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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За останні роки різко посилилася

тенденції глобалізації як головного
фактору, що визначає економічні та
соціальні процеси розвитку суспіль(
ства. Одним із проявів стала глобаліза(
ція інвестиційних процесів. Як на(
слідок, впродовж останніх десятиліть
економічного зростання, відпрацьовані
принципово нові системи управління.
Нові підходи забезпечують значне зро(
стання ефективності інвестицій, залу(
чених із різних джерел та сприяють на(
копиченню значних фінансових ре(
сурсів. Інвестиційні інститути, в тому
числі банки, інтегруючись в загальний
глобалізаційний процес, що супровод(
жується корпоративним розвитком,
активно реформують організаційно(
економічні механізми корпоративного
управління через ефективне регулю(
вання корпоративних відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА
ДОСЛІДЖЕНЬ

Система корпоративних відносин
визначає, крім іншого, перспективи
довгострокового розвитку, можливості
залучення додаткових інвестицій із
зовнішніх і внутрішніх джерел, ступінь
позитивного впливу діяльності окремо(
го банку на економіку країни в цілому,
загальну ефективність використання
фінансових ресурсів. Вказану пробле(
матику у своїх працях розглядали за(
рубіжні вчені, фінансисти(практики
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проводили В.А. втушевський [4], І.Б. Іва(
сів [5], Г.В. Козаченко, Н.М. Заваріхін
[6] вказані процеси знайшли своє відоб(
раження в законодавчо — нормативних
актах, а саме в Методичних рекоменда(
ціях щодо вдосконалення корпоратив(
ного управління в банках України По(
станова НБУ № 98 від 28.03.2007 року
[3].

Під корпоративним управлінням у
банках розуміють відносини між орга(
нами управління, його акціонерами та
іншими зацікавленими сторонами. Кор(
поративне управління визначає цілі
банку та способи їх досягнення, а та(
кож способи моніторингу діяльності
(Принципи корпоративного управлін(
ня ОЕСР) [1]. У керівних принципах
Базельського комітету з банківського
нагляду окремо наголошується, що як(
існому корпоративному управлінню в
банках особливо сприяють правильні
механізми внутрішнього контролю та
співпраці із різними групами зацікавле(
них осіб [2].

Корпоративне управління в широ(
кому значенні — це складна організац(
ійно(економічна система з багатьма
складовими, що передбачає "форму(
вання зовнішнього середовища, регуля(
торного впливу на корпорації і внутрі(
шнього механізму узгодження інте(
ресів суб'єктів корпоративних відно(
син" [4, с.25]. Корпоративне управлін(
ня в банках має свою специфіку — це
процес, який зосереджується на ство(
ренні системи важелів і противаг, що
забезпечують узгодження інтересів ке(
рівництва, акціонерів або учасників
банку (далі — акціонери), вкладників та
інших зацікавлених осіб, спрямований
на управління діяльністю установи з

метою забезпечення її безпечності та
надійності, а також підвищення її вар(
тості [5, с.49].

Метою статті є вивчення проблеми
регулювання корпоративних відносин
в банках через визначення зацікавлених
сторін цих відносин та досягнення уз(
годженості інтересів, мотивів та сти(
мулів між учасниками, адже одним із
основоположних принципів корпора(
тивного управління є обов'язковість
розділення власності і управління та
визначення груп зацікавлених осіб.
Саме від ступеня такої узгодженості
корпоративного співробітництва, в
кінцевому результаті, прямо залежить
успішність та ефективність функціону(
вання банківського сектору держави.

ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В основу будь(якої моделі оцінки
якості корпоративного управління по(
винні бути покладені головні принци(
пи, сформульовані Організацією з еко(
номічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) [1] та Базельським комітетом з
банківського нагляду: чесність, про(
зорість, підзвітність, відповідальність
[2]. Проблематику продукує питання:
відносно кого повинні виконуватися ці
базові принципи?

