
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі – Банк) оголошує конкурс з 
відбору кваліфікованого експерта (групи експертів), який може бути призначений для надання 
послуг із зовнішньої оцінки якості роботи внутрішнього аудиту Банку згідно з вимогами 
Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту за 2020 року (далі – 
Конкурс).  

Інформація про замовника: 

Найменування замовника: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» 
Код ЄДРПОУ: 14352406 
Місцезнаходження замовника: 01033 Україна, м. Київ, вул. Жилянська буд. 32 
Контакти замовника: +380445938341,+30504193392, 0567870187. 
Інформація про процедуру: Конкурс з відбору кваліфікованого експерта (групи експертів), 

який може бути призначений для надання послуг із зовнішньої 
оцінки якості роботи внутрішнього аудиту Банку згідно з 
вимогами Міжнародних стандартів професійної практики 
внутрішнього аудиту.   

Початок конкурсу:  13.11.2020 
Кінцевий строк подання пропозицій: 27.11.2020. 
Інформація про послугу: 
 

Незалежна зовнішня оцінка Управління внутрішнього аудиту 
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у відповідності до стандарту 
1312 «Зовнішні оцінки» та вимог НБУ, що містяться в п.32 
Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках 
України (Постанова Правління НБУ від 10.05.2016 № 311). 

Опис окремої частини або частин 
послуги:  
 

Основне завдання з надання послуг із зовнішньої оцінки якості 
роботи внутрішнього аудиту Банку включає: 
1) незалежну зовнішню оцінку якості, 
2) огляд існуючих внутрішніх процесів, 
3) оцінку відповідності функції внутрішнього аудиту 
масштабам діяльності банку та профілю ризику; 
4) розробку рекомендацій для удосконалення системи 
внутрішнього контролю та розвитку ефективної функції 
внутрішнього аудиту Банку.  

Місце виконання робіт чи надання 
послуг: 

01033 Україна, м. Київ, вул. Жилянська буд. 32 

Період постачання: 1-2 квартал 2021 року, але не пізніше Травня 2021 року  
Адреса подання пропозицій Надати пропозицію можливо до 27.11.2020р. за адресою: 01033 

Україна, м. Київ, вул. Жилянська 32, або на електронну пошту 
Olga.Kurdachenko@creditdnepr.com, копія 
Natalya.Borukh@creditdnepr.com . 

Обов'язкові вимоги до кваліфікованого 
незалежного експерт (група експертів):  
 

1. Оцінювач або група оцінювачів мають бути компетентними 
у двох основних галузях: професійна практика 
внутрішнього аудиту (у тому числі глибоке знання IPPF) та 
процес зовнішньої оцінки якості: 

1.1.  наявність у оцінювача або як мінімум одного з членів 
групи оцінювачів (бажано – керівника) професійного 
сертифікату внутрішнього аудитора (CIA); 

1.2.  знання передових практик внутрішнього аудиту (IPPF); 
1.3.  достатній та недавній за часом практичний досвід 

внутрішнього аудиту на керівному рівні, який демонструє 
наявність знань та навичок практичного застосування IPPF; 

1.4. наявність досвіду в проведенні незалежних оцінок функції 
внутрішнього аудиту у банках України в частині оцінки 
системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 
Банків), оцінювання корпоративного управління Банку. 

2. Додаткові компетенції та кваліфікації зовнішнього 
оцінювача, які можуть бути перевагою: 
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2.1.  наявність професійних сертифікатів в галузях, суміжних із 
внутрішнім аудитом (ACCA, CFE, CISA, CISM тощо); 

2.2.  членство оцінювача (членів групи оцінювачів) в Інституті 
внутрішніх аудиторів (The IIA); 

2.3.  досвід роботи в банківській системі; 
2.4.  проходження навчання з проведення незалежної 

зовнішньої оцінки; 
2.5. співставність розміру організації – замовника та 

організацій, у яких працював оцінювач (члени групи 
оцінювачів). 

3. Відсутність у кваліфікованого незалежного експерта (групи 
експертів) загроз незалежності під час надання послуг; 

4. Відсутність реального та потенційного конфлікту інтересів 
у кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) 
під час надання послуг. 

5. Належність кваліфікованого експерта (групи експертів) до 
визнаної міжнародної компанії, яка здійснює аудиторські, 
консалтингові або оціночні послуги. 

6. Вартість незалежної оцінки. 
 

Необхідна інформація від учасника: 1. Заява про участь у Конкурсі. 
2. Інформація про кваліфікованого експерта (групу 

експертів). 
3. Підтвердження наявності сертифікатів СІА (із зазначенням 

термінів їх дії) та інших сертифікатів із суміжних галузей 
(ACCA, CFE, CISA, CISM тощо); 

4. Підтвердження професійного розвитку незалежного 
оцінщика за останні три роки; 

5. Відомості про осіб, які будуть проводити зовнішню оцінку, 
щодо наявності у них досвіду нещодавньої роботи у 
внутрішньому аудиті або досвіду пов’язаної 
консультаційної діяльності на керівному рівні. 

6. Відомості, які документально підтверджують наявність у 
кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) 
досвіду роботи, пов’язаного з функціями внутрішнього 
аудиту, управління ризиками чи внутрішнього контролю в 
банках України. 

7. Заява щодо відповідності кваліфікованого незалежного  
експерта (групи експертів) вимогам Стандарту 
внутрішнього аудиту 1312 «Зовнішні оцінки», його 
тлумаченню та практичним рекомендаціям щодо цього 
стандарту. 

8. Перелік банків, в яких кваліфікованим незалежним  
експертом (групою експертів) проводилися незалежні 
оцінки функції внутрішнього аудиту за останні три роки. 

9. Заява про відсутність реального чи потенційного конфлікту 
інтересів із АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» та 
підтвердження відсутності загроз незалежності під час 
надання послуг. 

10. Комерційна пропозиція щодо надання послуг із зовнішньої 
оцінки якості роботи внутрішнього аудиту Банку згідно з 
вимогами Міжнародних стандартів професійної практики 
внутрішнього аудиту, яка включає: 
       1)    Розрахунок вартості послуг, визначений 

завданнями, які будуть проводиться в рамках оцінки 
якості роботи внутрішнього аудиту; 

       2)   Термін проведення оцінки. 
 

 


