
1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

БАНКІВСЬКИЙ 
НАГЛЯД

Підручник

За загальною редакцією 
доктора економічних наук, професора Т. С. Смовженко

Затверджено 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

як підручник 
для студентів вищих навчальних закладів

Київ
УБС НБУ

2011



2

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

УДК 336.71.078.3
ББК 65.262.1
          Б 23

Автори:
О. І. Скаско, Т. С. Смовженко, М. П. Могильницька, 

О. М. Сарахман, Н. П. Дребот

Рецензенти:
М. І. Крупка, доктор економічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, 
завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 

Львівського національного університету імені Івана Франка;
В. Г. Герасимчук, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародної економіки 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

М. А. Козоріз, доктор економічних наук, професор, 
академік Академії економічних наук України, 

завідувач відділу соціальної-економічних і правових проблем розвитку підприємництва 
Інституту регіональних досліджень НАН України;

І. М. Гаврилець, начальник Управління Національного банку України у Львівській області.

Рекомендовано до друку вченою радою 
Університету банківської справи Національного банку України,

протокол № 5 від 17 травня 2011 року.

Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
як підручник для студентів вищих навчальних закладів» 

(Лист № 1/11-7530 від 10 серпня 2011 року)

Б-23   Банківський нагляд : підручник / О. І. Скаско, Т. С. Смовженко, 
М. П. Могильницька та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 
Т. С. Смовженко.  – К. : УБС НБУ, 2011. – 432 с.

ISBN 978-966-484-120-4

Підручник із дисципліни «Банківський нагляд» дає можливість ознайомитися 
з навчальною програмою курсу та теоретичним викладом кожної теми. З метою 
практичного засвоєння матеріалу, активізації самостійної роботи студентів та 
навчально-методичного забезпечення вивчення дисципліни в підручнику до 
кожної теми наведено питання для самоконтролю знань, тестові завдання для 
перевірки знань, практичні завдання. 

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, банкірів, 
економістів-практиків. 

УДК 336.71.078.3
ББК 65.262.1

© О. І. Скаско, Т. С. Смовженко та ін., 2011
© Університет банківської справи

Національного банку України, 2011ISBN 978-966-484-120-4



3

ЗМІСТ 

ПЕРЕДМОВА     .........................................................................................................................7

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД» ...........................9

РОЗДІЛ 1.  СИСТЕМА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ 
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ ............................................................................ 12
Тема 1.  Організація системи банківського регулювання та нагляду .... 13

1.1.  Необхідність та завдання банківського регулювання і нагляду .....14
1.2.  Організація, форми та методи банківського регулювання 

і нагляду ....................................................................................................17
1.3.  Сучасна структура банківського нагляду Національного банку 

України  ......................................................................................................21
1.4.  Світовий досвід організації банківського нагляду ............................30
1.5.  Базельський комітет із питань банківського нагляду 

та основні принципи ефективного банківського нагляду ...............36
1.6.  Базельські угоди (Базель I, Базель II, Базель III) ................................41

Питання для самоконтролю ....................................................................................61
Завдання  ......................................................................................................................62
Тести ............................................................................................................................62

Тема 2.  Створення та реєстрація банків в Україні ................................. 65
2.1.  Порядок та умови створення банків в Україні ...................................66
2.2.  Особливості здійснення державної реєстрації банків ......................71
2.3.  Порядок створення банків з іноземним капіталом ...........................82
2.4.  Відкриття філій і представництв банків в Україні  ............................94
2.5.  Створення дочірнього банку, філії і представництва 

українського банку на території інших держав  .................................99
2.6.  Особливості відкриття територіально відокремлених 

безбалансових відділень банку ...........................................................103
2.7. Створення та реєстрація банківських об’єднань  ............................105
2.8.  Реєстрація кореспондентських рахунків банків ..............................110

Питання для самоконтролю ..................................................................................113
Завдання  ....................................................................................................................113
Тести ..........................................................................................................................114

Тема 3.  Ліцензування банківської діяльності ...................................... 117
3.1.  Основна мета, завдання та порядок ліцензування 

банківської діяльності ..........................................................................118
3.2.  Порядок ліцензування банківських операцій ..................................122
3.3.  Особливості ліцензування окремих операцій банків .....................124



4

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

3.4.  Види операцій, які можуть виконувати банки на підставі 
отриманої банківської ліцензії та письмового дозволу ..................128

3.5.  Особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії, 
письмового дозволу та ліцензій на виконання 
окремих операцій ..................................................................................130

3.6.  Порядок надання небанківським фінансовим установам 
ліцензій на здійснення окремих банківських операцій ..................133

Питання для самоконтролю ..................................................................................137
Завдання .....................................................................................................................137
Тести ..........................................................................................................................138

Тема 4.  Організація співпраці банківського нагляду 
Національного банку України із службою 
внутрішнього аудиту банків  ............................................................141

4.1.  Регулювання Національним банком України діяльності 
служби внутрішнього аудиту банку ...................................................142

4.2.  Стандарти внутрішнього аудиту та їх мета ......................................149
4.3.  Використання органами нагляду Національного банку України 

результатів внутрішнього аудиту банку  ...........................................160
4.4.  Звітність банків щодо організації та результатів діяльності 

внутрішньобанківського аудиту .........................................................162
Питання для самоконтролю ..................................................................................165
Завдання .....................................................................................................................166
Тести ..........................................................................................................................167

РОЗДІЛ 2.  ФОРМИ І МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ............. 170
Тема 5.  Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні  ......... 171

5.1.  Установлення і здійснення контролю з боку Національного 
банку України за дотриманням банками обов’язкових 
економічних нормативів ......................................................................172

5.2.  Особливості застосування економічних нормативів 
до спеціалізованих банків ....................................................................203

5.3.  Вимоги до подання звітності ...............................................................207
5.4.  Порядок проведення виїзної інспекційної перевірки .....................209
5.5.  Рейтингова система оцінки діяльності банку CAMELS 

як елемент виїзного інспектування Національного 
банку України .........................................................................................222

5.6.  Нагляд на основі оцінки ризиків ........................................................242
5.7.  Аналіз тенденцій діяльності банківської системи України ............267

Питання для самоконтролю ..................................................................................270
Завдання .....................................................................................................................271
Тести ..........................................................................................................................272

Тема 6.  Комплексна оцінка Національного банку України 
діяльності банків та виявлення проблемних банків  .............. 275

6.1.  Виявлення проблемних банків – головна функція 
банківського нагляду Національного банку України  .....................276



5

6.2.  Особливості нагляду Національного банку України 
за діяльністю проблемних банків .......................................................305

6.3.  Реорганізація проблемних банків та її форми .................................307
6.4.  Фінансове оздоровлення банку діями тимчасового 

адміністратора........................................................................................312
Питання для самоконтролю ..................................................................................319
Тести ..........................................................................................................................320

Тема 7.  Застосування Національним банком України заходів впливу
до банків за порушення банківського законодавства ............ 323

7.1.  Характеристика основних заходів впливу, 
що застосовуються Національним банком України ........................324

7.2.  Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих 
видів здійснюваних банком операцій із високим рівнем ризику 
та видача інших розпоряджень Національним банком України ...344

7.3.  Накладення штрафів на банк ..............................................................355
7.4.  Накладення штрафів на керівників банків .......................................360

Питання для самоконтролю ..................................................................................363
Завдання .....................................................................................................................363
Тести ..........................................................................................................................364

Тема 8.  Програма здійснення фінансового моніторингу банку .......... 367
8.1.  Система фінансового моніторингу в Україні ....................................368
8.2.  Складові програми фінансового моніторингу банку ......................377
8.3.  Вимоги щодо виявлення операцій, які підлягають 

внутрішньому та обов’язковому фінансовому моніторингу .........383
8.4.  Типові порушення у сфері запобігання та протидії легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню 
тероризму ................................................................................................388

Питання для самоконтролю ..................................................................................393
Тести ..........................................................................................................................393

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ............................................................................................ 396

КЛЮЧІ ВІДПОВІДЕЙ ДО ТЕСТІВ  .................................................................................... 398

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  ............................................................................. 399

ДОДАТКИ        ...................................................................................................................... 405
Додаток 1. Розрахунок рекомендованих показників платоспроможності 

та фінансової стійкості учасників банку (резидентів України) 
(за балансом) ..........................................................................................406

Додаток 2. Інформація про фізичну особу ..........................................................407
Додаток 3. Заява про придбання або збільшення істотної участі в банку .....410
Додаток 4. Анкета інформації про юридичну особу ..........................................411
Додаток 5. Анкета голови (члена) виконавчого органу, спостережної ради 

юридичної особи – учасника, який має намір придбати 
або збільшити істотну участь у банку ................................................414



6

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Додаток 6. Анкета фізичної особи – власника істотної участі в установі, 
що має намір придбати або збільшити участь у банку ...................416

Додаток 7. Анкета інформації про юридичну особу ..........................................418
Додаток 8. Кваліфікаційні вимоги до працівників банків  ...............................421
Додаток 9. Анкета кандидата на посаду керівника служби внутрішнього 

аудиту банку ...........................................................................................423
Додаток 10. Баланс на 1 лютого 2011 року ПАТ «Банк Буковель» ...................424
Додаток 11. Рекомендації щодо управління ризиками в банках 

під час планування заходів на випадок виникнення 
непередбачених обставин ....................................................................430

Додаток 12. Рекомендований порядок планування заходів 
на випадок виникнення непередбачених обставин ........................431



7

ПЕРЕДМОВА

Головною метою стратегічного розвитку банків в Україні є створення надійної, 
ефективної і прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла 
вимоги та очікування клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз. Сьогодні тенденції 
розвитку банківської системи України вказують на те, що після періоду стрімкого 
розвитку вона перебуває у стані стагнації і пошуку ефективних шляхів дальшого 
розвитку.

Забезпечити стійке функціонування банків та виконання ними важливих 
суспільних функцій має постійний нагляд і контроль за їхньою діяльністю з боку 
держави. Нагляд має забезпечувати реалізацію на практиці стратегічних цілей 
грошово-кредитної політики держави.

Фінансова нестабільність окремого банку може призвести до вражаючих на-
слідків у всій банківській системі та економіці держави, що підтвердила фінансово-
банківська криза 2008–2009 років. Тому діяльність банків має бути під постійним, 
дієвим та динамічним банківським наглядом. 

Банківський нагляд на сучасному етапі – це моніторинг усіх видів ризиків, 
притаманних банківській діяльності, з метою зведення їх до мінімуму, насамперед 
системного ризику, за якого крах одного або кількох банків може спричинити кризу 
всієї банківської системи.

Водночас забезпечення належного контролю за діяльністю банків є досить 
складним завданням і вимагає вирішення низки проблемних питань, що потребує 
підготовки фахівців, які б володіли механізмами та інструментами нагляду за бан-
ківською діяльністю, спрямовували свої знання на підвищення її ефективності в 
умовах інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий фінансовий простір.

