які мають інше цільове призначення.

Під час перевірки і формування статутного капіталу необхідно 
враховувати форму організації банку. У процесі формування статут-
ного капіталу банки можуть випускати два види акцій – звичайні 
(прості) та привілейовані. Власники звичайних акцій мають право 
на управління банком і поділяють усі доходи (чи збитки) та ризики 
бан ку. Власники звичайних акцій отримують доходи у формі дивіден-
дів, а їхні збитки не можуть перевищувати первісну вартість ін-
вестицій.

Величина дивідендів залежить від суми прибутку, який зали-
шив ся у розпорядженні банку після проведення всіх обов’язкових ви-
плат, зокрема й фіксованих виплат власникам привілейованих ак цій.
Власники звичайних акцій також вкладають свій капітал на весь 
період функціонування банку, але вони можуть передати право 
влас ності іншій особі через продаж звичайних акцій на вторинному 
ринку. 

Привілейовані акції дають право їхнім власникам на одержання 
фіксованих дивідендів незалежно від отриманого банком прибутку. 
Власники привілейованих акцій не беруть участі в управлінні банком, 
а в разі ліквідації банку та розподілу його майна вони мають право 
на повернення вкладених коштів до проведення виплат власникам 
звичайних акцій, але після задоволення вимог кредиторів банку. 
Банкам заборонено випуск акцій на пред’явника.

У ході перевірки такої складової власного капіталу, як резервний 
фонд на покриття непередбачених збитків, Національний банк 
України має право вимагати від банку збільшення розміру щорічних 
відрахувань до резервного фонду, якщо діяльність банківської уста-
нови створює загрозу інтересам його вкладників та кредиторів. Коли 
резервний фонд досяг установленого законодавством розміру, то від-
рахування до нього можна припинити. У разі повного або часткового 
використання коштів резервного фонду відрахування з прибутку 
до нього поновлюються. За рахунок прибутку банки створюють 
також спеціальні фонди, що включаються до складу капіталу і 
призначені для виробничого та соціального розвитку банківської 
установи.
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Аудиторові, що проводить перевірку, важливо визначити, 
яка частина власного капіталу банку спрямована на проведення 
активних операцій, тобто використана для формування кредитних 
ресурсів. 

Задля цього розрізняють власний капітал-брутто і власний ка-
пітал-нетто. 

Власний капітал-брутто – це сума всіх фондів банку та нероз-
поділеного прибутку за балансом.

Власний капітал-нетто – це капітал-брутто за мінусом вкладень 
банку в господарську діяльність підприємств та організацій, акцій 
акціонерних товариств, витрат майбутніх періодів, відвернених 
коштів. Тобто капітал-нетто – це та частина власних коштів банку, що 
може бути використана як кредитні ресурси.

◀ Оцінювання вартості власного капіталу банку
Важливим завданням внутрішнього аудиту є оцінювання вар-

тості власного капіталу банку, величина якого істотно впливає на 
рівень надійності та довіри до банку з боку суспільства. Саме тому 
проблеми об’єктивного оцінювання величини власного капіталу за-
лишаються актуальними у міжнародній і вітчизняній практиці. Є 
кілька методів обчислення вартості власного капіталу банку.

Метод балансової вартості полягає в тому, що усі активи та 
зобов’язання банку оцінюються в балансі за тією вартістю, яку мали 
на момент придбання або випуску. За основу прийнято бухгалтерську 
модель. Такий метод оцінювання капіталу використовується в разі, 
коли балансова та ринкова вартість активів і зобов’язань дуже різ-
няться між собою.

Метод ринкової вартості полягає в тому, що активи та зо-
бов’язання банку оцінюють за ринковою вартістю, виходячи з якої 
розраховують капітал банку. Ринкова вартість капіталу досить точно 
відображає реальний рівень захищеності банку від ризику бан-
крутства. Крім того, цей метод оцінювання є динамічним, оскільки 
ринкова вартість активів і зобов’язань, а отже, і капіталу, може змі-
нюватися щодня.

Метод регулювальних бухгалтерських процедур полягає в обчис-
ленні розміру капіталу за правилами, які встановлено регулюваль-
ними інстанціями. За методом регулювальних бухгалтерських про  -
це дур капітал банку розраховується як сума низки складових: ак ціо-
нерного капіталу, нерозподіленого прибутку, резервних фондів, зо-
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крема на покриття кредитних і валютних ризиків, субординованих 
зобов’язань тощо.

◀ Визначення достатності капіталу банку
Наступним завданням внутрішнього аудиту власного капіталу 

банку є визначення його достатності, для чого використовують різні 
методи.

Метод левериджу (важеля) полягає у встановленні нормативу 
співвідношення власних і залучених коштів банку. У сучасній практиці 
цей метод визначення достатності капіталу можна використовувати 
як допоміжний паралельно з іншими методами.

Метод порівняльного аналізу показників – для оцінювання 
адекватності капіталу використовуються такі показники: відно-
шення капіталу до сукупних активів банку; відношення капіталу до 
су купних депозитних зобов’язань; відношення капіталу до ризико-
ваних активів, розрахованих як сума всіх активів, окрім готівки та 
державних цінних паперів.

Метод експертних оцінок базується на використанні виснов-
ків експертів про якість управління банком, рівень прибутковості 
та ліквідності, динаміку депозитної бази, структуру балансу, ризи-
кованість активних операцій, регіональні особливості ринку, на 
якому працює банк.

◀ Процес управління капіталом банку
Перевіряючи процес управління капіталом банку, аудитор по-

винен ураховувати, що головна мета процесу управління банків сь-
ким капіталом полягає в залученні та підтримці достатнього обсягу 
капіталу для розширення діяльності та створення захисту від ризиків.

Величина капіталу визначає обсяги активних операцій банку, 
розмір депозитної бази, можливості запозичення коштів на фінан-
сових ринках, максимальні розміри наданих кредитів, величину 
відкритої валютної позиції та інші важливі показники, які істотно 
впливають на діяльність банку. 

У банківській практиці використовують два методи поповнення 
капіталу: метод внутрішніх і метод зовнішніх джерел поповнення 
капіталу.