Зацікавлені особи — це особи, які
заінтересовані в стабільності та належ(
ному фінансовому стані банку, проте,
необов'язково володіють його акціями,
паями. До фінансово зацікавлених осіб
належать вкладники, власники облігацій
та інші кредитори банку. Крім того, зац(
ікавленими особами банку є інші клієнти,
персонал банку, постачальники, органи
нагляду та місцеві громади [3].

Корпоративне управління на на(
лежному рівні вимагає створення ефек(
тивних правових, регуляторних та
інституційних засад. Також важливо,
щоб ключовий керівний склад банку
відповідав критеріям професійної на(
лежності та відповідності, та був свідо(
мо здатний забезпечити інтереси усіх
груп зацікавлених осіб.

Система корпоративного управління
в банках суттєво відрізняється від систем
управління в акціонерних товариствах,
що діють у реальному секторі економі(
ки. Вирізняють внутрішню та зовнішню
підсистеми корпоративного управління
банку, до того ж взаємовпливи надзви(
чайно важливі і значною мірою регулю(
ють систему в цілому. Внутрішню підси(
стему утворюють власне органи управ(
ління самого банку: загальні збори акці(
онерів, рада директорів, виконавчі орга(
ни та ревізійна комісія.

Зовнішня підсистема складена гру(
пами так званих "зацікавлених сторін",
або "стейкхолдерами" а саме: клієнти та
кредитори; регулюючі органи; інвестори;
суб'єкти, які впливають на репутацію
банку. Найбільш впливові групи "зацікав(
лених сторін" — клієнти банку та регу(
люючі органи. Саме присутність клієнтів,
вкладників та позичальників визначає
специфіку банківської сфери, та голов(
ним чином, визначає дії регулятора.

Існуючі сучасні уявлення передбача(
ють значну перевагу у вирішенні питань
корпоративного управління вищого ке(
рівництва банку, а не безпосередньо його
власників. Тобто на практиці зусилля
менеджерів не завжди направлені на за(
доволення потреб акціонерів. Особливо
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це пов'язане з альтернативністю рішень,
одні з яких забезпечують швидкий при(
буток, а інші мають довготерміновий ха(
рактер [6]. Причини розбіжностей інте(
ресів у корпоративному управлінні кри(
ються в особистій зацікавленості членів
виконавчого органу банку. Ця зацікав(
леність може мати й позитивний харак(
тер. Так менеджери "вищого ешелону"
воліють керувати великими структурами
та мати в управлінні значні фінансові ре(
сурси. Звідси випливає, що більшу части(
ну прибутку вони будуть прагнути зали(
шати в розпорядженні банку та не вип(
лачувати дивіденди його власникам, що
може не влаштовувати акціонерів. Або,
наприклад, турбота про соціальну захи(
щеність персоналу й бажання працюва(
ти з висококваліфікованими співробітни(
ками спонукують менеджерів іти на
збільшення витрат банку та пов'язане із
цим зниження прибутку і т.д. Акціонери
під час прийняття власних рішень повинні
враховувати інтереси зацікавлених осіб
банку, а саме, вкладників, кредиторів,
працівників банку та інших осіб. Зацікав(
лені особи повинні мати змогу отримати
своєчасну інформацію про фінансовий
стан банку, результати його діяльності,
управлінські структури та здійснення
операційної діяльності. Банки з цією ме(
тою розробляють перелік документів, що
подаються зацікавленими особам для оз(
найомлення, зокрема публічний річний
звіт, який оприлюднюється на сайті бан(
ку. При цьому структура власності бан(
ку не повинна перешкоджати корпора(
тивному управлінню на належному рівні,
органи банківського нагляду повинні
мати змогу оцінити фінансовий стан і
ділову репутацію контролюючих та
істотних акціонерів (учасників) банку.
Враховуючи складність управління бан(
ком, акціонери не можуть повністю бра(
ти на себе управління діяльністю банку.
Відповідальність за діяльність банку по(

