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Вступ
У сучасних умовах вітчизняна банківська система є однією з найдинаміч-

ніших сфер діяльності. Стрімке зростання обсягів активних операцій, впро-
вадження широкого асортименту нових банківських продуктів, а також по-
глиблення впливу процесів світового фінансового простору на розвиток бан-
ківського сектору об’єктивно спричинюють необхідність створення та вдоско-
налення дієвої системи контролю за діяльністю банків, центральною ланкою 
якої є внутрішній аудит. 

Зараз широко визнається, що продумана система внутрішнього аудиту сприяє 
безпеці інвестицій акціонерів і активів банку, підвищенню ефективності та ді-
євості банківських операцій, допомагає гарантувати надійність внутрішньої і зо-
внішньої звітності та сприяє дотриманню законів і нормативних актів.

Водночас створення такої системи є достатньо складним  завданням і ви-
магає вирішення низки проблемних питань, що потребує підготовки фахівців, 
які б володіли механізмами та методами аудиту банків та спрямовували свої 
знання на її вдосконалення з урахуванням інтеграції вітчизняної банківської 
системи у світовий фінансовий простір. 

Навчальний посібник «Внутрішній аудит у банку» містить систематизова-
ний виклад навчального матеріалу відповідно до навчальної програми дисци-
пліни «Внутрішній аудит у банку», яка є базовою з циклу дисциплін фахової 
підготовки та вивчається у вищих навчальних закладах освіти в процесі під-
готовки фахівців банківських установ.

У посібнику висвітлюються теоретико-методологічні засади і 
організаційно-правовий механізм функціонування в банківській системі вну-
трішнього аудиту. Систематизовано викладені питання ролі внутрішнього  ау-
диту у здійсненні контролю за діяльністю банків. Узагальнено організаційно-
економічні основи функціонування служби внутрішнього аудиту в банках. 
Розкрито зміст операційного аудиту основної та допоміжної банківської ді-
яльності. Приділено також увагу питанням проведення внутрішнього аудиту 
фінансового менеджменту банку, що останнім часом набуло особливого зна-
чення. Складовою визначених напрямків є викладення питань, пов’язаних із 
аудитом процесів управління відповідними ризиками банківської діяльності, 
що є основою системи забезпечення стабільності банківської діяльності.

Зміст розділів посібника оснований на законодавчих та нормативних ак-
тах, аналітичних та статистичних виданнях Національного банку України ста-
ном на 1 січня 2011 року, міжнародних стандартах обліку і аудиту, внутрішніх 
положеннях банків. Це надасть можливість читачам робити аргументовані ви-
сновки щодо відповідності певного виду банківської діяльності діючим нор-
мам та вимогам.

З точки зору практичної спрямованості наведеного матеріалу, заслуговує 
на увагу наявність значної кількості наочних схем, таблиць, контрольних за-
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питань та завдань для систематизації та самооцінювання знань студентів, а 
також ситуаційних вправ, спрямованих для закріплення представленої інфор-
мації та навчальних досягнень відповідним практичним матеріалом. 

Навчальний посібник містить термінологічний словник, що полегшує за-
своєння основних понять.

Використання наведеного матеріалу сприятиме створенню комплексного 
уявлення про систему внутрішнього аудиту як ключового компоненту інтегро-
ваної системи управління ризиками і корпоративного управління. 

Посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів еконо-
мічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської спра-
ви, а також для всіх, хто цікавиться проблемами внутрішнього аудиту в банках.