За методом внутрішніх джерел головним джерелом зростання 
капіталу є нерозподілений прибуток банку. Реінвестування прибутку 
– найприйнятніша та порівняно дешева форма фінансування банку, 
який прагне розширити свою діяльність. Такий підхід до наро щу-
вання капітальної бази не розширює кола власників, а отже, дозволяє 
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зберегти чинну систему аудиту діяльності банку і уникнути зниження 
дохідності акцій унаслідок збільшення їх кількості в обігу.

Чистий прибуток, що залишився в розпорядженні банку після 
виплати податків, може бути спрямований на виконання двох 
основних завдань: забезпечення певного рівня дивідендних виплат 
акціонерам; достатнє фінансування діяльності банку. 

Отже, дивідендна політика банку чинить значний вплив на мож-
ливості розширення капітальної бази за рахунок внутрішніх джерел. 

Завдання аудиту полягає у визначенні оптимального співвід-
ношення між величиною прибутку, що спрямовується на поповнення 
капіталу, і розміром дивідендних виплат акціонерам банку.

Метод зовнішніх джерел зростання капітальної бази застосо-
вується в разі, коли потрібно забезпечити швидке отримання ве-
ликих обсягів коштів. Залучення капіталу за рахунок зовнішніх 
джерел можливе кількома способами: емісія акцій; емісія капітальних 
боргових зобов’язань (субординований борг); продаж активів та 
оренда нерухомості.

Найпопулярнішим зовнішнім джерелом є емісія звичайних 
привілейованих акцій. Випуск та розміщення на ринку акцій банку – 
найдорожчий з погляду вартості спосіб нарощування капіталу. 

Процедура пов’язана з високими витратами і супроводжується 
значним ризиком, що зумовлений можливим зниженням прибутку 
на одну акцію та втратою аудиту над банком з боку акціонерів. 
Разом з тим розширення кола акціонерів створює сприятливі умови 
залучення додаткових коштів у майбутньому.

Капітальні боргові зобов’язання є довготерміновими кредит-
ними коштами, вкладеними в банк зовнішніми інвесторами. Емісія 
може проводитись у формі випуску в обіг довготермінових цінних 
паперів або боргових зобов’язань. Передбачається, що такі зобо-
в’язання банку мають характер субординованих, тобто в разі бан-
крутства вони є другорядними, порівняно із зобов’язаннями перед 
вкладниками, але мають пріоритет перед акціонерами у разі вста-
новлення порядку виплат.

Для поповнення капіталу й одержання значних грошових 
коштів банки вдаються до проведення таких фінансових операцій, 
як продаж активів, зокрема будівель, споруд, офісів, котрі належать 
банку, з одночасною довготерміновою їх орендою у нових влас -
ників. 
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Такі операції стають успішними за умов, коли через інфляцію 
ринкова вартість майна зростає, а законодавством дозволена при-
скорена амортизація нерухомості.

Перевірка та оцінка способів залучення капіталу із зовнішніх 
джерел має базуватися на результатах глибокого фінансового аналізу 
альтернативних варіантів та їх потенціального впливу на величину 
прибутку з розрахунку на акцію.

Завданням внутрішнього аудиту щодо управління пасивами 
банку є визначення підходів до управління пасивами, а саме посту-
пова реструктуризація банківських балансів у напрямі мінімізації 
витрат за залученими коштами і, в підсумку, збільшення прибутку 
і капіталу.
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Питання для самоконтролю

1. Який зміст перевірки відкриття і ведення рахунків клієнтів?
2. У чому полягає перевірка здійснення безготівкових розрахунків за 

рахунками клієнтів?
3. Які характерні помилки трапляється під час перевірки порядку 

відкриття і ведення рахунків клієнтів?
4. Які цілі внутрішньоаудиторської перевірки порядку відкриття і 

ведення рахунків клієнтів?
5. З якою метою необхідно перевіряти своєчасність відображення 

розрахункових операцій на рахунках клієнтів?
6. Чому, на ваш погляд, кожна форма безготівкових розрахунків 

потребує специфічних процедур аудиту?
7. Який, на вашу думку, найбільш відповідальний і трудомісткий етап 

у ході перевірки розрахункових операцій банку?
8. Який перелік документів, потрібних внутрішньому аудитору в 

банку для перевірки депозитних операцій?
9. З якою метою внутрішньому аудитору необхідно перевірити 

депозитний договір?
10. На які аспекти повинні звернути особливу увагу внутрішні ауди-

тори в ході перевірки правильності нарахування і виплати від-
сотків за депозитами?

11. Назвіть основні завдання внутрішнього аудиту щодо управління 
власним капіталом банку.

12. Визначте напрями та поясніть зміст аудиту управління власним 
капітал банку.
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РОЗДІЛ 6

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
ДОХОДІВ, ВИТРАТ

І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

6.1.  Внутрішній аудит доходів банку
6.2.  Внутрішній аудит витрат банку
6.3.  Аудит формування фінансового результату і розподілу 

прибутку
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6.1.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ДОХОДІВ БАНКУ

Облік доходів і витрат банку регулюють такі нор-
мативні документи:

• методологічні засади відображення в бухгалтерському об-
ліку банків України інформації про доходи і витрати регла-
ментують Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат 
банків України, затверджені Постановою Правління НБУ від 
18.06.2003 № 255; 

• методику бухгалтерського обліку доходів та витрат за опе-
раціями з цінними паперами регламентує Інструкція з бух-
галтерського обліку операцій з цінними паперами в бан-
ках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 
03.10.2005 № 358;

• методику бухгалтерського обліку доходів і витрат, пов’я-
заних із необоротними активами банку, у тому числі за 
опе раціями з лізингу (оренди) необоротних активів, регла-
ментує Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів 
і нематеріальних активів банків України, затверджена Поста-
новою Правління НБУ від 20.12.2005 № 480;

• методику бухгалтерського обліку операцій з нарахування 
та сплати податку на прибуток регламентує Інструкція про 
порядок відображення в бухгалтерському обліку банка-
ми України поточних і відстрочених податкових активів та 
податкових зобов’язань, затверджена Постановою Прав-
ління НБУ від 17.03.2009 № 140;

Операційні доходи банку – надходження, отримані банком у 
результаті здійснення операцій чи надання послуг своїм клієнтам. 
Операційні доходи складаються з процентних (отримані проценти) 
і непроцентних (чисте позитивне сальдо) доходів від торговельних 
операцій на валютному ринку та ринку цінних паперів; дивідендів; 
доходів від фінансового лізингу; отриманих штрафів тощо. До скла-
ду операційних доходів банку не включають доходів, отриманих 
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від продажу основних засобів, доходів неопераційних підрозділів 
(їдальні, гуртожитки), штрафів та пені, отриманих за господарськими 
операціями. 