Умови здійснення банківського нагляду закладені, як правило, у законодавчих 
актах, що регулюють статус центрального банку та банківську діяльність. Банківсь-
кий нагляд найчастіше є складовою ланкою саме центральних банків держави. 
Оскільки функцією банківського нагляду є забезпечення надійної та ефективної бан-
ківської системи і запобігання нестабільності фінансової системи, то центральний 
банк, як інститут, що здійснює державне управління грошовою політикою і є кре-
дитором останньої інстанції, є природним центром банківського нагляду. 

Вважається, що банківський нагляд повинен мати свій особливий статус 
(як окрема незалежна організація) або хоча б паритет поряд з іншими основними 
департаментами центрального банку, міністерствами. Така організація покликана 
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формувати рівень довіри в банківській системі, потрібний для надання належної 
правової сили наглядовим директивам.

Навчальна дисципліна «Банківський нагляд» спрямована на висвітлення 
акту альних питань, які розкривають суть, структуру та основні принципи орга-
ні зації системи банківського нагляду в Україні; основні принципи ефективності 
функціонування банківської системи, розроблені Базельським комітетом з питань 
банківського нагляду; порядок реєстрації, відкриття філій, відділень та представ-
ництв банків в Україні; особливості ліцензування операцій банків; механізм розра-
хун ку обов’язкових економічних нормативів; основні види та порядок проведення 
інспекційних перевірок; механізм контролю за висновками зовнішніх аудиторів 
та зв’язок із службою внутрішнього аудиту банків; особливості застосування 
комплексної рейтингової оцінки банків за системою CAMELS; особливості нагляду 
Національного банку України за проблемними банками; порядок застосування 
заходів впливу.

Вивчення основ із курсу «Банківський нагляд» є актуальним для формування 
в студентів, аспірантів, наукових працівників, державних службовців відповідних 
теоретичних знань і практичних навичок із питань здійснення нагляду за діяльніс-
тю банків з боку Національного банку України (служби банківського нагляду), 
оволодіння нормативною базою та інструментами контролю за діяльністю банків 
у процесі їх реєстрації, ліцензування, аналізу економічних нормативів і фінансової 
звітності, а також процесів інспектування, внутрішнього аудиту та фінансового 
моніторингу. 

Створення комплексного процесу банківського нагляду, який ураховуватиме 
власні недоліки в минулому розвитку, а також в інших країнах, дозволить у май-
бутньому ефективно управляти ризиками як окремих банківських установ, так і 
системними банківськими ризиками.

З цього і випливає мета підручника – розгляд методологічних основ, практич-
них форм і засобів здійснення банківського нагляду та його стратегії розвитку.

Підручник містить два розділи, кожен з яких складається з чотирьох тем та 
відповідає навчальній програмі курсу.

Використані джерела з розглянутих у посібнику питань кодифіковані станом 
на 11 квітня 2011 року.

Із вдячністю приймемо конструктивні зауваження, спрямовані на вдо ско-
налення підручника. 

Автори 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД»

Вступ

Курс «Банківський нагляд» тісно пов’язаний із курсами «Національний банк 
і грошово-кредитна політика», «Банківський менеджмент», «Фінансовий мене дж-
мент», «Фінансовий моніторинг у банках».

Метою викладання курсу «Банківський нагляд» є формування у студентів 
системи теоретичних знань і практичних навичок із питань здійснення нагляду за 
діяльністю банків з боку Національного банку України (служби банківського на-
гляду), нормативної бази та інструментів контролю за діяльністю банків у процесі 
їх реєстрації, ліцензування, аналізу економічних нормативів і фінансової звіт ності, а 
також процесів інспектування та внутрішнього аудиту.

Тема 1. 

Організація системи банківського регулювання та нагляду

Необхідність та завдання банківського регулювання і нагляду. Організація, 
форми та методи банківського нагляду і регулювання. Сучасна структура банківсь-
кого нагляду Національного банку України. Світовий досвід організації банківсь-
кого нагляду. Базельський комітет із питань банківського нагляду та основні прин-
ципи ефективного банківського нагляду. Базельські угоди (Базель I, Базель II, 
Базель III).

Тема 2. 

Створення та реєстрація банків в Україні

Порядок та умови створення банків в Україні. Особливості здійснення 
державної реєстрації банків. Порядок створення банків з іноземним капіталом. 
Відкриття філій і представництв банків. Особливості відкриття територіально 
відокремлених безбалансових відділень банку. Створення дочірнього банку, філії 
і представництва українського банку на території інших держав. Створення та 
реєстрація банківських об’єднань. Реєстрація кореспондентських рахунків банків.
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Тема 3. 

Ліцензування банківської діяльності

Основна мета, завдання та порядок ліцензування банківської діяльності. 
Порядок ліцензування банківських операцій. Особливості ліцензування окремих 
операцій банків. Види операцій, які можуть виконувати банки на підставі отриманої 
банківської ліцензії та письмового дозволу. Особливості видачі банківській кор-
порації банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих 
операцій. 

Порядок надання небанківським фінансовим установам ліцензій на здійснен-
ня окремих банківських операцій. 

Тема 4. 
Організація співпраці банківського нагляду Національного банку України 
із службою внутрішнього аудиту банків

Регулювання Національним банком України діяльності служби внутрішнього 
аудиту банку. Стандарти внутрішнього аудиту та їх мета. Використання органами 
на гляду Національного банку України результатів внутрішнього аудиту банку. 

Звіт ність банків щодо організації та результатів діяльності внутрішньобан-
ківського аудиту. 

Тема 5. 
Пруденційне регулювання діяльності банків в Україні

Установлення і здійснення контролю з боку Національного банку України 
за дотриманням банками обов’язкових економічних нормативів. Особливості за-
стосування економічних нормативів до спеціалізованих банків. Вимоги до подання 
звітності. Порядок проведення виїзної інспекційної перевірки. Рейтингова система 
оцінки діяльності банку CAMELS як елемент виїзного інспектування Національ-
ного банку України. Нагляд на основі оцінки ризиків. Аналіз тенденцій діяльності 
банківської системи України.

Тема 6. 
Комплексна оцінка Національного банку України діяльності банків 
та виявлення проблемних банків

Виявлення проблемних банків – головна функція банківського нагляду. Особ-
ливості нагляду Національного банку України за діяльністю проблемних банків. 
Реорганізація проблемних банків та її форми. 

Фінансове оздоровлення банку діями тимчасового адміністратора.
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Тема 7. 
Застосування Національним банком України заходів впливу до банків 
за порушення банківського законодавства
Характеристика основних заходів впливу, що застосовуються Національним 

банком України. Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих ви-
дів здійснюваних банком операцій із високим рівнем ризику та видача інших роз-
поряджень Національним банком України. Накладання штрафів на банк. Накла-
дання штрафів на керівників банків. 

Тема 8. 
Програма здійснення фінансового моніторингу в банку
Система фінансового моніторингу в Україні. Складові програми фінансового 

моніторингу банку. Вимоги щодо виявлення операцій, які підлягають внутрішньому 
та обов’язковому фінансовому моніторингу. Типові порушення у сфері запобігання 
та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню 
тероризму.
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РОЗДІЛ 1 

СИСТЕМА 
БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 
В ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ 
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 
БАНКІВ
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ТЕМА 1

ОРГАНІЗАЦІЯ 
СИСТЕМИ 

БАНКІВСЬКОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ 

ТА НАГЛЯДУ
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

ПЛАН ВИКЛАДУ І ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

1.1.  Необхідність та завдання банківського регулювання і нагляду.
1.2.  Організація, форми та методи банківського регулювання 

і нагляду.
1.3.  Сучасна структура банківського нагляду Національного банку України. 
1.4.  Світовий досвід організації банківського нагляду.
1.5.  Базельський комітет із питань банківського нагляду 

та основні принципи ефективного банківського нагляду.
1.6.  Базельські угоди (Базель I, Базель II, Базель III).

Ключові слова і терміни

Банківське регулювання
Банківський нагляд
Мета банківського нагляду
Завдання банківського нагляду
Функції банківського нагляду
Макропруденційний нагляд

Принципи ефективного банківського нагляду
Базельський комітет 
     із питань банківського нагляду
Базельські угоди
Нагляд і контроль за діяльністю банків

1.1.  НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ 
БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ

Діяльність банківських установ супроводжується значною ризиковістю їх-
ньої діяльності, зумовленою, в основному, впливом безлічі зовнішніх факторів еко-
номічного середовища. Виходячи з такої ситуації, лише досконалість особливого 
законодавчого регулювання та контролю за діяльністю банків може забезпечити 
стабільність і розвиток усіх сфер економіки, оскільки банки виробляють специфічні 
товари і послуги (грошові кредити, гарантії, здійснюють акумуляцію вільних ресурсів 
підприємств і фізичних осіб та надають їх у різні сфери економіки, обслуговують 
кругооборот грошей між суб’єктами господарювання тощо), якими і користується 
вся економіка.

Банківський нагляд на сучасному етапі – це моніторинг усіх видів ризиків, 
притаманних банківській діяльності, з метою зведення до мінімуму насамперед 
системного ризику, тобто запобігання ланцюговій реакції, за якої крах одного або 
кількох банків може спричинити кризу всієї банківської системи.

ТЕМА 1
 ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ
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Сьогоднішня банківська система після періоду бурхливого розвитку актив-
них і пасивних операцій, системності банків (мережі філій у кожному регіоні), вхо д-
ження на вітчизняний ринок іноземних банків, страхових компаній перебуває у стані 
стагнації та пошуку стратегій подальшого розвитку. Запровадження вимог Базе-
 ля III упродовж 2011–2019 років суттєво впливатиме на дальший розвиток банків сь -
кої системи і принципів контролю за нею. 

Водночас суспільство зацікавлене в тому, щоб у жодному разі не повторилася 
банківська криза 2008–2009 років (будь-якого характеру), щоб у банках не відбува-
лися нестабільні і непередбачувані процеси, які б супроводжувались обмеженням 
грошових взаємовідносин між банками, різким зменшенням прибутковості банків-
ських установ, пропозиції грошей, зростанням відсоткових ставок за позиками, 
коли підвищується рівень інфляції та девальвації національної валюти, зазнають 
фінансових втрат (за банкрутства банку) безліч юридичних і фізичних осіб. 

За цієї ситуації Національний банк України є, з одного боку, основним ви-
нуватцем допущення такої ситуації, а з другого – фінансовим джерелом відновлення 
довіри до банківської системи держави, що в обох випадках украй невигідно для 
нього. Крім того, фінансові вливання є обмеженими і здійснюються, переважно, за 
рахунок кредитної емісії. 

Тому суспільна потреба в запобіганні банкрутствам є важливіша, ніж нама-
гання акціонерів банків отримувати високі прибутки в результаті ризикованої діяль-
ності. Чинні правила, норми, обмеження не завжди влаштовують банки. Шукаючи 
різних джерел доходів і долаючи високий рівень конкуренції, банки не завжди дотри-
мують установлених норм. Виявлення порушень чинних правил та оцінка пов’я-
заних із ними ризиків є основним моментом регулювання банківської діяльності. 

Таким чином, основною причиною регулювання та нагляду за діяльністю 
банків є необхідність раннього реагування Національного банку України на про б-
леми банків і впевненість у стабільності кожного окремого банку.

