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ВСТУП
Пріоритетними завданнями для

інтеграції банківської системи Украї"
ни у світовий фінансовий простір є
підвищення якості корпоративного
управління в банках, забезпечення
прозорості функціонування банківсь"
кої системи, продовження роботи з
адаптації банківського законодавства
України до законодавства Європейсь"
кого Союзу та рекомендації Базельсь"
кого комітету з банківського нагляду
та інших міжнародних організацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Забезпечення стабільності бан"
ківської системи та довіри до неї пе"
редбачає впровадження в банківсь"
ку практику стандартів прозорості
та відкритості інформації. Також
сьогодні існує підвищена зацікав"
леність вітчизняних і міжнародних
інвесторів до банків, які потребують
об'єктивного аналізу інформації.

Для того щоб визначити обсяг
інформації, необхідний до розкрит"
тя, застосовують концепцію суттє"
вості. Згідно з цією концепцією, сут"
тєвою є інформація, ненадання або
спотворення якої може вплинути на
економічні рішення, що приймають"
ся користувачами інформації.

Суттєва інформація, що підлягає
розкриттю, включає:

— результати фінансової та опе"
раційної діяльності;

—  завдання компанії;
— власність на великі пакети

акцій та розподіл прав голосу;
— список членів правління та го"

ловних відповідальних осіб, а також
розмір їх винагороди;

—  фактори ризику, що прогно"
зуються;

— питання, пов'язані з працівни"
ками та зацікавленими особами;

— структура та політика управлі"
ння.

Принципами корпоративного уп"
равління передбачено проведення
щорічних незалежних аудиторських
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перевірок, щоб забезпечити об'єк"
тивну оцінку того, як підготовлено та
подано фінансову звітність. Також
значна увага приділена каналам роз"
повсюдження інформації, які є не
менш важливими, ніж власне зміст
інформації. Канали оприлюднення
фінансових звітів мають бути такими,
щоб забезпечувати рівноправний,
своєчасний та непов'язаний з занад"
то великими витратами користувачів
доступ до необхідної інформації.

У більшості ринкових економік
законодавчі й нормативні акти, що
регламентують діяльність централь"
ного банку, покладають на нього
функцію регулювання банківської
діяльності. Що стосується наглядової
функції, то її, крім центрального бан"
ку, можуть виконувати спеціальні ус"
танови, створені під егідою міністер"
ства фінансів, або незалежні устано"
ви, підзвітні парламенту. Наприклад,
у Німеччині та Японії створені нагля"
дові структури під егідою міністер"
ства фінансів, які тісно співпрацюють
з центральним банком (Федеральне
відомство з контролю за банками у
Німеччині і Бюро банків у Японії). У
Франції функціонують три спеціальні
структури під егідою Банку Франції і
Міністерства фінансів та економіки
Франціїї — Комітет банківської рег"
ламентації, Комітет кредитних уста"
нов і Банківська комісія з розподілом
регулятивно"наглядових повнова"
жень між ними. Прикладом структу"
ри банківського нагляду незалежної
від центрального банку й уряду є Фе"
деральна корпорація страхування де"
позитів у США, підзвітна Конгресу.

До основних повноважень регу"
лятивно"наглядових органів нале"
жать такі:

— регулювати доступ до банкі"
вської системи. Це означає, по"пер"
ше, можливість визначати певні ви"
моги й умови, що є обов'язковими
для отримання ліцензії на право
здійснювати банківську діяльність, і,
по"друге, здійснювати нагляд за дот"
риманням цих вимог та умов;

— забезпечувати розумне регу"
лювання діяльністю банків, тобто
таке, яке, з одного боку, не обмежує
їхньої самостійності в підтримуванні
фінансової стабільності, а з іншого
— передбачає певні вимоги до банків,
наприклад стосовно адекватності
капіталу, ліквідності, дотримання
нормативів, що регламентують бан"
ківські ризики;

— регулярно отримувати від бан"
ків звітність і проводити інспекційні
перевірки в банках;

— застосовувати заходи приму"
сового впливу щодо проблемних
банків, зокрема забороняти оголо"
шення і виплату дивідендів, наклада"
ти штрафи тощо;

— брати неплатоспроможні бан"
ки під контроль, призначати тимчасо"
ву адміністрацію в такі банки, призу"
пиняти їхню діяльність, організовува"
ти реорганізацію та ліквідацію банків.