У міжнародній практиці до операційних доходів також не 
включають отриманих дивідендів від вкладень у дочірні компанії та 
доходи від оперативного лізингу основних засобів і нематеріальних 
активів. Основною статтею операційних доходів вітчизняних банків 
є процентні доходи. Найбільша питома вага у структурі операційних 
доходів належить доходам, одержаним від надання кредитів. 

Основна мета аудиторської перевірки – підтвердження фінан-
сового результату діяльності банку, у зв’язку з чим необхідно на сам-
перед досконально з’ясувати обґрунтованість, повноту і своє час  ність 
відображення доходів банку на рахунках бухгалтерського обліку.

◀ До складу доходів банку, які належать ураховати при обчисленні 
оподатковуваної бази для сплати податку на прибуток, вклю-
чають:
• суми нарахованих і отриманих процентів за виданими 

кредитами;
• комісійні та інші збори за інкасовані, акредитивні, переказні, 

інші банківські операції;
• плату за послуги, надані клієнтам банку (юридичним і фі-

зичним особам) за відкриття розрахункових, поточних, ва-
лютних та інших рахунків, видачу (прийняття) готівкових 
коштів, надання інформаційних, консультаційних, юридич-
них, інших послуг;

• доходи, отримані банком від проведення форфейтингових, 
факторингових, трастових, гарантійних, акцептних опе-
рацій;

• доходи, отримані банком за операціями з цінними паперами;
• плату за інкасацію, перевезення грошових коштів, цінних 

паперів, інших цінностей і банківських документів;
• доходи від проведення банком операцій з іноземною ва лю-

тою, дорогоцінними металами, іншими валютними опера-
ціями;

• доходи від оренди майна, що належить банку;
• різницю між ціною продажу і номінальною вартістю акцій, 

емітованих банком, за винятком продажу акцій під час фор-
мування статутного капіталу банку;
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• грошові та інші товарно-матеріальні цінності, безоплатно 
передані банкові юридичними і фізичними особами;

• відшкодування клієнтами поштових, телеграфних витрат;
• процентні і комісійні доходи, отримані банком за операціями 

попередніх років;
• надлишки каси банку;
• інші доходи, включені банком в оподатковуваний прибуток 

відповідно до чинного законодавства.
Не включаються в доходи банку суми позитивної переоцінки 

коштів в іноземній валюті, що надійшли в оплату статутних капі-
талів банків, а також страхові виплати, які отримано за дого-
ворами страхування на випадок смерті або настання інвалідності 
позичальника банку, в межах суми заборгованості позичальника 
за кредитними коштами і нарахованими відсотками, погашається 
банком за рахунок зазначених страхових виплат.

◀ Щодо кредитних і прирівняних до них операцій внутрішній 
аудитор перевіряє:
• правомірність установлення процентних ставок;
• повноту нарахування та відображення відсотків за активними 

операціями банку, пов’язаними з розміщенням грошових 
коштів. Нараховані відсотки підлягають відображенню в 
бухгалтерському обліку банку не рідше ніж раз на місяць 
і не пізніше ніж останнього робочого дня звітного місяця. 
При цьому, використовуючи програмне забезпечення бан-
ку, необхідно забезпечити щоденне нарахування відсотків у 
розрізі кожного договору і відображення нарахованих від-
сотків на особових рахунках;

• своєчасність виплати нарахованих відсотків і формування 
доходів;

• повнота бухгалтерського обліку доходів, отриманих від цих 
операцій.

◀ Проводячи внутрішній аудит активних операцій із цінними 
паперами (крім векселів), визначають:
• повноту і своєчасність віднесення до складу доходів уна-

с лідок вибуття (погашення) цих цінних паперів або пога-
шення, купона;

• обґрунтованість обліку в складі доходів сум переоцінки 
торгового портфеля цінних паперів.
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Здійснюючи внутрішній аудит операцій з іноземною валютою, 
визначають своєчасність і повноту формування доходів від пере-
оцінки рахунків в іноземній валюті, доходів за готівковими і безготів-
ковими операціями (наприклад, від конвертації, доходу від купівлі-
продажу іноземної валюти; за операціями на біржі). Особливу увагу 
необхідно приділяти перевірці правильності застосування встанов-
лених банком курсів обміну, тарифів за певними операціями банку.

Аналізуючи правильність визнання доходів, перевіряють та-
кож, чи до складу інших доходів включено доходи, що надійшли 
від повернених витрат з охорони будівлі, комунальних платежів від 
орендуючої організації, відшкодування працівниками банку теле-
фон них переговорів приватного характеру та ін.

Порядок і терміни отримання доходів установлюються відпо-
відними тарифами банку або договірними відносинами з клієнтами 
банку. Оплачувати послуги фізичні особи можуть шляхом внесення 
готівкових коштів або списання їх із вкладу до запитання за роз-
порядженням клієнта. Оплата послуг банку юридичними особами 
здійснюється безготівковим шляхом відповідно за договірними від-
носинами і оформляється або платіжними дорученнями клієнта, або 
меморіальним ордером банку.

При внутрішньому аудиті доходів банку необхідно мати на увазі, 
що окремі види доходів оподатковуються.