Банківське регулювання – це система заходів, за допомогою яких держава 
через Національний банк або інший наглядовий орган забезпечує стабільне й без-
печне функціонування банківської системи, запобігає дестабілізаційним тенден-
ціям у банківському секторі. Тобто банківське регулювання – це розроблена упов-
но важеними установами система конкретних правил і норм, які відповідно до 
законодавства визначають структуру і способи здійснення банківської діяльності 
(формування рамок поведінки банків).

Поняття «нагляд і контроль за діяльністю банків» передбачає безперервний 
нагляд за здійсненням банками своєї діяльності відповідно до законодавства та ін-
струкцій (відстеження того, щоб банки не виходили за встановлені для них рамки).

У широкому розумінні банківський нагляд можна визначити як регулятивну 
систему економічних і правових заходів, що їх здійснюють органи державної вла-
ди (або їх уповноважені представники) для забезпечення стабільності, безпеки та 
ефективності банківського сектору шляхом розумного, виваженого обмеження ри-
зиків у банківській діяльності, а також створення резервів, достатніх для ком пен-
сації можливих втрат.

1.1
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ
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У деяких випадках економісти визначають банківський нагляд як моніторинг 
процесів, що відбуваються в банківській системі на різних стадіях функціонування 
банків – від моменту їх створення до моменту ліквідації, а також застосування 
щодо банків певних коригувальних заходів і засобів примусового впливу з ме-
тою регулювання їхньої діяльності. В інших випадках банківський нагляд – це 
виявлення правопорушень та запобігання їм, з’ясування того, наскільки діяльність 
підконтрольних об’єктів відповідає встановленим правилам.

Головне завдання органів банківського нагляду – забезпечення належного 
контролю за діяльністю банків, який би унеможливлював їх функціонування поза 
правовим полем, що часто призводить до банкрутства банку і втрати ним як власних, 
так і залучених коштів (рис. 1.1). 

Банківський нагляд  

Цілі Завдання 

Захист акціонерів і вкладників 
кожного банку від нефахового 

управління та зловживань 

Підтримка стабільності фінансового 
ринку шляхом запобігання 

«системному ризику», який полягає  
в тому, що банкрутство одного банку 

може призвести і до інших банкрутств, 
у результаті чого втрачається довіра 

до банківської системи  

Контроль за дотриманням 
ліквідності 

Забезпечення 
платоспроможності  
банківської установи 

Забезпечення безпеки  
всіх кредиторів  

і вкладників банку 

Рис. 1.1. Цілі і завдання банківського нагляду

Система банківського нагляду спрямована на скорочення зовнішніх і 
внутрішніх банківських ризиків (рис. 1.2).

Таким чином, головною метою банківського нагляду є:
•  у макроекономічному розумінні – зміцнення довіри суспільства до бан-

ківської системи, підвищення її надійності та стабільності;
•  у мікроекономічному розумінні – забезпечення фінансової надійності 

банків та захисту інтересів їхніх клієнтів і вкладників, які не завжди 
володіють інформацією про розміри ризиків у діяльності їхніх банків;

•  у потенційному – банківський нагляд покликаний сприяти зміцненню 
ефективної і конкурентної банківської системи;

•  сприяти раціональному розподілу кредитів в економіці. 

ТЕМА 1
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ



17

 

ВНУТРІШНІ РИЗИКИ  ЗОВНІШНІ РИЗИКИ  

Операційно-технологічні 
ризики  

(відображають ступінь 
дієздатності системи, 
забезпечують внутрішню 
роботу банку та системи 
безпеки, бухгалтерського 
обліку, матеріально-технічних 
засобів і засобів зв’язку та ін.) 

Ризики, пов’язані  
з людським фактором   

(класифікація персоналу  
та ділові якості керівників, 
виконавча дисципліна та ін.) 

 
 

Ризик ліквідності   
(нездатність банку забезпечити 
безперебійну оплату своїх зобов’язань 
перед клієнтами) 

Валютний ризик   
(збитки від зміни валютного курсу  
в умовах наявності відкритої валютної 
позиції) 

Ризик облікової ставки   
(збитки від зміни відсоткової ставки, 
яка встановлюється за кредитами НБУ, 
в умовах фіксованої відсоткової ставки  
за наданими кредитами) 

Ризик за цінними паперами   
(збитки від змін курсу цінних паперів, 
що в портфелі банку) 

Рис. 1.2. Зовнішні і внутрішні банківські ризики

Отже, банківський нагляд покликаний забезпечити методичну основу мо-
ні торингу системних ризиків у банківському секторі через систему нормативно-
правового регулювання, реєстрації й ліцензування, дотримання банками вста нов-
лених нормативів, розумного ведення ними власних справ, а також проведення 
інспектування банків та їхніх установ, ужиття заходів щодо організаційного 
зміцнення та фінансового оздоровлення цих установ. 

1.2.  ОРГАНІЗАЦІЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ 
БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ

Банківський нагляд розглядають у двох аспектах – організаційному і 
функціональному.

В організаційному аспекті банківський нагляд є системою державних органів, 
наділених повноваженнями щодо здійснення контролю за діяльністю банків. Як 
показує світовий досвід, практика нагляду за діяльністю банків у різних країнах 
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відрізняється не тільки багатоманітністю форм його організації, а й органами, які 
його проводять. Органи банківського нагляду повинні забезпечити належний і 
надійний контроль за діяльністю банків, аби вони не виходили за межі правового 
поля, тобто керувалися законодавством і нормативними актами.

У функціональному аспекті – банківський нагляд розглядається як діяль-
ність, що здійснюється уповноваженими державними органами.

Головне завдання органів банківського нагляду – забезпечення належного 
контролю за діяльністю банків. Незабезпечення на відповідному рівні такої функції 
нагляду (або допущення діяльності банку поза правовим полем), як правило, су-
проводжується втратою ним як власних, так і залучених коштів та банкрутством.

Ефективність банківського нагляду значною мірою залежить від того, 
наскільки чіткими є поставлені перед наглядовими органами завдання, наскільки 
добре їх розуміють і підтримують органи, що розробляють економічну політику 
держави.

Стабільність фінансових ринків досягається внаслідок більш широких 
заходів, якими є:

1) здорова і стійка макроекономічна політика – хоча розроблення здорової 
і стійкої макроекономічної політики не є компетенцією банківських наглядових 
органів, однак вони зобов’язані реагувати на ситуації, коли, на їхню думку, ця 
політика підриває безпеку і надійність банківської системи;

2) добре розвинена державна інфраструктура – що повинна включати ком-
поненти, які, у разі їх неадекватності, можуть чималою мірою сприяти деста білізації 
фінансової системи, а саме:

•  систему законодавства, яка створюватиме ґрунт для ефективної і здорової 
конкуренції;

•  добре розроблені принципи і правила бухгалтерського обліку;
•  надійну й ефективну систему платежів і клірингу фінансових операцій, що 

забезпечує контроль за ризиком партнера;
3) ефективна ринкова дисципліна – залежить від адекватного потоку ін фор-

мації, що надходить до учасників ринку. Якщо уряд прагне впливати на прийняття 
банками рішень, то такий підхід може підірвати ринкову дисципліну. У таких ви-
падках важливо, щоб надання урядових гарантій під кредити відбувалося гласно;

4) процедури щодо розв’язання проблем, які з’являються в діяльності банків. 
Наглядові органи повинні володіти досить гнучкими повноваженнями:

•  у тих випадках, коли проблеми можливо розв’язати, наглядові органи 
мають знайти і реалізувати варіант, який повністю знімав би їхні претензії;

•  якщо ж проблеми не вирішуються, то невід’ємною частиною має бути 
процедура швидкої і впорядкованої ліквідації банків, які не спроможні 
задовольняти вимоги наглядових органів;

•  наглядовий орган повинен нести відповідальність і за впорядковану лік-
відацію проблемних банків, надавати їм підтримку для максимального 
повернення коштів депонентам; 

5) механізми, що забезпечують необхідний рівень системного захисту. 

ТЕМА 1
 ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ
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З метою ефективного здійснення покладених на нього обов’язків наглядовий 
орган повинен:

•  мати у своєму розпорядженні операційну незалежність, кошти і повно-
важення щодо збору інформації як на місцях, так і заочно, а також 
право примусового здійснення прийнятих ним рішень;

•  розуміти характер професійної діяльності, якою займаються банки, і 
вжи вати всіх заходів до того, щоб забезпечити адекватне управління 
ризи ками, на які йдуть банки;

•  здійснювати оцінку ризикової політики банків з метою відповідного 
розподілу наглядових ресурсів;

•  стежити за тим, щоб банки мали у своєму розпорядженні ресурси, 
необхідні для покриття ризиків, були забезпечені достатнім обсягом 
капі талу, надійним менеджментом, системою ефективного внутріш-
нього конт ролю тощо.

Для того, щоб бути достатньо дієвою, система банківського нагляду має 
включати різні види контролю:

•  державний (система банківського законодавства); 
•  суспільний (з боку суспільства); 
•  відомчий (з боку Національного банку або іншого спеціального органу);
•  незалежний (контроль незалежних аудиторських фірм).
За етапами і методами здійснення банківський нагляд поділяють на вступний, 

попередній і поточний (рис. 1.3). 

Система банківського нагляду 

I. Вступний контроль 
(реєстрація та ліцензування) 

II. Попередній контроль 
(пруденційний / документарний) 

III. Поточний контроль 
(інспектування на місцях) 

IV.  Наступний контроль  
(застосування заходів  впливу)  

Рис. 1.3. Організація банківського нагляду

1.2
ОРГАНІЗАЦІЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯДУ
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Банківський нагляд починається із вступного контролю, який проводиться 
з метою чіткого та повного визначення вимог для отримання ліцензії на прове-
дення банківських операцій і який поділяється на два етапи – державну реєстрацію
банку як юридичної особи і надання ліцензії на здійснення банківських операцій.

Основна мета вступного контролю – відбір банків, що відповідають уста-
новленим вимогам, та створення умов для їхньої діяльності. Основний інструмен-
тарій вступного контролю банківського нагляду – аналіз бізнес-планів, перевірка 
керівників і засновників, контроль за правильністю формування статутного капі-
талу, перевірка наявності матеріально-технічної бази банку тощо.

Другим етапом наглядової діяльності є попередній контроль (пруденцій-
ний / документарний нагляд), який здійснюється з метою дотримання банками ви-
мог розумного (з оптимальним ризиком) ведення банківської справи і включає за -
борону або обмеження окремих видів банківської діяльності з боку Національного 
банку України, відрахування до резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитами банків, установлення штрафних санкцій за порушення банками показ-
ників еконо мічних нормативів, порядку формування обов’язкових резервів тощо. 
Важливою складовою процесу попереднього контролю (або безвиїзного нагляду) є 
система раннього реагування та упереджувальних заходів. 

Мета попереднього контролю – запобігання виникненню кризових ситуа-
цій у роботі, додержання банківського законодавства і нормативних документів. 
Основними методами і прийомами на цьому етапі є аналіз фінансової звітності, 
виконання нормативів Національного банку України, застосування адекватних 
заходів впливу.

