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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Про внесення змін  

до деяких нормативно-правових актів Національного банку України 
з питань аудиту банків  

 
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, статей 45, 66, 67, 70 Закону України “Про банки і банківську 
діяльність”, з метою забезпечення якісного проведення аудиту банків, 
учасників банківської групи відповідно до законодавства України, приведення 
нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до 
чинного законодавства Правління Національного банку України постановляє: 

 
1. Унести до Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках 

України, затвердженого постановою Правління Національного банку України 
від 10 травня 2016 року № 311 (зі змінами), такі зміни: 

 
1) у розділі II: 
абзац восьмий пункту 6 викласти в такій редакції: 
“підрозділ внутрішнього аудиту банківської групи безпосередньо 

здійснює аудиторську перевірку (аудит) учасника банківської групи (якщо 
такий учасник згідно з законодавством не зобов’язаний створити власний 
підрозділ внутрішнього аудиту).”; 

пункт 11 викласти в такій редакції: 
“11. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту банку повинен мати вищу 

освіту, досвід роботи у сфері аудиторської діяльності не менше п’яти років, із 
яких не менше ніж три роки в банку(ах), та відповідати іншим вимогам щодо 
професійної придатності та ділової репутації.  

Професійна придатність керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку 
визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду, 
необхідних для належного виконання своїх посадових обов’язків із 
урахуванням бізнес-плану та стратегії розвитку банку. 

Інші вимоги до професійної придатності та ділової репутації кандидата на 
посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, порядок погодження 
Національним банком його кандидатури та його звільнення (не з власної 
ініціативи) встановлюються нормативно-правовим актом Національного банку, що 
визначає порядок реєстрації та ліцензування банків.”; 
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2) у підпункті 3 пункту 19 та підпункті 1 пункту 20 розділу IV цифри “13” 
замінити цифрами “12”. 

 
2. Підпункт 1 пункту 27 розділу III Положення про порядок подання 

банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами 
щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90, викласти в такій 
редакції: 

“1) відповідності (достовірності відображення) даних щодо розподілу 
активів і зобов’язань банку за строками до погашення у файлі з показниками 
статистичної звітності А7Х “Дані про структуру активів та зобов’язань за 
строками”, що складається банком для подання до Національного банку, станом 
на 1 січня року, наступного за звітним;”.  

 
3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття 
цієї постанови. 

 
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого 

заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В. 
 

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 
опублікування, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 01 січня 
2019 року. 
 
 
Голова                                                                                        Яків  СМОЛІЙ 
 
Інд. 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