◀ При внутрішньому аудиту доходів банку найбільш часто трап-
ляються такі помилки:
• арифметичні помилки при нарахуванні відсотків за вида-

ними кредитами;
• отримані проценти за кредитами враховуються на одному 

особовому рахунку, а не щодо кожного суб’єкта і виданого 
кредиту;

• нарахування відсотків за кредитами та їх відображення в 
бухгалтерському обліку не відповідають нормативним актам 
НБУ;

• несвоєчасне списання доходів, які надійшли на рахунки 
доходів майбутніх періодів;

• неправильне визнання доходів за символами звіту про 
фінансові результати.
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6.2.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
ВИТРАТ БАНКУ

Витратами банку вважають зменшення еконо міч-
них вигід, що призводить до зменшення власних коштів (за винятком 
згод розподілу між акціонерами або учасниками) і відбуваються у 
формі:

• вибуття активів;
• зниження вартості активів у результаті переоцінки (за ви-

нятком переоцінки (уцінки) основних засобів, нематері-
аль них активів і цінних паперів для продажу), створення 
(збільшення) резервів на можливі втрати або зносу;

• зменшення активів у результаті конкретних операцій з ре-
алізації активів, виконання робіт, надання послуг;

• збільшення зобов’язань, не пов’язаних з одержанням (утво-
ренням) відповідних активів.

◀ Витрати банку складаються:
• з виплати відсотків за пасивними операціями (за поточ-

ними та депозитними рахунками, облігаціями, депозитними 
сертифікатами); 

• плати за кредитні ресурси, одержані від інших банків і від 
центрального банку; 

• оплати послуг із кореспондентських відносин; 
• комісії за операціями з іноземною валютою; 
• витрат на інкасацію виручки;
• оплати послуг (обчислювальних центрів, аудиторських, 

пош тових, телеграфних); 
• витрат на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
• витрат на рекламу; 
• амортизаційних відрахувань основних фондів;
• витрат, пов’язаних з виготовленням і впровадженням пла-

тіжно-розрахункових документів; 
• платежів зі страхування майна та діяльності банків; 
• витрат на утримання апарату; 
• інших витрат (збитки від списання безнадійної заборго-

ва ності клієнтів, штрафи, сплачені за порушення правил 
ведення операцій, тощо).



219

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У БАНКУ

Внутрішній аудит процентних витрат, витрат за операціями з 
цінними паперами, з іноземною валютою здійснюється безпосеред-
ньо при контролі операцій банку, пов’язаних із залученням коштів.

За внутрішього аудиту процентних витрат банку, які пов’я -
зані зі сплатою процентів за кредитами, депозитами, необхідно 
переконатися:

• у правомірності встановлення процентних ставок за за лу-
ченими коштами. Цю перевірку слід проводити на основі 
процентної політики банку, рішень, розпоряджень уповно-
важеної служби банку, укладених договорів;

• повноті нарахування та відображення в бухгалтерському 
обліку сум відсотків. Нараховані проценти підлягають відо-
браженню в бухгалтерському обліку банку не рідше ніж раз 
на місяць і не пізніше ніж останнього робочого дня звітного 
місяця;

• своєчасності і повноті формування витрат за виплаченими 
відсотками.

Під час проведення внутрішнього аудиту операцій із борговими 
зобов’язаннями банку (випущені депозитні, ощадні сертифікати, 
векселі) необхідно перевірити:

• повноту нарахування та відображення в бухгалтерському 
обліку процентів за депозитними і ощадними сертифікатами, 
векселями;

• обґрунтованість і повноту зарахування на витрати банку 
суми виплачених відсотків;

• правильність зарахування на витрати банку за операціями 
з купленими цінними паперами сум переоцінки торгового 
портфеля цінних паперів.

За внутрішнього аудиту операцій з іноземною валютою пере-
віряють повноту і своєчасність формування витрат:

• від переоцінки рахунків в іноземній валюті;
• за готівковими і безготівковими валютно-обмінними опера-

ціями;
• за операціями на біржі.
Аудитор повинен переконатись у правильності застосування 

встановлених банком курсів валют за операціями з іноземною ва-
лютою. Доходи і витрати від переоцінки іноземної валюти фор-
муються за зміни вартості активу. Переоцінка іноземної валюти 
проводиться в розрізі кожної з валют.
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Періодичність переоцінки зумовлена періодичністю зменшення 
цін на актив.

◀ Внутрішній аудит внутрішньобанківських витрат включає:
• перевірку системи банку оплати праці працівників, у тому 

числі системи преміювання;
• оцінку правомірності визнання витрат на підготовку та 

підвищення кваліфікації кадрів;
• визначення відповідності загальної суми витрат на рекламу 

і представницьких витрат, наявності документів, що під-
тверджують обґрунтованість платежів;

• перевірку правильності визнання витрат банку на оплату 
витрат за відрядження; 

• перевірку витрат для формування резервів на можливі 
втрати за кредитами, під можливе знецінення цінних па-
перів та за іншими операціями;

• перевірку правильності визнання витрат банку за аморти-
заційними відрахуваннями основних засобів, нематері-
альних активів.

Аудиторські перевірки витрат банку найчастіше виявляють 
помилки, пов’язані зі зменшенням прибутку, що оподатковується в 
результаті неправомірного визнання:

• орендної плати, амортизаційних відрахувань за основними 
фондами;

• витрат на ремонт основних фондів, що підлягають списанню 
за рахунок прибутку і залишаються в розпорядженні банку;

• представницьких витрат і витрат на рекламу без кошторисів, 
на підставі документів, оформлених з порушенням вимог 
Мінфіну України, та ін.
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6.3.  ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ 
І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ

Прибуток банку – перевищення доходів банку 
над витратами. Прибуток банку формується в результаті здійснення 
кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів ді-
яльності банку. Прибуток, що залишився після сплати податків 
(чистий прибуток), використовується для виплати дивідендів, фор-
му вання резервного фонду, фонду розвитку.

Основним елементом поповнення капіталу банку є прибуток, 
що визначається як сума отриманих доходів за вирахуванням ви-
трат. Адекватність бухгалтерського (фінансового) обліку доходів 
і витрат банку забезпечує достовірність фінансової звітності. 

Облік доходів і витрат у банку є не тільки засобом відображення 
операцій, а й інструментом проведення аналізу його фінан сового 
стану, оскільки становить основу організації управлінського обліку 
за центрами фінансової відповідальності банку.