Поточний контроль за банками здійснюється шляхом їх інспектування, а 
також розроблення та вжиття заходів щодо організаційного зміцнення і фінансо-
вого оздоровлення банків. 

Основна мета четвертого етапу – виведення банку зі стану «старіння» за 
допомогою санації (організаційно-технічна і фінансова допомога, інспектування, 
тимчасові органи адміністрації) або в разі «згасання» – ліквідація банку з міні-
мальними соціально-економічними витратами на проведення ліквідаційних заходів. 
Ефективне здійснення процедури ліквідації є важливою гарантією захисту інтересів 
вкладників і кредиторів банку.

Ліквідація як банкрута навіть одного банку істотно впливає на загальну 
політичну та економічну ситуацію і стан фінансового ринку країни. Це зумовлює 
винятковість процедури ліквідації банків та необхідність виваженого підходу в 
кожному окремому разі, використання всіх можливостей максимальної прозорості 
процесу і згладжування можливих соціальних та економічних наслідків.

Отже, ефективність банківського нагляду залежить не лише від копіткої що-
денної його роботи, а й від чітко поставлених завдань, рівня запозичення передо -
вого світового досвіду та наявності кваліфікованого персоналу.

ТЕМА 1
 ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ
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1.3.  СУЧАСНА СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

З початку 1991 року та до кінця 1994-го банківська система бурхливо роз-
вивалася на базі залучення приватного капіталу й утворення галузевих, міні-
стерських банків. Уже на початку 1994 року кількість банків в Україні перевищува-
ла 130. Одна з ознак першого етапу становлення і розвитку банківської системи 
– колосальний розмір інфляції, низький рівень банківського менеджменту, прак-
тично безконтрольні процеси утворення та діяльності банків, що, у свою чергу, при-
звело до необґрунтованого і некваліфікованого видавання кредитів, проведення
ризикова них операцій, використання банківської системи для відпливу капіталу 
за кордон.

Підбивши підсумки діяльності банків у 1994 році, Національний банк був 
вражений комплексом наявних проблем. Банківська система перебувала у при хо-
ваній глибокій кризі. Незважаючи на запровадження певних обмежень щодо функ-
ціонування банків, банкрутства значної кількості банків не вдалось уникнути.

Одним з основних завдань на цьому етапі для Національного банку України 
було формування дієвої служби банківського нагляду.

12 липня 1994 року наказом Голови Національного банку України № 110 
затверджено Положення про службу банківського нагляду Національного банку 
України, де функції, права, обов’язки та завдання були доповнені з урахуванням на-
буття певного досвіду роботи, аналізу стану справ у банківській системі та вимог 
часу щодо забезпечення її стабільності.

Так, на другому етапі, з початку 1994 року, почали діяти відділи банківського 
нагляду в регіональних (обласних) управліннях Національного банку України, 
що дало можливість наблизити службу нагляду до його об’єктів – банківських 
установ.

З появою проблемних банків та збільшенням випадків банкрутств у банків-
ській системі в Департаменті банківського нагляду Національного банку Украї-
ни було створено Управління проблемних банків, яке визначило третій етап 
розвитку.

Четвертий етап. Першим нормативним актом, де було визначено порядок 
створення та реєстрації банків, відкриття філій і представництв, було Тимчасове 
положення про порядок створення, реєстрації комерційних банків і здійснення 
нагляду за їх діяльністю.

Згодом було розроблено Перелік технічних вимог до комерційних банків, не-
обхідних для здійснення валютних операцій, Кваліфікаційні вимоги до працівників 
комерційних банків, які здійснюють операції з іноземною валютою, Про надання 
ліцензій Національного банку України, Положення про економічні нормативи 
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регулювання діяльності комерційних банків, які надалі постійно переглядались, 
виходячи з необхідності поліпшення роботи щодо регулювання валютно-кредитних 
від носин та забезпечення стабільності банківської системи.

У 1995 році створено Департамент банківського нагляду та розпочалась 
розбудова інфраструктури банківського нагляду, яка мала забезпечити напрацю-
вання методології, нормативних актів, підготовку кадрів та збір інформації, достатні 
для того, щоб забезпечити ефективну і своєчасну систему нагляду. 

У 1996-му створено Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків 
і затверджено відповідне Положення, яким визначено її завдання, права та регла-
мент роботи. Також Національний банк розпочав реформування бухгалтерського 
обліку в банківській системі України, унаслідок чого з 1 січня 1998 року банки по-
чали подавати звіти згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 
і звітності. Це дозволяло нашим банкам, зацікавленим у співпраці із закордон-
ними партнерами, мати зрозумілі стандарти обліку і, відповідно, довіру, розуміння 
партнерів.

У грудні 1997-го Національний банк ухвалив Постанову «Про роботу депар-
таменту безвиїзного нагляду Національного банку щодо вдосконалення системи 
внутрішнього і зовнішнього аудиту в комерційних банках», на базі якої у березні 
1998-го розроблено Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних 
банках, а також Методичні рекомендації щодо порядку проведення внутріш нього 
аудиту, кваліфікаційних вимог до керівників служб внутрішнього аудиту.

На п’ятому етапі, у листопаді 1997 року, постановою Правління Національ-
ного банку України були прийняті додаткові заходи з удосконалення роботи Націо-
нального банку в галузі банківського нагляду та реорганізації Центру міждержав-
них розрахунків у Головному управлінні Національного банку України, основними 
завданнями діяльності якого стали – здійснення нагляду за великими банками з 
найбільшим обсягом статутного капіталу, власних коштів, валютних запасів та 
великою кількістю філій, від діяльності яких багато в чому залежала стабільність 
банківської системи та економіки України, а також забезпечення розрахунків між 
банківськими установами.

Для вироблення методичних інструментів здійснення банківського нагляду 
на шостому етапі було створено Консультативну раду з питань нагляду і регу-
лю вання діяльності банків на чолі з керівником служби банківського нагляду 
Національного банку України. В її складі – директори департаментів, представники 
окремих обласних управлінь Національного банку України та постійні радники з 
агенції міжнародного розвитку (США). На своїх засіданнях Консультативна рада 
розглядала поточну діяльність комерційних банків, визначала пріоритетні напрями 
розвитку служби банківського нагляду, обговорювала питання про створення 
єдиної інформаційної системи управління банківським наглядом, технічного забез-
пе чення служби банківського нагляду, порядку формування і використання бан-
ками резерву для відшкодування можливих втрат за позиками тощо.

Наприкінці 1997 року було визначено оптимальну на той час структуру 
системи банківського нагляду (рис. 1.4). 

ТЕМА 1
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Заступник Голови НБУ  

Департамент банківського нагляду 
Національного банку 

Начальник територіального управління 
Національного банку 

Відділ банківського нагляду 
територіального управління 

Національного банку 

Комісія з питань нагляду і регулювання 
діяльності банків при територіальному 

управлінні Національного банку 

Рис. 1.4. Оптимальна структура системи банківського нагляду

Украй важливою для аналізу діяльності банків стала Інструкція про регу лю-
вання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена Постановою Правління 
НБУ № 141 від 07.07.1998 р., якою було передбачено:

•  раннє реагування;
•  упереджувальні заходи;
•  застосування штрафних санкцій за порушення обов’язкових нормативів, 

заходів впливу – за порушення оціночних показників;
•  економічний аналіз діяльності банків (у тому числі аналіз капіталу банку, 

якості активів, надходжень, ліквідності, менеджменту).
Також у 1998 році в Україні створюється Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб – вкладників комерційних банків України.
20 травня 1999 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Національний 

банк України», в якому відведено окремий розділ «Банківське регулювання і бан-
ківський нагляд», що становило новий етап у вдосконаленні банківського нагляду в 
Україні. У статті 55 Закону «Про Національний банк України» чітко визначено мету 
та сферу діяльності банківського нагляду. 

Наприкінці 2000 року Верховна Рада України ухвалила нову редакцію Закону 
«Про банки і банківську діяльність», який сприяв дальшому розвитку норматив  -
ної бази, що регулює діяльність банківської системи країни і зокрема – банківсь кого 
нагляду, чим започатковано сьомий етап становлення нагляду в Україні.

Розпочата реструктуризація банківського нагляду в Україні у 2000 році 
стала восьмим етапом і наступним кроком до утвердження банківського нагляду 
як самостійної структури, що володіє достатніми ресурсами для здійснення своїх 
функцій. У результаті реструктуризації безвиїзний і виїзний нагляд значно на бли-
зилися один до одного; удосконалено принципи збору та оцінки фінансових звітів 
і статистичної інформації; посилено спроможність органів нагляду оцінювати на-
глядову інформацію за допомогою виїзних перевірок та зовнішніх аудиторів. 

2001 рік, і дев’ятий етап, був дуже відповідальним для банківської системи 
України з погляду нормативного забезпечення її діяльності відповідно до вимог 
нового Закону «Про банки і банківську діяльність». 

1.3
СУЧАСНА СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ  УКРАЇНИ
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Серед основних прийнятих нормативних документів були: 
•  Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні;
•  Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, від-

криття їх філій, представництв, відділень;
•  Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових 

дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій;
•  Положення про застосування Національним банком України заходів 

впливу за порушення банківського законодавства тощо.
Для організації ефективної роботи банківського нагляду рішенням Прав-

ління Національного банку України всі банки за розміром загальних активів було 
поділено на чотири групи. 

На сьогодні вимоги до цих груп такі:
•  найбільші банки – більше ніж 14 000,0 млн грн;
•  великі банки – більше ніж 4 500,0 млн грн;
•  середні банки – більше ніж 2 000,0 млн грн;
•  малі банки – менше ніж 2 000,0 млн грн.
При цьому нагляд за діяльністю банків першої та другої груп (найбільші і 

великі банки) покладено безпосередньо на Департамент банківського регулювання 
та нагляду Національного банку України, а третьої і четвертої груп (середні та малі 
банки) – безпосередньо (оперативно) на територіальні управління Національного 
банку України і опосередковано (методологія, координація, загальний аналіз і 
застосування превентивних заходів впливу) – на Департамент банківського регу-
лювання та нагляду.

Рішення, що їх приймає Національний банк України за результатами бан-
ківського нагляду, затверджуються відповідними постановами Правління Націо-
нального банку. Частину таких повноважень Правління Національного банку деле-
гувало Комісії Національного банку з питань нагляду і регулювання діяльності 
банків. Очолює зазначену комісію заступник Голови Національного банку України 
– куратор служби банківського нагляду (рис. 1.5).

Для прийняття рішень щодо діяльності середніх і малих банків відповідні 
комісії створено при територіальних управліннях (ТУ) Національного банку. До їх 
складу включено керівників відповідних структурних підрозділів (див. рис. 1.5).