В Україні згідно з Законом "Про
банки і банківську діяльність", а та"
кож із законопроектом "Про Націо"
нальний банк України" функції бан"
ківського регулювання та нагляду
здійснює НБУ.

Регулювання бухгалтерського об"
ліку і звітності в банках України
здійснює Національний банк України,
який відповідно до "Положення про
організацію бухгалтерського обліку
та звітності в банківських установах
України" та з урахуванням загальноп"
рийнятої у міжнародній практиці си"
стеми обліку, розробляє та затверд"
жує План рахунків бухгалтерського
обліку Національного банку України,
План рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України та інші
нормативні документи щодо ведення
бухгалтерського обліку і складання
звітності, які є обов'язковими для ви"
конання всіма банківськими установа"
ми на території України. Відповідно до
цього Положення та інших норматив"
них документів, затверджених Націо"
нальним банком України, банківські
установи повинні:

— визначити свою облікову політи"
ку шляхом опису обліку всіх операцій
банку та методи оцінки своїх активів;

— розробити та затвердити фор"
му регістрів обліку;

— визначити процедури пере"
вірки тотожності даних аналітично"
го та синтетичного обліку;

— визначити порядок формуван"
ня та зберігання первинних доку"
ментів, облікових регістрів;

— інші процедури, які визначені
в Положенні як обов'язкові.

Що стосується регулятивної функ"
ції, то її виконують різні департаменти
центрального апарату НБУ з урахуван"
ням їхнього функціонального призна"
чення. Так, діяльність комерційних
банків на валютному ринку регулює
департамент валютного регулювання,
департамент готівково"грошового об"
ігу регламентує порядок роботи банків
із готівковою національною валютою,
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департамент бухгалтерського обліку та
розрахунків визначає порядок бухгал"
терського обліку і звітності в банках
тощо. Значну роль у виконанні функцій
банківського регулювання та нагляду
відіграє система банківського нагляду,
що функціонує як єдиний механізм у
складі центрального апарату та регіо"
нальних управлінь НБУ. На рівні цент"
рального апарату НБУ ця система
представлена Комісією з питань нагля"
ду і регулювання діяльності банків, де"
партаментів та управління, до якої вхо"
дять:

— департамент реєстрації та лі"
цензування банків;

— департамент безвиїзного на"
гляду;

— департамент інспектування
банків;

— департамент з питань роботи
з проблемними банками;

— управління координації з пи"
тань банківського нагляду.

Регулятивно"наглядові органи
використовують різні форми і мето"
ди регулювання банківської діяль"
ності та банківського нагляду. Проте
треба зауважити, що в останні деся"
тиріччя у світовій банківській прак"
тиці спостерігається тенденція до по"
ступової уніфікації системи банківсь"
кого регулювання та нагляду. Пев"
ною мірою ця тенденція пов'язана з
діяльністю Міжнародного комітету з
банківського нагляду, який часто на"
зивається Базельським (за місцем
його базування у Швейцарії у м. Ба"
зелі при Банкові міжнародних розра"
хунків). Базельський комітет є найав"
торитетнішою організацією у світі
щодо визначення політики в галузі
банківського регулювання та нагля"
ду. У комітет входять представники
центральних банків і органів банкі"
вського нагляду дев'яти європейсь"
ких країн, а також США, Канади та
Японії. Комітет було створено в 1974
р. у зв'язку з глобалізацією банківсь"
кої системи через координацію зу"
силь національних регулятивно"на"
глядових банківських органів. Комі"
тет не є директивною структурою.
Мета його діяльності — надати мож"
ливість кожній країні користуватися
його досвідом і рекомендаціями в га"
лузі банківського регулювання та на"
гляду з урахуванням особливостей
національної економіки.

Безвиїзний нагляд — це дистан"
ційний моніторинг діяльності окре"
мих банків і банківської системи в
цілому, а також застосування нагля"
довими органами певних заходів з
метою реагування на проблеми і не"
доліки, виявлені в діяльності банків.
У більшості країн безвиїзний нагляд
грунтується на аналізі звітності (ба"
лансовий звіт, звіт про прибутки/
збитки та інші супутні форми), що
подається органам банківського на"
гляду на регулярній основі і дає їм
можливість постійно поновлювати
інформацію про фінансовий стан

банків, зокрема про їхню капіталь"
ну позицію, ліквідну позицію, рента"
бельність, а також певною мірою і
про якість активів.

