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Ефективна система внутр1шнього контролю, складовою яко! с внутршшш аудит - важливий 
компонент банювського менеджменту та основа стабшьного функщонування банку. Вона 
забезпечуе досягнення мети i завдань банку, достовтршсть i точшсть фшансово! та управлшсько! 
звтгносп, а також зменшуе ризик непередбачених збитюв та втрати дгпово! репутацп.

Оргашзацп внутрппнього аудиту в банках притаманш тага недол1ки системи внутршнього кон
тролю:

а) неадекватшстъ нагляду кер1вництва та нездатшсть сформувати контрольне середовище у 
банку;

б) нездатшсть виявити та оцшити ризик окремих банювських операцш;
в) вщсутшсть ключових контрольних процедур, таких, як розподш обов’язюв, отримання доз- 

волу, 3BipKa даних та огляд д1яльносп;
г) неадекватшстъ процедур шформацшного обмшу м1ж р1зними ровнями управлшня, особливо, 

процедури доведения шформацп про проблеми вщ нижчого р1вня кер1вництва до вищого;
д) неадекватшстъ внутрппнього аудиту та мошторингу д1яльностъ
Особливо гостро pi недол1ки проявилися в украшських банках в умовах фшансово! кризи. Оп- 

тимальний cnoci6 вирппення проблеми - це впровадження внутрппнього аудиту не тшьки i3 
функц1ями рев1зй’, (що характерно для останнього десятилггтя) з вщповщним методичним 
шструментар1ем, а використання за внутрппньоаудиторських перев!рок методичного апарату 
економ1чного анализу.

Внутрппшй аудит на pieHi як усього банку, так i на piBHi фш! повинен виконувати таю завдан- 
ня:

а) забезпечення повною м!рою контрольно-аналггичних функцш;
б) фгнансово-економ1чний анал1з та консультування;
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в) планування та оцшка конкурентно! позицп банку.
Контрольно-аналггична функц1я е одшею i3 найвагомппих у внутрппньобангавському аудита. 

Вона включае контроль за збереженням актив1в та правильшстю розподшу повноважень i 
обов’язюв oci6, що безпосередньо керують активами та працюють з ними. Результатом здшснення 
контрольно-аналггично! функцп внутрппнього аудиту е:

1) ращонал1зац1я використання актив1в;
2) розробка оптимально! матриц! документообпу;
3) своечасне та правильне вщображення грошових потогав;
4) оптим!зац1я податкових платежгв;
5) виявлення вщхилень в облжу та звггноста фшш вщ методик головного банку;
6) зниження ризику збитгав та втрат.
Ф1нансово-економ1чний анал1з та консультування водночас е функщею та пром1жним результа

том роботи внутрппнього аудиту банку. Вш проводиться з метою вияву внутрпшпх резерв1в отри- 
мання прибутку, анал1зу грошових потогав, проведения експертиз та консультации для 
кер!вництва. Результатом доегпдження причинно-наслщкових зв’язгав в економ1чних под1ях банку 
е: рацюнал!зац1я використання грошових кошта; виявлення причин: виникнення прострочено! 
заборгованоста за кредитами, зменшення ресурсно! бази банку, скорочення його юйентсько! бази; 
ращональне обгрунтування шляхгв використання наявних грошових pecypciB; пщтвердження 
впевненоста правлшня банку у правильност! рппень, яга приймаються кер1вництвом 
вщокремлених щдроздипв банку.

Планування та оцшка конкурентно! позицп банку - найвщповщальнпна складова банювського 
управлшня, в процеи яко! виробляетъся стратепя банку, що визначае д1яльн1сть банку на перспек
тиву. Важливгсть планування зумовлюеться реал1зашею необхщних конкурентних стратегш. 
Перюд стихшного, непланового фунгацонування бангав минув. Планування роботи BHyrpinmix 
аудитор1в таено пов’язане i3 плануванням даяльноста банку, зокрема, стратепчного та оперативно
го.