З метою дальшого вдосконалення методологічної бази банківського нагляду 
та досягнення повної відповідності Базельським принципам ефективного банків -
ського нагляду Національний банк України розробив інформаційно-аналітичну 
систему раннього реагування на проблемні ситуації в банку, підготував нові 
нормативні акти та вніс зміни до чинних із питань здійснення нагляду на консо-
лідованій основі, удосконалення розрахунку регулятивного капіталу, порядку фор-
мування ре зервів на відшкодування можливих втрат за активними операціями, 
управління ризиками тощо, що дало можливість завершити дев’ятий етап у розвитку 
банківського нагляду. 
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Територіальне 
 управління НБУ 

Генеральний департамент 
банківського нагляду НБУ 

Комісія з питань нагляду  
і регулювання діяльності банків Правління НБУ 

Розглядає отримані документи, 
готує проект для затвердження 

Рішення  
про реєстрацію  
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банку надсилаються  

до ТУ НБУ 

Розгляд документів 
та прийняття рішення 

про державну 
реєстрацію 

В НБУ подається 
висновок про дотримання 

необхідних вимог  
і пакет документів 

Позитивний висновок ТУ НБУ 
та пакет документів   

 подається до НБУ 

Надсилає лист 
уповноваженій  

особі банку  
про його реєстрацію 

Розгляд документів  
та підготовка 

висновку 

Банки 

Засновники банку подають 
документи до ТУ НБУ 

Банк подає до ТУ НБУ 
пакет документів  

та необхідну інформацію 
для отримання ліцензії 

ТУ НБУ видає 
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особі банку 
ліцензію 

Відкриття  
коррахунку в ТУ НБУ 

та зарахування на нього 
коштів статутного 

капіталу 

Надсилає до ТУ НБУ 
ліцензію  

із супровідним листом 
для видачі 

представникові банку 

Приймає рішення за пропозиціями 
Комісії з питань нагляду  

і регулювання діяльності банків 

Рис. 1.5. Схема прийняття рішення 
з питань банківського нагляду

1.3
СУЧАСНА СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
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У 2005 році реорганізовано структуру банківського нагляду, у склад якої 
увійшли: Департамент банківського регулювання і нагляду, Департамент методо-
логії банківського регулювання і нагляду, Департамент реєстрації та ліцензу-
вання, Департамент запобігання використанню банківської системи для легалізації 
кримінальних доходів та фінансування тероризму. Одночасно визначено повно-
важення Національного банку України з питань фінансового моніторингу діяль -
ності банків. 

У 2006 році створено Дирекцію з банківського регулювання та нагляду, до 
якої ввійшли: Департамент банківського регулювання та нагляду, Департамент 
методології банківського регулювання та нагляду, Департамент реєстрації та 
ліцензування банків, Департамент припинення діяльності банків, Департамент з 
питань запобігання використанню банківської системи для легалізації криміналь-
них доходів та фінансування тероризму. 

У 2008 році частково реформовано структуру банківського нагляду Націо-
нального банку України: Департамент банківського регулювання та нагляду поді-
лено на два департаменти – Департамент інспектування банків і Департамент 
без виїзного банківського нагляду. Слід зазначити, що структура служби банків -
ського нагляду і далі динамічно вдосконалюється відповідно до вимог часу. 

Ефективність банківського нагляду Національного банку України базується 
на його адекватній правовій інфраструктурі, до складу якої входять такі три рівні.

1. Чинне законодавство – Закон України «Про банки і банківську діяль-
ність» надає Національному банку широкі офіційні повноваження щодо здійснення 
нагляду за діяльністю банків. Ці права в удосконаленому варіанті викладено в новій 
редакції Закону України «Про Національний банк України», що дозволяє зробити 
висновок про завершення законодавчого процесу в цій ділянці.

2. Регулятивні правила – визначення службою банківського нагляду інтер-
претувальних вимог або обмежень для банків відповідно до її повноважень, які 
затверджуються постановами Правління Національного банку України.

3. Тимчасові роз’яснення, які використовує служба банківського нагляду 
стосовно деталізації своїх дій відповідно до чинного законодавства або регулятив-
них правил (листи, телеграми тощо).

Працівники служби банківського нагляду можуть надавати рекомендації і 
поради банкам, але це приносить позитивні результати лише за наявності чіткого 
законодавства та регулятивних правил.

Отже, чітка і конкретна правова інфраструктура дозволить усім банкам «зна-
ти правила гри». Служба банківського нагляду Національного банку України має 
право і владні повноваження проводити дієвий нагляд, ініціювати швидкі та ефек-
тивні дії щодо проблемних банків.

На сьогодні ж банківський нагляд Національного банку перебуває на етапі 
нових змін, пов’язаних як з урахуванням уроків банківської кризи, так і під впли-
вом нових міжнародних підходів, викладених у Базелі III. Відповідно, Національ-
ний банк змінив структуру Генерального департаменту банківського нагляду, 
який складається:
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•  з Департаменту пруденційного нагляду;
•  Департаменту реєстрації, ліцензування та реорганізації банків;
•  Департаменту інспектування банків;
•  Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського 

регулювання та нагляду;
•  Департаменту фінансового моніторингу.
Необхідність реформування регуляторних i наглядових функцій державних i 

саморегульованих структур у фінансово-кредитній сфері з метою виходу із затяжної 
кризи та запобігання поширенню кризових явищ у майбутньому є незаперечною. 
Однак на сьогодні відсутні єдині рецепти такого реформування, а пропозиції, що 
їх висловлюють міжнародні економічні і фінансові організації, уряди окремих 
країн, економічні союзи, конкретні фінансові інститути i знані експерти, часом 
діаметрально протилежні.

Сьогодні в суспільстві значно зросла питома вага негативних оцінок діяльності 
як окремих банківських інститутів, так i банківської спільноти загалом, їхньої ролі 
у протидії кризовим явищам, використання коштів платників податків для поря-
тунку збанкрутілих фінансових установ. Ось чому дедалі частіше лунають заклики 
як щодо часткових, так i глобальних змін у практиці банківського регулювання і 
нагляду, націоналізації банківських установ, перегляду систем організацій стимулю-
вання топ-менеджерів банків тощо. «Реформа регулювання банківського сектору є 
ключовим завданням, що стоїть перед керівництвом країни», – так висловився про 
пріоритети економічної політики України Д. Ліпскі, перший заступник директора-
розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Украй потрібною для України є розбудова системи якісного регулювання та 
нагляду. Можливими варіантами вдосконалення регуляторної і наглядової систем є:

• створення окремого мегарегулятора;
• створення мегарегулятора при НБУ;
• запровадження двох окремих органів регулювання і нагляду. 
Розглянемо переваги і недоліки запропонованих варіантів.
1. Створення окремого мегарегулятора поряд із перевагами (закріплення 

відповідальності за розроблення політики фінансового сектору; запровадження 
консолідованого нагляду за фінансовими установами; створення єдиної бази 
даних фінансових установ тощо) містить загрози перетворення мегарегулятора 
в «бюрократичну машину»; існує ризик перехідного періоду його становлення, 
насамперед для банків; зросте навантаження на державний бюджет, пов’язане з 
утриманням регулятора і т. iн.

2. У разі створення мегарегулятора при Національному банку України буде 
запроваджено консолідований нагляд за фінансовими установами; створено єдину 
базу даних фінансових установ на основі програмно-технічних засобів Національ-
ного банку; спрощено (уніфіковано) та зменшено обсяги звітності; вироблено 
уніфіко ваний підхід до регулювання і нагляду за фінансовими установами; створено 
мож ливості для макропруденційного нагляду; ефективніше використано ресурси 
(фінан сові, людські); підвищено професійний рівень співробітників регуляторного 
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органу і фінансових установ на базі навчальних закладів Національного банку; 
зменшено навантаження на державний бюджет тощо.

Водночас виникнуть ризики перехідного періоду для небанківського сектору: 
ризик перетворення мегарегулятора в «бюрократичну машину», ризик виникнення 
хибного уявлення щодо надання Національним банком України рефінансування 
небанківським фінансовим установам тощо.

3. Запровадження діяльності двох окремих органів регулювання та нагляду 
матиме низку позитивних аспектів: закріплення відповідальності за розроблення 
політики фінансового сектору; відсутність ризику перехідного періоду для бан-
ківського сектору; запровадження консолідованого нагляду за фінансовими уста-
новами; створення їхньої єдиної бази даних; застосування уніфікованого підходу до 
регулювання і нагляду; здійснення макропруденційного нагляду; відсутність ризику 
перетворення органу регулювання і нагляду в «бюрократичну машину» тощо.

Однак цей варіант також не позбавлений недоліків, як-от: ризик перехідного 
періоду для небанківських фінансових установ; ризик координації дій органів ре-
гулювання i нагляду; збільшення навантаження на державний бюджет, пов’язане з 
фінансуванням цих установ, розробленням законодавства та організаційних змін.

Аналіз світової практики трансформації структури керівних інституцій, 
які відповідають за монетарну політику та регулювання банківської системи, 
засвідчує, що питання про надання функцій забезпечення фінансової стабільності 
центральному банку чи окремому від нього фінансовому регулятору залишається 
дискусійним. У цьому контексті визначилися дві основні тенденції.

Перша – це консолідація регулювання та нагляду за банківською системою, 
ринками цінних пaпepiв, небанківськими фінансовими установами i страховим 
бізнесом в єдиному регулятивному центрі, відокремленому від центрального банку.

Єдиною функцією центрального банку при цьому залишається проведення 
монетарної політики для забезпечення цінової стабільності. Як приклад можна 
навести організацію органів регулювання, що обрали таку систему, зокрема у 
Великобританії, Польщі та Китаї.

Друга тенденція полягає у протилежному – це консолідація функцій за-
безпечення цінової і фінансової стабільності в центральному банку. У цьому разі 
цінова стабільність забезпечується діями та інструментами монетарної політики, 
а фінансова – більшою мірою досягається шляхом забезпечення стабільності 
банківської системи завдяки використанню механізмів пруденційного нагляду та 
регулювання, оскільки ключову роль у фінансовій системі в переважній більшості 
країн, як правило, відіграють банки. Такої практики продовжує дотримуватися 
більшість держав. Передусім це стосується країн із новими економіками, де частка 
банків у загальній фінансовій системі залишається домінуючою. До таких країн 
належать Бразилія, Індія, Ізраїль, Чехія, Румунія, Росія, Україна та інші.

Основним вагомим аргументом за створення єдиного, окремого від цен-
трального банку регулятора в Україні є, безумовно, дедалі інтенсивніший роз-
виток інституцій фінансових посередників, відмінних від банків: інвестиційних, 
взаємних фондів, страхових компаній, кредитних спілок тощо.
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Ще складнішим для центрального банку є питання про те, чи потрібно 
йому опікуватися функціями захисту споживачів та менеджменту активів, які не 
притаманні класичним функціям центральних банків. Якщо банківський нагляд 
залишається у складі центрального банку, то перед ним також постає проблема 
розмежування фінансових інституцій, що залучають депозити, на тi, депозити 
яких гарантуються, i ті, депозити яких не гарантуються; тi, на які поширюються 
дії центрального банку як кредитора останньої інстанції, i ті, на які не поши рю -
ються.

Альтернативна пропозиція – це традиційний підхід, коли центральний банк 
виконує дві головні функції: забезпечує цінову стабільність у довгостроковому 
періоді через інструменти й механізми монетарної політики i здійснює функцію 
пруденційного нагляду та регулювання діяльності банківської системи з поступо-
вим поширенням цієї функції на всі фінансові інституції.