Балансовий прибуток банки обчислюють як різницю між фак-
тично отриманими доходами і витратами.

Обліковий прибуток / збиток, економічний показник ефектив-
ності діяльності банку за звітний період, визначається як різниця між 
доходами (рахунки 6-го класу) і видатками (рахунки 7-го класу). 

Обліковий прибуток / збиток за звітний рік визначається в 
останній операційний день фінансового року. 

Для визначення облі кового при бутку враховують як отрима-
ні / сплачені доходи / ви трати, так і не отри мані / не сплачені дохо-
ди / витрати. 

Обліковий прибуток / збиток визна чається на рівні балан-
сових установ банку з урахуванням податкового зобов’язання та 
відстрочених податкових активів і зобов’язань.

◀ У ході внутрішнього аудиту достовірності фінансового резуль-
тату перевіряють:
• своєчасність закриття рахунків обліку доходів і витрат з 

віднесенням сум на рахунки фінансового результату;
• порядок відображення в балансі банку, що має філії, при-

бутки і збитки.
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За даними бухгалтерського та податкового обліку визначають 
базу оподаткування з податку на прибуток і суму податку на прибуток, 
який сплачується за рахунок прибутку банку.

Після сплати податку на прибуток, інших податків з при бут-
ку, що залишається в розпорядженні банку, прибуток може бути 
використаний згідно з установчими документами і внутрішньо бан-
ківськими положеннями про порядок розподілу і використання при-
бутку.

Внутрішній аудитор повинен перевірити правильність порядку 
розподілу і використання прибутку та його відповідності установчим 
документам.

◀ Внутрішній аудит фінансових результатів і розподілу прибутку 
може виявити такі помилки:
• фінансові результати (прибуток або збиток) попередніх ро-

ків відображено у звітному році;
• використання прибутку на цілі, не передбачені установчими 

документами;
• порушення термінів перерахування авансових платежів по-

датку на прибуток;
• порушення порядку відображення нарахованих і внесених 

платежів до бюджету в бухгалтерській звітності та ін.
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Питання для самоконтролю

1. Які особливості перевірки аналітичного обліку витратних статей 
банку?

2. Які етапи внутрішнього аудиту доходів банку?
3. Які етапи внутрішнього аудиту витрат банку?
4. Назвіть основні завдання, визначте напрями та поясніть зміст 

внутрішнього аудиту фінансового менеджменту банку.
5. Назвіть методи внутрішнього аудиту фінансового менеджменту 

банку та обґрунтовано доведіть необхідність їх застосування.
6. Назвіть основні завдання внутрішнього аудиту управління лік-

відністю банку. 
7. Визначте напрями і поясніть зміст внутрішнього аудиту управ -

ління ліквідністю банку.
8. Назвіть основні завдання внутрішнього аудиту управління при-

бутковістю банку.
9. Визначте напрями та поясніть зміст внутрішнього аудиту управ-

ління прибутковістю банку. 
10. Назвіть основні завдання внутрішнього аудиту ризиків і складо -

вих корпоративного управління в банку.
11. Визначте напрями і поясніть зміст внутрішнього аудиту ризиків та 

складових корпоративного управління в банку.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Аде кватний контроль – контроль вважається адекватним, якщо 
керівництво спланувало та організувало (розробило) його 
у такий спосіб, який забезпечує достатню впевненість у 
тому, що управління ризиками організації є ефективним, а 
цілі й завдання організації будуть досягнуті продуктивно 
та економічно.

Аудитор – працівник аудиторської служби (фірми), який здійснює 
незалежну експертизу чи контроль за дотриманням уста-
новленого порядку проведення фінансово-господар ських 
операцій, бухгалтерського обліку та звітності, надає з цих 
питань консультаційні послуги.

Аудиторська бригада – група аудиторів, що уповноважені прово -
дити аудиторську перевірку.

Аудиторська перевірка – незалежна перевірка службою внут ріш-
нього аудиту документів інформаційної системи, облі-
кових записів, статистичних матеріалів, фінансових зві-
тів та іншої інформації з метою надання висновків про 
реальний стан господарсько-фінансової діяльності банку, 
його окремих установ та структурних підрозділів, рівень 
організації їхньої роботи та управління, відповідність 
діяльності законодавчим і нормативним документам, 
а також стан та адекватність системи внутрішнього 
контролю.

Аудиторська фірма (служба) – організація, що на договірних засадах 
здійснює аудит – позавідомчу незалежну фінансову та бух-
галтерську експертизу чи контроль діяльності господар-
ських суб’єктів (підприємств, фірм, організацій), а також 
надає консультаційні послуги. Метою такої експертизи 
є об’єктивна оцінка фінансового стану, перевірка право-
чинності укладених угод, дотримання законодавства, на-
сам перед податкового, і достовірності поданої звітності. 
Аудиторську фірму можна створити на основі будь-яких 
форм власності. Для здійснення аудиторської діяльності 
потрібно мати ліцензію.

Аудиторський звіт – документ, у якому викладають результати і 
висновки за результатами аудиторської перевірки, нада-
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ються рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та 
порушень, поліпшення системи внутрішнього контролю.

Аудиторські послуги (послуги з надання впевненості) – об’єктивна 
перевірка доказів з метою надання незалежної оцінки 
процесів корпоративного управління, управління ризи-
ками та контролю в організації. Прикладами можуть 
слугувати фінансовий аудит, перевірка результатів діяль-
ності, аудит відповідності встановленим нормам, аудит 
безпеки систем, а також фінансового стану компанії (due 
diligence).

Банк – кредитно-фінансова установа, що зосереджує тимчасово вільні 
кошти (грошові вклади), надає їх у тимчасове користу-
вання у формі кредитів (позичок), стає посередником у 
взаємних виплатах і розрахунках між підприємствами, 
установами чи окремими особами, регулює грошовий 
обіг у країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей, 
здійснює операції зі золотом, іноземною валютою та інші 
функції. Є юридичною особою. За функціями і характером 
виконуваних операцій банки поділяються на центральні 
(емісійні), комерційні (депозитні), інвестиційні, іпотечні, 
ощадні та інші.