винна бути покладена на спостережну
раду, яка, у свою чергу, призначає, конт(
ролює та змінює склад правління банку.
Акціонери змінюють членів спостереж(
ної ради, які не забезпечили виконання
стратегічних цілей банку. Для збільшен(
ня заінтересованості працівників керів(
ництво банку може визначити процеду(
ру, за якою органи банку обговорюють з
працівниками відповідні питання та
інформують працівників про рішення,
прийняті банком, які можуть вплинути на
їх інтереси. Банки мають ураховувати, що
відповідальність за управління банком не
може бути покладена тільки на загальні
збори акціонерів, оскільки до складу ак(
ціонерів можуть входити фізичні особи
та установи, інтереси, цілі, інвестиційні
перспективи та можливості яких не збіга(
ються, і це може спричинити виникнен(
ня конфлікту інтересів між ними. Крім
того, акціонери, як правило, не мають не(
обхідних для управління банком профес(
ійних навичок. Великі акціонери, що во(
лодіють перевагами контролю неналеж(
ним чином, можуть впливати на прийнят(
тя рішень або вони самі можуть бути ча(
стиною групи компаній, що має пробле(
ми з корпоративним управлінням. Ос(
новні групи зацікавлених осіб в системі
корпоративних відносин банку та їх ти(
пові інтереси представлені в таблиці 1.

Оскільки банки є фінансовими по(
середниками, отримують більшість сво(
го фінансування від вкладників та
інших кредиторів, надають фінансові
послуги, фінансують комерційні під(
приємства, мають доступ до платіжних
систем, надзвичайна важливим для
ефективного розвитку економіки є
створення більш вимогливих стандартів
корпоративного управління, що засто(
совуються банків в частині співпраці з
різними групами клієнтів.

Визначення груп зацікавлених осіб
та встановлення їхніх типових інтересів

дозволяє відпрацьовувати плани поточ(
ного управління, стратегію розвитку та
реалізацію намірів банку. Встановлення
пріоритетів кожної із груп визначає та(
кож типи стратегій, які найбільше підхо(
дять для співпраці із ними. При цьому
банки повинні враховувати, що високоп(
ріоритетні групи матимуть найбільший
економічний та політичний вплив на його
діяльність, тому мають отримати перева(
ги при стратегічному плануванні, оскіль(
ки здійснюють вагоміші впливи на визна(
чення ділового зовнішнього середовища,
в якому функціонує банк. Отже корпо(
ративне управління — це метод поєднан(
ня активів для інвестиційних процесів,
котрий передбачає справедливий та про(
зорий розподіл прибутків та вигод від
спільної фінансової та господарської
діяльності банку серед груп зацікавлених
осіб.

ВИСНОВКИ
Для успішної роботи в сучасних умо(

вах, банки повинні відповідати певним ви(
могам. Частина цих вимог — відповід(
ність існуючим міжнародними стандар(
там корпоративного управління, дотри(
мання яких забезпечує стабільну та
ефективну роботу банку через врахуван(
ня інтересів акціонерів та інших зацікав(
лених сторін. Банк, "функціонуючи в
оболонці фінансового ринку перебуває в
залежності від навколишнього середови(
ща і змінюється разом зі змінами фінан(
сового ландшафту"[5, с.26]. Окрім захи(
сту інтересів окремих клієнтів, поліпшен(
ня корпоративного управління сприяє
розвиткові державних та приватних
ринків капіталу. Із плином часу банки
зростатимуть, їхні операції та джерела
інформації будуть урізноманітнюватися
та водночас ускладнюватися, те саме
відбувається і з методами управління
банками. Як наслідок, банкам слід роз(
вивати свої внутрішні можливості у сфері
корпоративного управління для забезпе(
чення його відповідності вимогам часу.
Низький рівень корпоративного управ(
ління підриває довіру до банківської си(
стеми в цілому.
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Таблиця 1. Групи зацікавлених осіб в системі корпоративних відносин банку