Ключовий аргумент на користь такого підходу пов’язаний із тим, що цен-
т ральний банк є кредитором останньої інстанції для всієї банківської системи, i 
комерційні банки, в яких у певні періоди виникають проблеми з ліквідністю, можуть 
звернутися до нього по допомогу.

Володіючи відповідною інформацією, центральний банк спроможний точніше 
діагностувати стан конкретного банку, визначивши, чи має він тимчасові проблеми 
з ліквідністю, чи наявна перманентна проблема неплатоспроможності, що може 
загрожувати системній стабільності. Для з’ясування таких питань необхідна повна 
інформація як на макро-, так i на мікроpiвні. Очевидно, що розпорошення функцій 
та відповідних даних між двома центрами впливу ускладнить обмін інформацією 
й зашкодить оперативності у прийнятті piшень, особливо у кризові періоди. Дії 
стосовно підтримки банків у кризові періоди потребують оперативного, практично 
щоденного моніторингу та прийняття рішень, що стає практично неможливим у 
разі існування двох центрів.

Ще одним важливим аргументом проти виокремлення банківського нагляду 
є те, що центральний банк через дію власних інструментів монетарної політики, 
зокрема через зміну процентної ставки, впливає на номінальні доходи, інфляцію 
та фінансові потоки, які проходять через банківську систему. Розуміння того, як 
банківська система реагує на зміни процентних ставок або резервних вимог через 
власні зміни у кредитуванні, є критичним при проведенні ефективної монетарної 
політики з погляду досягнення макроекономічних цілей.

Аргументом проти відокремлення нагляду від центрального банку є його 
незалежність або автономність як з економічного, так i з політичного погляду. За 
існуючої системи влади новий фінансовий регулятор неминуче потрапить під вплив 
тієї чи іншої політичної сили, що матиме руйнівні наслідки для банківської системи.

Швидше за все, в Україні проблеми вибору «за» чи «проти» відокремлення 
банківського нагляду й регулювання від центрального банку на теперішньому 
етапі розвитку просто немає. Якщо об’єктивно оцінити реальність, то одержимо 
категоричне «проти», що особливо очевидно в сучасних кризових умовах. Цей 
висновок базується на таких основних аргументах:
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по-перше, фінансова інфраструктура в Україні значно менше розвинута, ніж у 
багатьох інших країнах із перехідними економіками, не кажучи вже про розвинуті 
держави. Водночас питома вага банківської системи нашої країни становить понад 
90% від загальної фінансової системи. Тому аргументи за відокремлення, пов’язані з 
розмиванням меж між функціями банків і небанківських установ, просто не на чaci;

по-друге, Україна в цілому та її банківська система зокрема ще дуже схильні до 
системних дисбалансів та нестабільності, тому завданням першого рівня для нагляду 
має бути передусім забезпечення системної стабільності, а вже потім захист окремих 
груп споживачів фінансових послуг. Для цього взаємозв’язок між монетарною 
політикою і наглядом, зокрема операції Національного банку як кредитора останньої 
інстанції, має бути оперативнішим і ефективнішим, ніж у розвинутих економіках;

по-третє, в Україні кваліфікація персоналу в наглядових структурах На-
ціонального банку є високою, a їхні статус та діяльність регулюється достатньо 
сучасним із погляду міжнародних стандартів банківським законодавством. Націо-
нальний банк має більшу, ніж будь-яка інша державна структура, автономію. Тож 
наявні проблеми у фінансовому секторі Україні на цьому етапі доцільно вирішувати 
не шляхом створення нових структур, а завдяки вдосконаленню інституційних i 
технічних процедур у рамках Національного банку.

Метою кожного з наведених вище варіантів альтернативних стратегій роз-
витку банківського нагляду в Україні є підвищення ефективності регулювання і 
на гляду за вітчизняним фінансовим сектором за умов забезпечення незалежності 
фінансових регуляторів та підвищення рівня їх прозорості й підзвітності.

Найбільш доцільним і перспективним у сучасній розбудові структури та 
методів ефективного функціонування має бути вдосконалення чинної системи 
банківського нагляду шляхом запровадження більш дієвих методів активного 
банківського нагляду.

1.4.  СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ 
БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Як показує світовий досвід, практика нагляду за діяльністю банків у різних 
країнах відрізняється не тільки різноманітністю форм його організації, а й орга нами, 
які його проводять. Органами нагляду можуть бути:

1) структурний підрозділ (управління, департамент) центрального банку 
(Нідерланди, Греція, Іспанія, Нова Зеландія, Україна);

2) незалежний контрольний орган, комісія, агентство або кілька паралель них 
органів (Австралія, Велика Британія, США, Швеція);
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3) відділ при міністерстві, зазвичай при міністерстві фінансів (Австрія, Канада, 
Норвегія, Португалія).

У деяких країнах (Німеччина, Франція, Італія, Швейцарія) існує мішана сис-
тема банківського і фінансового нагляду, у рамках якої наглядові функції цент-
ральний банк поділяє з іншими державними органами.

Серед центральних банків світу унікальною є Федеральна резервна система 
(ФРС) США, створена відповідно до Закону 1913 року1. Її засновниками є 12 фе-
деральних резервних банків, засновниками яких є комерційні структури (банки, 
страхові компанії, інвестиційні фонди тощо), що згруповані за територіальною 
ознакою (державних банків у США немає).

У США існують чотири органи банківського нагляду, контролю і регулювання: 
Управління контролера грошового обігу при Казначействі, Федеральна резервна 
система, Федеральна корпорація страхування депозитів (ФКСД), органи банківсь-
кого нагляду штатів.

Діяльність національних банків контролює і регулює ФРС разом із двома 
іншими органами – Управлінням контролера грошового обігу і ФКСД. Нагляд за 
банками штатів – членами ФРС, депозити яких застраховані у ФКСД, здійснюється 
органами банківського нагляду штатів, ФРС і ФКСД. Банки штатів, які не є членами 
ФРС, але чиї депозити застраховані у ФКСД, є під контролем двох структур: 
органів банківського нагляду штатів і ФКСД. Банки штатів, які не входять до ФРС 
і не страхують депозити у ФКСД, є контрольовані органами банківського нагляду 
штатів.

На відміну від США, структура органів банківського нагляду у країнах Захід-
ної Європи є більш чітко централізованою.

Одна з найбільш розвинених у світі – банківська система Німеччини. Висо-
кий рівень її надійності забезпечується багатьма факторами, зокрема налагодженим 
механізмом нагляду за діяльністю банків, а також ефективною системою зовніш-
нього аудиту, який координує свою роботу з державними наглядовими органами. У 
Німеччині Бундесбанк поділяє обов’язки нагляду з Федеральним відомством нагляду 
за кредитною системою (ФВНКС), яке здійснює державний нагляд за всіма кредит-
ними установами. Це відомство є самостійним федеральним верховним органом, що 
підпорядковується вказівкам федерального міністра фінансів. Президента відомства 
призначає президент Німеччини на пропозицію канцлера федерального уряду, який 
повинен попередньо вислухати також думку представника Дойче Бундесбанку. 
ФВНКС тісно співпрацює з Бундесбанком і застосовує свої заходи, як правило, за 
погодженням із ним. Суть банківського нагляду Німеччини полягає в розробленні 
стандартних балансових показників, контролі за їх дотриманням і аудиторській 
перевірці правильності бухгалтерської звітності. Балансові показники визначають 
припустимі межі ризиків кредитних, ринкових, курсових коливань ліквідності, 
насамперед з огляду на їх відповідність власному капіталу банків. Завданням 
наглядових органів є також перевірка методик розрахунку показників, які є осно  -
вою індивідуальних систем оцінки ризиків.

1  http://www.federalreserve.gov/pubs/frseries/frseri.htm.
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За оцінками багатьох експертів, науковців, найбільш досконалу систему орга-
нів управління і контролю за банківською діяльністю має Франція, яка позбавлена 
монополізму центрального банку. У сфері здійснення банківського регулювання і 
нагляду діють такі органи: Комітет банківського і фінансового регулювання, Комітет 
кредитних установ та інвестиційних фірм, Банківська комісія, Національна рада з 
кредиту і цінних паперів. Їхню діяльність координує центральний банк країни – 
Банк Франції та Міністерство економіки і фінансів. 

Кожна з цих установ має свою структуру управління, коло повноважень і 
обов’язків. 

Комітет банківського і фінансового регулювання діяльності очолює міністр 
економіки і фінансів. Його заступником є керуючий Банком Франції. До складу 
входять по одному представнику Французької асоціації банків і профспілок, два 
персонально запрошені фахівці. Комітет розробляє і встановлює правила та норми 
діяльності банків з таких питань: 

•  розмір і структура статутного капіталу банків;
•  правила створення банківських відділень і представництв;
•  інструменти і правила надання кредитів;
•  умови придбання участі в капіталі інших банків і підприємств;
•  правила обліку і звітності;
•  правила внутрішнього контролю тощо. 
Комітет кредитних установ та інвестиційних фірм займається реєстрацією 

кредитних установ, ліцензуванням банківської діяльності й окремих операцій; 
веде реєстр французьких кредитних установ та публікує інформацію про кредитні 
установи в журналі «Оффісеєль». До його складу входять міністр економіки і фінансів 
(або його представник), управляючий Банку Франції, голова Банківської комісії (або 
його представник) і чотири представники, призначені міністром економіки і фінансів 
строком на три роки із Французької асоціації кредитних установ, профспілки 
банківських службовців, два незалежні спеціалісти в галузі економіки і права. 

До речі, обов’язковою є участь банків та інших кредитних установ у про-
фесійних об’єднаннях – Французькій асоціації банків, Французькій асоціації фінан-
сових товариств тощо, центральні органи яких є посередниками між органами 
нагляду і кредитними установами.

Національна кредитна рада виступає посередником у процесі функціонування 
банківської і фінансової систем, з питань банківської діяльності консультується 
з урядом Франції та має право виносити попередження, а також порушувати роз-
слідування зловживань. Вона щороку надає президентові і парламентові Республіки 
доповідь про стан функціонування банківської і фінансової системи країни. Згідно із 
Законом «Про банки» до її складу входять представники адміністрації, парла менту, 
ділових кіл, профспілок, кредитних установ та експерти.

У системі органів контролю Франції за банківською діяльністю особливе 
місце займає Банківська комісія, яка діє у складі шести членів: президент – 
керуючий Банком Франції (або його представник), директор казначейства (або 
його представник). Із чотирьох членів, яких призначає міністр економіки і фінансів 
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на шість років, один представляє Державну Раду, один – Касаційний суд і двоє – 
видатних фахівців у сфері банківської та фінансової діяльності. 

Банківська комісія виконує функцію «професійної поліції», завданням якої 
є контроль і нагляд за додержанням кредитними установами банківського законо-
давства і застосування відповідних санкцій щодо порушників, а саме: попе ре джен ня, 
обмеження діяльності, тимчасове відсторонення керівників від здійснення по кла-
дених на них обов’язків, анулювання ліцензії, накладення грошових штрафів тощо. 