Сутапсть стратепчного планування полягае у визначенш стратеги фунгацонування банку зага- 
лом на певний перюд (квартал, п1вр1ччя, рис) та порядку здшснення контролю, а також у розвитку 
стратепчного шформацшного забезпечення.

Оперативне планування - оцшка ефективноста окремих видав бангавсько! дшльноста шляхом 
поршняння поточних фактичних значень i3 плановими, нормативними, аналопчними результата
ми бангав - конкурента.

В1дпов1дно до плашв проводиться управлшський та аудиторський контроль досягнутих 
результата. Контроль тшьки вщповщноста запланованим показникам, поза встановленням причин 
!х зниження, чи фактор1в невикористаних можливостей розширення д1яльноста е суттевим 
недолжом оцшки даяльноста банку.

Дослщження звтв про стан внутрппнього аудиту бангав евщчатъ, що Bci nepeninem функцп 
реал!зуються в банк1вськ!й практищ р1зною м!рою. Втам, гальгасть вщкликаних лщензш у бангав, 
загострення проблеми прибутковоста, збитковоста бангав чи !х фшш, застосування обмежень 
Нацюнальним банком Украши щодо виконання окремими банками певних операцш не 
скорочуетъся. Вказаш проблеми д1яльноста бангав, як правило, е результатом недосконало! модел1 
менеджменту в украшсьгай бангавськш систем!. Загальна проблема в управлшш пов’язана з 
ор1ентац1ею на доевщ кер1вництва банками в перюд сощалгстично! планово! економжи та доевщ 
заруб1жних краш, який не завжди адекватний умовам вйчизняно'! практики. Доевщ, успадкований 
вщ командно-адмппстративно! системи управлшня ниш неефективний, осгальки зовнппне 
економ!чне середовище змушуе як юпентав, так i банки обирати найбшып вигщш угоди. Кл1енти 
можуть мати рахунки в багатьох банках, розмпцувати тимчасово вшып копгги в депозити пщ най- 
вищий вщеоток та, вщповщно, брати кредити пщ найнижчь Як правило, в perioHi такий вар!ант 
управлшня коштами для пщприемства можливий тальки з ор!ентащею на р1зш кредита! установи. 
Вщсутшсть гнучкоста при врахуванш реально! економ1чно! ситуацп призводить до втрати можли- 
вих прибутгав. Велига банки, що мають розгалужену мережу фшш та вщдшень застосовують 
однаков1 методи адмипстративного впливу та внутрппнього контролю для yeix perioHie, згортають 
результата дшльноста банку загалом, а потам !х анал1зують. Серед заход!в зниження збитгав широ
ко застосовують закриття вщдшення або скорочення штату. Натомгстъ варто було б надшита 
ширпшми повноваженнями кер1вництво структурними пщроздшами на мгсцях, запровадити сис
тему внутрппнього аудиту, до завдань яко! вщнести дослщження в perioHi, де працюе фшш чи 
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вщдшення, надання посильно! допомоги в оперативному управлшш i3 подалыпим звтгом до го
ловного банку.

ЗарубЬкний досвщ в управлшш банком потребуе адаптацп до умов Украши, ретельного вив- 
чення та правильного застосування метод1в управлшня та функцш, що його супроводжують.

Вивчення статисгичних даних, р1чних звшв банюв, звтв про стан внутр1шнього аудиту в бан
ках Украши дае пщстави таким чином узагальнити недолпси модел1 банювського управлшня, що 
впливають на функцюнування ефективно! системи внутрппнього контролю:

а) власна концепц1я розвитку та вщповщна !й концепц1я управлшня, сукушпсть практич- 
них заходтв банку носять узагальнений характер, не вщображаючи особливосН та мету д1яльносп 
конкретного банку, тобто вони - типов!;

б) вщсутш продуман! повноцшш системи шформацшного забезпечення процешв управлшня;
в) банки придоляють недостатньо уваги системному анал1зу, д1агностищ та прогнозуванню 

д1яльност1;
г) мок пщроздигами банку слабо розвинеш горизонталью структуры зв’язки, що призводить до 