Дані звітності аналізують і зводять
у статистичні звіти, за якими розрахо"
вують різноманітні стандартні показ"
ники. Такі звіти дають змогу:

— виявляти, чи дотримуються
банками економічні нормативи;

— досліджувати тенденції в діяль"
ності банків за певний період;

— проводити порівняльний
аналіз за групами банків.

У деяких країнах органи безвиї"
зного банківського нагляду можуть
здійснювати моніторинг великих
кредитів, кредитів, що надані інсай"
дерам, моніторинг позичальників,
що несвоєчасно повертають банків"
ські позички, тощо.

Безвиїзний нагляд використо"
вується як система раннього застере"
ження, що дає змогу наглядовим орга"
нам ухвалювати рішення про застосу"
вання до банків коригувальних заходів
до загострення ситуації або до прове"
дення інспекційної перевірки на місці.
Проте слід зазначити, що безвиїзний
нагляд може бути ефективним лише за
умови, що він провадиться на основі
достовірної звітності, отриманої від
банків, та у разі дотримання ними пев"
них стандартів обліку та звітності і
високого рівня комп'ютеризації бан"
ківської діяльності.

Інспекційні перевірки банків на
місцях мають проводитися кваліфі"
кованими спеціалістами банківсько"
го нагляду, які здатні оцінити ступінь
ризиків, можливих у діяльності того
чи іншого банку, і визначити якість
управління цими ризиками. Інспек"
тування дає змогу органам банківсь"
кого нагляду перевіряти такі аспек"
ти діяльності банків:

— достовірність звітності;
— дотримання законів і норма"

тивних актів;
— надійність управління банком;
— стійкість фінансового стану

банку.
Порівняно з безвиїзним наглядом

інспекційні перевірки надають нагля"
довим органам більше можливостей
щодо виявлення реальної якості бан"
ківських активів, якості управління
банком і взагалі реального фінансо"
вого стану банку. Проте цей метод
нагляду є більш трудомістким, потре"
бує більшої чисельності персоналу.

ВИСНОВКИ
Оптимальний варіант банківсько"

го нагляду передбачає координацію
зусиль безвиїзного нагляду та інспек"
тування, тому що ці наглядові мето"
ди є взаємодоповнюваними. Слід та"
кож додати, що наглядові органи по"
винні мати контакт з керівниками
банків і глибоке розуміння банківсь"
кої діяльності.

Важливим елементом банківсько"
го нагляду є здатність наглядових

органів здійснювати нагляд на консо"
лідованій основі, тобто вони повинні
розглядати діяльність банку як усере"
дині країни, так і за її межами, аналі"
зувати операції, що провадяться без"
посередньо банком, і ті, що провадять"
ся через дочірні організації банку.

У світовій практиці використову"
ються різні підходи до здійснення
банківського нагляду. Так, у країнах
континентальної Європи значну ува"
гу приділяють безвиїзному нагляду.
Що стосується виїзного інспектуван"
ня, то в деяких європейських країнах
інспекційні перевірки банків делегу"
ються зовнішнім аудиторам, що ма"
ють відповідні сертифікати. При цьо"
му банківські наглядові органи визна"
чають сферу, напрями проведення та
методику аудиторських перевірок,
форму та зміст аудиторських звітів,
забезпечують ліцензування ауди"
торських організацій, що здійснюють
аудит банків. Правовою основою
взаємовідносин між аудиторською
організацією, органом банківського
нагляду і комерційним банком, що
перевіряється, є трьохстороння уго"
да, згідно з якою комерційний банк
уповноважує аудитора надавати на"
глядовому органу інформацію, необ"
хідну для здійснення пруденційного
нагляду. Водночас за наглядовими
органами залишається право в будь"
який час перевірити первісну доку"
ментацію банку чи провести певні
дослідження діяльності банку влас"
ними силами.

На противагу Європейським кра"
їнам у США банківський нагляд
грунтується в основному на періодич"
них інспекційних перевірках, що
провадяться інспекторами наглядо"
вих органів.

Перед НБУ стоїть завдання за"
безпечити комплексний, безперерв"
ний процес розумного банківського
нагляду на консолідованій основі з
урахуванням світового досвіду.
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