Національна рада з кредиту і цінних паперів виконує консультативні 
функції під час розроблення грошової та валютної політики, законопроектів, що 
на лежать до кредитно-фінансової сфери, визначення основних умов функціону-
вання національної фінансової системи. До складу Ради входять 51 член, з них: 4 
– представляють державу, 10 – галузі економіки, 10 – профспілки, 3 – кредитні 
установи, решта – висококваліфіковані фахівці.

Класичним прикладом становлення і розвитку системи органів контролю за 
банківською діяльністю спостерігаємо на прикладі Банку Англії. Згідно із Законом 
про банківські привілеї 1844 року Банк Англії було реорганізовано у два самостійні 
департаменти: емісійний департамент, який здійснює емісію банкнот, і банківський 
департамент, який відповідає за решту аспектів діяльності. 

Функції банківського нагляду Банк Англії офіційно почав здійснювати з часу 
вступу в дію першого Банківського закону 1979 року. За новою редакцією закону 
Великобританії з питань регулювання ринку фінансових послуг «Financial Service 
and Markets Bills» (липень 1998 p.) було створено спеціальний орган контролю за 
діяльністю посередників на ринку фінансових послуг – Financial Services Authority 
(далі – FSA). 

Структуру Financial Services Authority становлять:
•  Департамент нагляду Банку Англії;
•  Управління з цінних паперів та інвестицій;
•  Управління регулювання ринків цінних паперів і ф’ючерсів;
•  Управління приватних інвестицій;
•  Організація регулювання діяльності інвестиційних менеджерів;
•  Департамент страхування при Міністерстві торгівлі і промисловості;
•  Реєстр взаємних ощадних інститутів;
•  Комісія взаємних ощадних інститутів;
•  Комісія будівельних товариств.
До функцій FSA належать:
•  забезпечення довіри до фінансового ринку на основі контролю діяльності 

його учасників;
•  захист прав інвесторів;
•  забезпечення відкритості ринку для громадськості, запобігання можливим 

фінансовим злочинам.
У Нідерландах нагляд за діяльністю банків здійснює Управління нагляду 

центрального банку відповідно до Закону про основи організації банківської ді-
яльності і Закону про нагляд за кредитною системою.

1.4
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У штат Управління входять 50 працівників, включаючи завідувача, його чо-
тирьох асистентів, радника, фахівців у галузі аналізу, секретаря. Кожен з асистен-
тів керує роботою двох головних ревізорів, що мають у своєму підпорядкуванні ще 
двох співробітників (ревізорів). Більшість працівників управління (30 осіб) – про-
фесійні дипломовані аудитори.

Ревізори несуть повну матеріальну відповідальність за діяльність закріплених 
за ними банків, здійснюють документарний нагляд, а за потреби виїжджають із 
перевіркою до кураторів. Досвідченіші ревізори контролюють більшу кількість 
банків. На одного ревізора в середньому припадає 7–8 невеликих банків або кілька 
банків, які мають незначні проблеми, або один великий банк, у якого виникли 
серйозні проблеми.

Ревізор діє в тісному контакті із зовнішнім аудитором, який перевіряє його 
піднаглядний банк. Він ретельно вивчає місячні звіти, щоквартальні та річні звіти 
банку, листи зовнішнього аудитора на адресу управління за підсумками проведе -
них ним перевірок.

Не рідше ніж раз на рік проводиться зустріч працівників банківського нагляду 
із зовнішнім аудитором відповідного банку, під час якої ревізор має можливість 
отримати додаткову інформацію за результатами аудиторських перевірок роз ра-
хунків річних фінансових показників банків.

Кожні 2–3 роки проводиться зустріч керівництва комерційного банку і цент-
рального банку країни, під час якої обговорюють напрями діяльності комер ційного 
банку. За підсумками наради підписується документ, що фіксує укладені сторонами 
угоди.

У Польщі відповідно до законів «Про банки» і «Національний банк Польщі» 
банківську діяльність контролює Комісія з банківського нагляду.

До обов’язків комісії належать: 
•  визначення принципів для проведення банківської діяльності, яка за-

безпечує безпеку фондів клієнтів у банку; 
•  контроль за відповідністю банків їхньому статуту та іншим нормативним 

актам, а також обов’язковим фінансовим стандартам; 
•  здійснення періодичних оцінок фінансового стану банків та їх подання на 

розгляд Ради, а також оцінка впливу монетарної, податкової і наглядової 
політики на розвиток банків; 

•  надання власних пропозицій щодо організаційної структури банківського 
нагляду та встановлення процедури виконання такого нагляду. 

До складу Комісії з банківського нагляду входять: Головуючий Комісії (Голова 
Національного банку Польщі), заступник Головуючого Комісії (міністр фінансів або 
його делегований представник), представник Президента Польської Республіки, 
Голова Правління Гарантійного фонду банку, Головуючий Комісії цінних паперів 
та валютного обміну або його заступник, представник Міністерства фінансів, 
Генеральний інспектор банківського нагляду. 

Участь у засіданнях Комісії може також брати представник Польської бан-
ківської асоціації. 
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Мета банківського нагляду Польщі полягає в гарантуванні безпеки збері-
гання коштів на банківських рахунках і дотриманні банками положень зазначених 
вище законів, статутів банків та постанов щодо прав на заснування таких банків. 

Здійснюючи банківський нагляд, Комісія вживає заходів, які включають 
аналіз платоспроможності, ліквідності та фінансової роботи банків, забезпечення 
під позики і кредити, своєчасність їх погашення (повернення), аналіз процентних 
ставок, що застосовуються при наданні позик, кредитів і банківських рахунків тощо. 

В Італії банківський і фінансовий нагляд здійснюють Міжміністерський ко-
мітет щодо кредитів і заощаджень, Банк Італії і Національна комісія з контролю за 
фінансовими компаніями і фондовою біржею.

Міжміністерський комітет:
•  здійснює контроль за відповідністю банків їхньому статусу та іншим 

нормативним актам, а відповідає, в основному, за загальний нагляд у сфері 
кредитної політики і захист заощаджень вкладів; 

•  здійснює контроль за всіма важливими структурними змінами в бан-
ківській системі: відкриттям нових кредитних установ, відкликанням 
ліцензій; зі схвалення комітету відбувається прийняття статутів банками, 
вне сення змін до них, призначення на керівні посади. 

Міжміністерським комітетом щодо кредитів і заощаджень керує голова, який 
є міністром казначейства. До складу комітету входять міністр громадських робіт, 
міністр промисловості, міністр сільського господарства, міністр зовнішньої тор-
гівлі, міністр бюджету та економічного програмування, міністр фінансів. У роботі 
Комітету бере участь Керуючий Банком Італії.

Центральний банк Італії готує проекти рішень та пропозиції з питань нагляду 
за резолюціями Комітету, встановлює його правила і сам безпосередньо здійснює 
нагляд – як у документарній, так і в дистанційній формах.

Національна комісія з контролю за фінансовими компаніями та фондо-
вою біржею контролює діяльність кредитно-фінансових установ на ринку цінних 
паперів.

Основні принципи наглядової діяльності в Італії сформульовано в Законі 
про банки, у ньому визначено статус органів банківського і фінансового нагляду, 
процедуру здійснення нагляду і прямого управління банком, якщо він опинився 
у скрутному фінансовому становищі.

У Канаді функції нагляду та контролю за діяльністю банків виконує Бюро 
нагляду за фінансовими установами. Щорічно проводяться комплексні ревізії бан-
ків. Банки щомісячно та щоквартально надають звіти з операцій не тільки Бюро 
нагляду, а й відповідному органу парламенту.

В Іспанії діяльність на фінансовому ринку регулюють чотири фінансові 
установи: Банк Іспанії, Директорат загального страхування, Національна комісія з 
регулювання фондового ринку і казначейство. На сьогодні, згідно із Законом про 
незалежність Банку Іспанії, прийнятим 1 червня 1994 року, і відповідно до Другої 
директиви Базельського комітету з банківського нагляду, функції нагляду за всіма 
кредитними установами країни закріплені тільки за Банком Іспанії.

1.4
СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ



36

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Під впливом азійської фінансової кризи 1998 року в Таїланді, Південній 
Кореї і Сінгапурі було створено спеціальні органи нагляду за банками, незалежні 
від центральних банків. У їхній обов’язок входить нагляд за банками, фондовими і 
страховими компаніями, а також виконання функцій гаранта депозитів.

З інституційного погляду можна виділити три групи країн, відмінних за 
способами організованої побудови наглядових структур, місцем і роллю цент-
рального банку в цих структурах:

•  країни, в яких наглядова діяльність здійснюється виключно центральним 
банком: Україна, Австралія, Великобританія, Ісландія, Іспанія, Ірландія, 
Італія, Нова Зеландія, Португалія;

•  країни, в яких наглядову діяльність проводить центральний банк спільно 
з іншими органами: США – Федеральна резервна система спільно з Міні-
стерством фінансів і незалежним агентством – Федеральна корпорація 
страхування депозитів; Швейцарія – Центральний банк спільно з Феде-
ральною банківською комісією; Франція – Банк Франції спільно з Банків-
ською комісією; Німеччина – Бундесбанк спільно з Федеральною службою 
кредитного контролю;

•  країни, в яких наглядова діяльність здійснюється не центральним банком, 
а іншими органами: Канада, Данія, Люксембург, Швеція, Австрія, Фінлян-
дія, Норвегія.

Підбиваючи підсумок викладеного вище, зазначимо, що суть організаційної 
форми нагляду за діяльністю банків залежить від особливостей історичного і по-
літичного розвитку держави. Важливо лише, щоб установа, яка здійснює бан ківсь-
кий нагляд, мала всі необхідні повноваження для ефективного виконання постав-
лених перед нею завдань, самостійного прийняття рішень, була незалежною від 
по літичних течій, брала участь в управлінні грошово-кредитною політикою. 

1.5.  БАЗЕЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ 
ІЗ ПИТАНЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 
ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 
ЕФЕКТИВНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Базельський комітет із питань банківського нагляду при Банку міжнародних 
розрахунків (Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements) 
засновано в м. Базелі 1974 року центральними банками та органами нагляду держав 
G10. До складу Комітету входять члени з Австралії, Аргентини, Бельгії, Бразилії, 
Великобританія, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Гонконгу, Індії, Індонезії, 
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Італії, Японії, Кореї, Люксембургу, Мексики, Нідерландів, Росії, Саудівської Аравії, 
Сінгапуру, Південної Африки, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, Сполучених 
Штатів Америки. 

Світова глобалізація економічних процесів зумовила потребу в єдиних стан-
дартах та підходах до оцінки діяльності банків. З цією метою Комітет випускає 
директиви та рекомендації для органів нагляду держав-членів. Зазначені рекомен-
дації не є обов’язковими до виконання, проте в більшості випадків знаходять своє 
відображення в національному законодавстві держав-членів. 

Основними загальноприйнятими принципами банківського нагляду є:
1. Універсальність та обов’язковість. Під нагляд підпадають усі без винятку 

банки, що працюють на території країни. 
2. Законодавче закріплення за національним банком наглядових функцій з 

наданням йому права видавати відповідні нормативні акти, які є обов’язковими до 
виконання всіма банками.