неузгоджених, а вщтак, неефективних рппень.
Служба внутрппнього аудиту через проведения регулярних перев1рок д1яльност! пщроздппв 

банку здатна вплинути на зниження комерцшних ризиюв у допустимих межах та мппмйацп 
технолопчних. Досвщ роботи украшських банюв свщчить, що шформап1я, надана службою 
внутрппнього аудиту, не завжди ефективна. Проблеми виникають через нерегулярне проведения 
nepeeipOK; вщсутшсть глибокого розумшня процесу, що перев1рявся з боку аудитор1в; 
неадекватшсть заходов, застосовуваних кер1вництъом об’екта перев!рки щодо усунення виявлених 
недолпов. KpiM цього, висновки за результатами тематичних аудиторських перев1рках носять 
фрагментарний характер i не вщображають весь процес основно! д1яльност1 вщдшення. Перев!рки 
повинш проводитися таким чином, щоб не порушувався встановлений режим та ритм роботи 
вщдшення; у сфер! уваги внутрппнього аудитора повинна бути вся Д1яльшсть, навпъ якщо 
nepeeipKa € тематичною; частота перев1рок не повинна залежати вщ частота i кшькосп порушень, 
виявлених минулими внутрппньоаудиторськими перев1рками, оскшьки вщдшення, яке мае певш 
здобутки, випадае i3 сфери уваги внутрппнього аудиту, що, в свою чергу, може призвести до по
рушень у майбутньому.

Суттево на ягасть управлшня впливае недостатшсть шформацшного аналггичного забезпечення 
кершництва банюв та ix структурних пщроздш1в. Недолпси модел1 управлшня знижують яюсть 
контролю, а яюсть контролю, в свою чергу спричинюе щ недол1ки.

Удосконалення оргашзацп управлшня псно пов’язане i3 удосконаленням контрольно- 
аналггичних функцш внутрппнього аудиту. На цей процес позитивно впливають таю чинники:

а) наявшсть стратепчного планування;
б) вщношення кер1вництва банку до проблем оргашзацп шформацшних, аналггичних та кон- 

трольних функцш;
в) макроеконом1чш умови щяльносп банку;
г) м1кроеконом1чн1 фактори та особливосп банку (масштаби дояльноста, особливост! 

оргаюзацшно! структури).
Умови роботи на банювському ринку постшно ускладнюються, а тому, штуггивш методи 

управлшня майже неефективш. Сучасний ринок вимагае створення та пщтримки чггких 
стандартов, яга представляють собою шаблони управлшських процедур. 1х вщсутшсть призводить 
до неповного контролю б1знесу та бачення перспектави рппень, що приймаютъся. Створита ком- 
плексну систему управлшня банком та формалйувати вирппення значно! частини управлшських 
завдань допоможе правильно оргашзована система внутр1шнього аудиту i3 застосуванням сучас- 
них шформацшних технологш та р1зномаштних аналттачних процедур. При юнуванш 
р1зномаштних моделей управлшня та систем внутрппнього контролю, що визначаються 
стратепчними цшями конкретного банку, юнуе проблема нерозумшня кер!вниками р1зних р1вн1в 
мети та poni внутрппнього аудиту. Ототожнення служби внутрппнього аудиту i3 органом нагляду 
банку, що може втручатася в операцшну д1яльшсть банку не сприяе формуванню ефективно! сис
теми внутрппнього контролю та створюе сощальне напруження в колектив1, що, в свою чергу, 
призводить до зростання операцшного ризику в д1яльност1 кредитно! установи. Причиною 
вказано! проблеми е вщокремлешсть функцш служби внутрппнього аудиту вщ поточно! д!яльност1 
банку. Внутрппнш аудит ефективний як складова управлшня фшансово-господарською 
д1яльшстю банку, що узагальнюеться постшним спостереженням за об’ектом управлшня з метою 
nepeeipioi вщповщносп реального стану банку бажаному, чи передбачуваному законодавством.
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