Висновок аудиторський – документ, що містить результати ауди-
торської перевірки. Здебільшого складається з трьох 
частин – вступної, аналітичної та підсумкової (вислідної). 
Вступна частина містить дані щодо аудиторської фірми, 
яка проводила перевірку, зокрема: назву, юридичну адре-
су, номер ліцензії на аудиторську діяльність, термін її 
чинності, номер реєстраційного свідоцтва, розрахунковий 
рахунок, інші реквізити. В аналітичній частині (вона, як 
правило, має конфіденційний характер) вказують: назву 
економічного суб’єкта, щодо якого здійснюють ауди тор-
ську перевірку; період, який підлягав перевірці; резуль-
тати експертизи організації бухгалтерського обліку, стану 
звітності та внутрішнього контролю; факти виявлених 
порушень установленого порядку ведення бухгалтер сь-
кого обліку та фінансової звітності, порушень чинного 
зако нодавства і нормативних актів під час здійснення 
фінан  сово-господарських операцій, які спричинили чи 
мог ли спричинити збитки державі, юридичним або фі-
зич ним особам. Підсумкова частина містить запис щодо 



226

О. М. Сарахман, О. І. Скаско,  О. Д. Вовчак, О. К. Волкова 

підтвердження чи неможливості підтвердження досто-
вірності бухгалтерського обліку підприємства, на якому 
здійснювалась аудиторська перевірка, а також щодо його 
відповідності законодавчим і нормативним актам. Ця 
частина має публічний характер; саме її підприємство, що 
підлягало аудиту, зобов’язане пред’явити зацікавленим 
особам. Аудиторський висновок підписують аудитори, 
котрі здійснювали перевірку, і керівник аудиторської 
фірми та засвідчують печаткою.

Висновок за результатами завдання – рейтинг, висновок та/або 
інший опис результатів окремого завдання внутрішнього 
аудиту, що стосується питань у межах цілей та обсягу 
завдання.

Відділення – територіально відокремлений безбалансовий підрозділ 
головного офісу, регіональної філії або філії банку.

Відділення банку – підрозділ комерційного банку, створений з метою 
поліпшення обслуговування клієнтів, розширення їх кола. 
Таке відділення може здійснювати тільки розрахунково-
касове обслуговування клієнтів та вкладні операції. На 
відкриття безбалансового відділення банківська установа 
повинна отримати дозвіл територіального управління 
Національного банку України за місцем розташування 
відділення. Для отримання дозволу банківська установа 
надає територіальному управлінню Національного банку 
України такі документи: рішення виконавчого органу бан-
ку про відкриття відділення, положення про безбалан-
сове відділення, договори на оренду приміщення, на його 
охорону з управлінням Державної служби охорони при 
МВС України та на перевезення цінностей. Безбалансове 
відділення може функціонувати у структурі як установи 
банку, так і його філії. З головним банком відділення банку 
є юридично єдиним цілим: має єдині з ним назву, статут, 
капітал та баланс.

Відповідальна особа – керівник (заступник керівника) структурного 
підрозділу установи банку (підрозділу головного офісу), 
за відсутності – інша уповноважена особа, відповідаль-
на за співпрацю з аудитором та підписання матеріалів 
ауди торської перевірки з питань, що входять до його 
компетенції.
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Відповідність – дотримання політики, планів, процедур, законів, 
норма тивних документів, договірних зобов’язань або ін-
ших вимог.

Внутрішній аудит банку – незалежна об’єктивна діяльність у формі 
аудиторських перевірок та надання рекомендацій, яку 
здійснює служба внутрішнього аудиту, та спрямована 
на піднесення та вдосконалення діяльності банку, поліп-
шення системи оцінки та ефективності управління 
ризиками, контролю та організації. Головна увага внут-
рішнього аудиту приділяється аналізу інформаційної 
системи, включаючи систему бухгалтерського обліку, 
вивченню фінансової та операційної інформації, дослід-
женню економічності та ефективності операцій, визна-
ченню притаманних банківській діяльності ризиків і 
встановлених у банку механізмів їх оцінки та хеджування. 

Внутрішній контроль банку – сукупність процедур, які забезпечують 
достовірність та повноту інформації, яка передається 
керівництву, дотримання зовнішніх і внутрішніх норма-
тивних актів, процедур під час здійснення операцій, 
збереження активів банку і його клієнтів, оптимальне 
використання ресурсів, управління ризиками, забезпе-
чення чіткого виконання розпоряджень органів управ-
ління банку в досягненні мети, яка поставлена в 
стратегічних та інших планах банку.

Завдання – конкретне завдання внутрішнього аудиту, задача або 
перевірка, як-от внутрішній аудит, перевірка самооцінки 
контролю, розслідування фактів шахрайства або надання 
консультацій. Завдання може включати різноманітні 
задачі або діяльність, що спрямовані на досягнення низки 
пов’язаних цілей.

Завдання на проведення аудиторської перевірки – документ, який 
містить інформацію про поіменний склад аудиторської 
бригади, термін проведення перевірки, період і напрями 
банківської діяльності, що підлягають перевірці, та за-
тверджується начальником служби внутрішнього аудиту 
(його заступником) і є підставою для проведення конкрет-
ної аудиторської перевірки.

Загальний висновок – рейтинг, висновок та/або інший опис резуль-
татів, представлений керівником внутрішнього аудиту, що
охоплює на загальному рівні процеси корпо ративного 
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управління, управління ризиками та контролю органі за-
ції. Загальний висновок – це професійне судження керів-
ника внутрішнього аудиту, засноване на результатах низки 
окремих завдань та іншої діяльності в рамках певного 
проміжку часу.

Заходи контролю інформаційних технологій – заходи контролю, 
що сприяють управлінню комерційною діяльністю та 
корпоративному управлінню, а також забезпечують за-
галь ні й технічні заходи контролю інфраструктур інфор-
маційних технологій, як-от прикладні програми, інфор-
мація, інфраструктура та працівники.

Зна чущість – відносна важливість питання в тому контексті, в 
якому воно розглядається, включаючи кількісні та якісні 
показники, як-от величина, характер, дія, релевантність, 
вплив. Професійне судження допомагає внутрішнім 
ауди торам у визначенні значущості питань у контексті 
відповідних цілей.

Зовнішній постачальник послуг – зовнішні щодо організації особа 
або фірма, що володіють спеціальними знаннями, на-
вичками та досвідом у певній ділянці знань.

Керівник аудиторської перевірки – особа з аудиторської бригади, 
що призначається начальником служби внутрішнього 
аудиту (його заступником) відповідальною за проведення 
перевірки, взаємодію з установою банку (підрозділом 
головного офісу) при проведенні перевірки, за підготовку 
довідок та аудиторського звіту.

Керівник внутрішнього аудиту – особа, що обіймає керівну по-
саду, відповідальна за ефективне управління службою 
внутрішнього аудиту відповідно до статуту внутрішнього 
аудиту, Визначення внутрішнього аудиту, кодексу етики 
та стандартів. Керівник внутрішнього аудиту або під-
звітні йому працівники повинні мати належні професійні 
сертифікації та відповідні професійні навички. Конкретна 
назва посади керівника внутрішнього аудиту може від-
різнятись у різних організаціях.

Кодекс етики інституту внутрішніх аудиторів складається з 
принципів, що стосуються професії і практики внут-
рішнього аудиту, та правил поведінки, що описують 
поведінку, очікувану від внутрішніх аудиторів. Кодекс 
етики поширюється як на фізичних, так і на юридичних 
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осіб, що надають послуги внутрішнього аудиту. Метою 
створення кодексу етики є поширення етичної культури 
у глобальній професії внутрішнього аудиту.

Конструктивні висновки – ті, що сприяють суб’єкту аудиту та ке-
рівництву в управлінні банком.

Консультаційні послуги – консультативна і супутня діяльність із 
надання послуги замовникові, характер та обсяг якої 
узгоджено із замовником, що спрямована на додавання 
вартості та поліпшення процесів корпоративного управ-
ління, управління ризиками та контролю організації, що 
не передбачає прийняття внутрішнім аудитором на себе 
управлінських обов’язків. Такими прикладами можуть 
слу гувати консультації, надання рекомендацій, сприяння 
діяльності, проведення семінарів і тренінгів.

Контроль – будь-який захід, ужитий керівництвом, радою або іншою 
стороною з метою управління ризиками та збільшення 
ймо вірності досягнення поставлених цілей завдань. Керів-
ництво планує, організовує і керує реалізацією необхід-
них заходів для забезпечення достатньої впевненості 
в тому, що цілі та завдання будуть досягнуті.

Кон трольне середовище – уявлення та дії ради і керівництва щодо 
важливості контролю в організації. Контрольне сере-
довище забезпечує упорядкованість та структуру для до-
сяг нення головних цілей системи внутрішнього контро лю. 
Контрольне середовище включає такі елементи:
• чес  ність та етичні цінності;
• філософія і стиль управління;
• організаційна структура;
• делегування повноважень та призначення відпо ві-

дальності;
• політика і процедури управління персоналом;
• професійна компетентність персоналу.

Конфлікт інтересів – будь-які відносини, що є або представляються 
такими, що не відповідають інтересам організації. Кон-
флікт інтересів може зашкодити здатності особи об’єк-
тивно виконувати свої обов’язки.

Корпоративне управління – комбінація процесів і структур, впро-
ваджених радою для інформування, керування, управління 
та моніторингу діяльності організації з метою досягнення 
поставлених цілей.



230

О. М. Сарахман, О. І. Скаско,  О. Д. Вовчак, О. К. Волкова 

Куратор перевірки – відповідальна особа (заступник начальника або 
начальник структурного підрозділу служби внутріш нього 
аудиту), яка призначається розпорядженням начальника 
служби (його заступника) з метою забезпечення належної 
організації та проведення перевірки, а також для контролю 
виконання програми перевірки.

Матеріали аудиторської перевірки – документи на паперових носіях 
та в електронному варіанті, складені членами аудиторської 
бригади та працівниками перевіреної установи банку 
(підрозділу головного офісу) за результатами перевірки 
(робоча документація, програма перевірки, посвідчення 
на перевірку каси, довідки та аудиторський звіт з додат-
ками до них, проект аудиторського висновку, заперечен -
ня / коментарі перевіреної установи банку / підрозділу 
голов ного офісу / тощо.

Незалежність – можливість здійснювати об’єктивний і незалежний 
аудит, оцінювати отримані результати і складати не упе-
реджений аудиторський висновок. Одна з незаперечних 
вимог до внутрішніх аудиторів – не бути пов’язаними з 
тими видами діяльності, які вони перевіряють. Інакше 
кажучі, незалежність – це свобода від обставин, що загро-
жують здатності служби внутрішнього аудиту неуперед-
жено виконувати свої обов’язки.

Об’єктивні висновки – ті, що ґрунтуються лише на фактах, тобто 
неупереджені висновки.

Об’єктивність – незалежна позиція, яку повинні займати внутрішні 
аудитори під час здійснення відповідних перевірок. 
Об’єк тивність дозволяє внутрішнім аудиторам вико ну-
вати завдання, демонструючи впевненість у результатах 
своєї роботи і не допускаючи жодних компромісів 
щодо якості. Об’єктивність вимагає, щоб професійні 
суд ження внутрішніх аудиторів з питань аудиту не 
підпорядковувалися судженням інших осіб.

Обмеження – обмеження організаційної незалежності та індиві-
дуальної об’єктивності може виникати внаслідок кон-
флікту інтересів, обмеження обсягів, обмеження доступу 
до документів, персоналу, майна та обмеження ресурсів 
(фінансування).

Обстеження – процес загального збирання інформації (без її 
детальної перевірки) про напрями діяльності відповід-
ного підрозділу з метою ознайомлення з його роботою 
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(проведеними операціями); виявлення конкретних пи-
тань, що потребують особливої уваги; отримання інфор -
мації щодо доцільності проведення додаткової аудитор  сь-
кої перевірки.

Основні положення міжнародної професійної практики – кон-
цептуальна основа, що встановлює офіційні положення, 
розроблені та опубліковані Інститутом внутрішніх ауди-
торів. Офіційні положення складаються з двох категорій: 
обов’язкові та наполегливо рекомендовані.

Оц інка ризику – систематичний процес оцінки ризику з вико-
ристанням професійних знань фахівців, які можуть перед-
бачати ймовірність виникнення негативних ситуацій, а 
також комплекс відповідних засобів та інструментів.

Програма проведення аудиторської перевірки – документ, затверд-
жений начальником служби внутрішнього аудиту (його 
заступником), що містить перелік питань за напрямами 
банківської діяльності, які підлягають перевірці.

Про цеси контролю – політика, процедури (як ті, що здійснюються 
в ручному режимі, так і автоматизовані) та заходи, що 
входять до складу системи контролю, яка розроблена та 
функціонує для забезпечення утримання ризиків на тому 
рівні, який організація готова прийняти.

Рада – найвищий керівний орган, відповідальний за управління та/
або нагляд за діяльністю та керівництвом організації. Як 
правило, це незалежна група директорів (наприклад, рада 
директорів, наглядова рада, рада керівників або довірених 
осіб). Якщо такої групи не створено, в ролі «ради» може 
виступати керівник організації. «Раду» може заміщувати 
аудиторський комітет, якому керівний орган делегував 
відповідні функції.

Реалізація матеріалів аудиторської перевірки – комплекс заходів, 
які необхідно здійснити для повного завершення роботи 
за результатами проведеної аудиторської перевірки щодо 
усунення виявлених порушень та недоліків і недопущення 
їх у подальшому.

Рекламаційний лист – лист керівнику перевіреної установи банку 
(підрозділу головного офісу) за підписом голови спосте-
реженої ради банку, в якому викладено результати про-
веденої службою внутрішнього аудиту перевірки та 
вказівки щодо вжиття заходів з метою усунення виявлених 
перевіркою порушень і недоліків, поліпшення показників 
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діяльності установи банку (підрозділу головного офісу) та 
підтримання їх на належному рівні.

Рекламація – претензія, заява однієї зі сторін, найчастіше покупця 
товару чи послуг, про те, що друга сторона (продавець, 
постачальник) не виконала своїх зобов’язань, і вимога у 
зв’язку із цим відповідного відшкодування.

Ризик – можливість настання події, що матиме вплив на досягнення 
поставлених цілей. Ризик оцінюється виходячи з його 
впливу та ймовірності.

Ризик-апетит – рівень ризику, який організація готова прийняти.
Робоча документація аудиторської перевірки – сукупність уніфіко-

ваних документів, у яких у письмовій формі відображено 
інформацію, одержану в результаті перевірки, а також 
рекомендації аудитора, що викладені у відповідному 
висновку.

Ро боча програма завдання – документ, що містить перелік про -
цедур, яких необхідно дотримуватись під час завдання 
та які розроблені для виконання плану завдання.

Розпорядження за результатами перевірки – документ за підписом 
голови спостережної ради банку, який готується у разі 
необхідності здійснення.

Своєчасні висновки – ті, що надаються без невиправданих затримок 
і дають змогу діяти швидко й ефективно.

Служба внутрішнього аудиту – відділ, підрозділ, команда консуль-
тантів або інших спеціалістів, які надають незалежні 
об’єктивні аудиторські та консультаційні послуги, що 
додають вартості організації та поліпшують її діяльність. 
Служба внутрішнього аудиту допомагає організації дося-
гати поставлених цілей за допомогою систематичного, 
послідовного підходу до оцінки і підвищення ефективності 
процесів корпоративного управління, управління ризи-
ками та контролю.

Стандарт – професійне положення, розроблене й опубліковане 
Радою з питань Стандартів внутрішнього аудиту, що 
визначає вимоги до виконання широкого спектра послуг 
із внутрішнього аудиту, а також до оцінки діяльності 
внутрішнього аудиту.

Стандарти внутрішнього аудиту – критерії визначення процедур 
аудиту, за якими оцінюють діяльність системи внут-
рішнього контролю. 
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Статут внутрішнього аудиту – офіційний документ, що визначає 
цілі, повноваження та обов’язки служби внутрішнього 
аудиту. Статут внутрішнього аудиту встановлює роль 
служби внутрішнього аудиту в організації; санкціонує 
доступ до документації, персоналу та майна, необхідного 
для виконання завдань, і визначає обсяг діяльності внут-
рішнього аудиту.

Стислі висновки – ті, що містять тільки найвагоміші факти.
Технологічні методи аудиту – будь-які автоматизовані методи ауди-

ту, як-от комплексне аудиторське програмне забезпечення, 
генератори тестових даних, спеціалізовані сервісні прог-
рами та комп’ютеризовані методи аудиту (CAATs).

Управління інформаційними технологіями – керівництво, органі-
зац ійні структури та процеси, які забезпечують те, що 
інформаційні технології організації сприяють реалізації 
стратегій та досягненню цілей організації.

Управління ризиками – процес ідентифікації, оцінки, управління 
та контролю потенційних подій або ситуацій з метою 
забезпечення достатньої впевненості щодо досягнення 
цілей організації.

Ус танова банку – територіальний підрозділ банку. 
Філія банку – банківська установа, яка не є юридичною особою, діє 

на підставі окремого положення, виступає від імені голов-
ного банку, має свій субкореспондентський рахунок МФО 
та здійснює банківські операції, передбачені поло женням 
про філію.

Цілі завдання – загальні положення, розроблені внутрішніми ауди-
торами, що визначають очікувані результати завдання.

Шахрайство – будь-які незаконні дії, що характеризуються обма-
ном, приховуванням або зловживанням довірою. Такі 
дії не є результатом загрози насилля або використання 
фізичної сили. Шахрайство здійснюється фізичними 
або юридичними особами з метою отримання грошових 
коштів, майна або послуг, для ухилення від оплати чи 
неотримання послуг або для отримання власної чи ко-
мерційної вигоди.
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