3. Єдність вимог наглядових органів. До всіх банків, що займаються одна-
ковими видами діяльності, мають бути однакові вимоги. Якщо ці вимоги можуть 
бути диференційовані, то правила диференціації мають бути зрозумілі і сталі.

4. Обов’язковість виконання вимог наглядових органів.
5. Єдність кількісного і якісного контролю. Треба відстежувати не тільки 

дотримання банками тих чи інших правил, нормативів, вимог, вказівок, а й якісні 
характеристики їхнього розвитку, що потребує досконалого контролю за динамі -
кою показників ефективності роботи банків.

6. Поєднання дистанційного (документарного) і «контактного» (перевірки 
на місцях) методів нагляду.

7. Професіоналізм контролю. Необхідно чітко розуміти характер бізнесу 
банків і на цій основі аналізувати банківські операції.

8. Адекватність контролю. Невеликі банки, що здійснюють небагато операцій, 
потребують тільки технологічного нагляду, тоді як великі й середні – поглибленого 
аналізу.

9. Конструктивний характер нагляду. Завдання наглядових органів – якомога 
раніше виявляти причини можливих ускладнень у діяльності банку та своєчасно 
сприяти їх усуненню.

10. Консолідований характер нагляду. Нагляд за банком слід проводити з 
урахуванням операцій усіх його підрозділів (філій, відділень).

11. Поєднання всіх видів контролю (державного, суспільного, відомчого, не-
залежного). 

12. Достовірність звітності і повна відповідальність за її якість та кон-
фіденційність. Банки, які приховували свій реальний фінансовий стан, зазвичай 
банкрутують першими. 

13. Забезпечення прозорості функціонування банківської системи.
Крім того, Базельський комітет прийняв двадцять п’ять принципів, що 

визначають критерії, за якими можна оцінити ефективність банківського нагляду, 
і мають застосовуватись наглядовими органами у своїй роботі.

1.5
БАЗЕЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ ІЗ ПИТАНЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ...
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Для оцінки дотримання країною принципів, яку виконують зовнішні сторони, 
застосовується шкала з чотирьох категорій: дотримується, переважно дотриму-
ється, суттєво не дотримується і не дотримується. 

Суть категорій та можливості їх застосування такі.
«Дотримується»: країна вважається такою, що дотримується принципу, коли 

задовольняються всі суттєві критерії, що застосовуються до такої країни, без будь-
яких значних недоліків. Звичайно, можуть бути випадки, коли країна може показати, 
що принципу досягнуто іншими шляхами. І навпаки, через специфічні умови в 
окремих країнах суттєві критерії не завжди можуть бути достатніми для досягнення 
мети принципу, і отже, може виникати потреба в інших заходах для того, щоб певний 
аспект банківського нагляду вважався ефективним.

«Переважно дотримується»: країна вважається такою, де принцип пере важ-
но дотримується, якщо відмічаються лише несуттєві недоліки, які не викликають 
ніякого занепокоєння стосовно спроможності влади і чіткого наміру досягти 
повного дотримання принципу за передбачений період часу. Оцінку «Переважно 
дотримується» може бути застосовано в тому разі, коли система не дотримується 
за всіма суттєвими критеріями, але загальна ефективність є досить хорошою і ніякі 
суттєві ризики не залишаються поза увагою.

«Суттєво не дотримується»: країна вважається такою, що суттєво не до три-
мується принципу, коли відмічаються серйозні недоліки, хоча існують формальні 
правила, нормативно-правові акти і процедури і є свідчення того, що нагляд оче-
видно не є ефективним, а практичне його впровадження на слабкому рівні, або 
коли недоліки є достатніми для виникнення сумнівів у спроможності влади досягти 
відповідності. Визнається, що «щілина» між «Переважно дотримується» і «Суттєво 
не дотримується» є широкою, і вибір може бути складним. З іншого боку, намір 
полягає в тому, щоб змусити оцінювачів зробити чітке мотивування рішення.

«Не дотримується»: країна вважається такою, що не дотримується прин ципу, 
за відсутності реального впровадження принципу, коли не дотримуються кілька 
суттєвих критеріїв або нагляд явно неефективний.

Окрім того, принцип вважається таким, що не застосовується, у тому разі, 
коли, за визначенням оцінювача, такий принцип не застосовується з огляду на струк-
турні, юридичні та інституційні характеристики країни.

Принципи стосуються таких питань:
принцип 1 – необхідні попередні умови ефективного банківського нагляду;
принципи 2–5 – ліцензування банківської діяльності, погодження змін у 

характері власності та характері участі банку в капіталі інших організацій;
принципи 6–15 – ризики банківської діяльності та пруденційні норми;
принципи 16–20 – методи поточного банківського нагляду;
принцип 21 – вимоги до надання банками інформації;
принцип 22 – можливості органів банківського нагляду щодо застосування 

заходів наглядового реагування;
принципи 23–25 – організація нагляду за банками, які ведуть міжнародний 

бізнес.

ТЕМА 1
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У процесі розроблення принципів ураховано низку засад банківського на-
гляду (рис. 1.6).

 

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД 

Основна мета нагляду полягає в тому, щоб забезпечувати 
стабільність фінансової системи і довір’я до неї з боку вкладників  

та інших кредиторів 

Для ефективного виконання своїх обов’язків наглядовий орган 
повинен мати операційну незалежність, кошти,  

повноваження отримувати від банків інформацію  
та мати право примусового виконання його рішень 

Наглядовий орган має розуміти характер ділової активності банків  
і вживати заходів для забезпечення ними  

адекватного управління ризиками 

Орган нагляду повинен стежити за тим, щоб банки мали  
у своєму розпорядженні ресурси, необхідні для покриття ризиків, 

достатній обсяг капіталу, надійний менеджмент,  
систему бухгалтерської звітності та внутрішнього контролю 

Тісне співробітництво наглядових органів різних країн  
є об’єктивною необхідністю 

Рис. 1.6. Засади ефективного банківського нагляду

Передумови ефективного банківського нагляду
Принцип 1. Ефективна система банківського нагляду передбачає:
•  визначення відповідальності органів нагляду за діяльністю банків, воло-

діння оперативною незалежністю і необхідними ресурсами;
•  наявність правових норм банківського нагляду;
•  можливість розглядати питання про відповідність діяльності банків чин-

ному законодавству, а також вимогам безпеки і надійності;
•  правовий захист працівників органів банківського нагляду;
•  існування можливості обміну інформацією з іншими органами контролю, 

а також із захисту конфіденційної інформації.

Ліцензування і структура нагляду
Принцип 2. Чітко визначені і дозволені види діяльності банків.
Принцип 3. Орган, який надає банкам ліцензії, повинен мати право вста но в-

лю вати критерії, за якими надаються ліцензії, і право відхиляти заявки тих установ, 
які не відповідають цим критеріям. Процес ліцензування має передбачати як мінімум 

1.5
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визначення форми і структури власності банку, оцінку кваліфікаційного рівня його 
директорів та представників керівної управлінської ланки, операційного пла ну, ме-
ханізму внутрішнього контролю, прогнозного фінансового стану (включаючи стан 
формування капіталу). Якщо власником або материнською організацією банку є 
іно земний банк, то орган, який надає ліцензії, має отримати на це попередню згоду 
органу банківського нагляду країни походження банківської установи.

Принцип 4. Орган банківського нагляду повинен мати право розглядати 
і відхиляти пропозиції щодо передачі іншим сторонам значної частки власності 
банків.

Принцип 5. Орган банківського нагляду повинен мати право встановлювати 
критерії, що регулюють великі придбання або інвестиції банку, направлені на те, щоб 
корпоративні філіали або структури не наражали банк на невиправданий ризик або 
не створювали перешкод здійсненню ефективного нагляду.

Пруденційні правила і вимоги
Принцип 6. Орган банківського нагляду повинен установлювати обачні 

мінімальні вимоги до достатності капіталу для банків. Вимоги мають ураховувати 
ризики банківської діяльності і спроможність банків відшкодувати збитки.

Принцип 7. Важливим елементом ефективного нагляду є оцінка політики, 
практичних методів і процедур банків у сфері надання кредитів і розміщення 
інвестицій, а також щоденного управління портфелями кредитів та інвестицій.

Принцип 8. Орган банківського нагляду повинен бути впевненим у тому, 
що банки мають і щодня застосовують практичні методи і процедури щодо оцінки 
якості активів, достатності резервів для покриття ідентифікованих сумнівних бор -
гів і загальних резервів для відшкодування втрат за кредитами.

Принцип 9. Органу банківського нагляду необхідно пересвідчитися в тому, 
що банки мають управлінські системи інформації, які дають змогу їхньому менедж-
менту ідентифікувати концентрації ризиків у кредитному та інвестиційному порт-
фелях, а також установлювати пруденційні межі ризику потенційних збитків від 
окремих позичальників.

Принцип 10. Орган банківського нагляду має ставити перед банками, 
які кредитують родинні компанії та фізичних осіб, вимоги щодо ефективного 
моніторингу цього процесу та належного контролю за ризиками.

Принцип 11. Орган банківського нагляду повинен переконатися, що банки 
застосовують практичні методи і процедури, які дають змогу у процесі здійснення 
міжнародних позикових та інвестиційних операцій ідентифікувати, вистежувати 
й контролювати ризик неплатоспроможності суверенної держави, трансфертний 
ризик, а також пересвідчитись у тому, що банки сформували належні резерви для 
покриття таких ризиків.

Принцип 12. Орган банківського нагляду повинен упевнитися в тому, що 
банки мають системи, які дають змогу точно оцінювати, вистежувати та ефективно 
контролювати ринкові ризики; володіти повноваженням установлювати конкретні 
ліміти і вимоги до капіталу банків для покриття потенційного ринкового ризику.
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Принцип 13. Орган банківського нагляду повинен пересвідчитися, що банки 
розробили комплексну систему управління ризиками, яка дає змогу ідентифікувати, 
оцінювати, вистежувати і контролювати всі види матеріальних ризиків, і що ці банки 
мають капітал для їх покриття.

Принцип 14. Орган банківського нагляду мусить бути впевнений у тому, що 
банки мають систему внутрішнього контролю, адекватну характеру і масштабам 
їхньої діяльності.

Принцип 15. Орган банківського нагляду повинен пересвідчитися, що банки 
застосовують адекватну політику, практику і процедури (у тому числі правило «знай 
свого клієнта»), які сприяють дотриманню ними високих етичних і професійних 
стандартів та забезпечують від злочинних елементів.

Методи поточного банківського нагляду
Принцип 16. Ефективна система банківського нагляду має складатися з від-

повідних форм як безпосереднього, так і заочного нагляду.
Принцип 17. Працівники банківського нагляду повинні підтримувати кон-

такти з керівництвом банків і добре знатися на банківських операціях.
Принцип 18. Органу банківського нагляду необхідно мати в розпорядженні 

ресурси для збору, оцінки та аналізу пруденційних звітів і статистичної інформації, 
яку банки надають як індивідуально, так і на сукупній основі.

Принцип 19. Орган банківського нагляду повинен мати у своєму розпоряд-
женні кошти для контролю інформації шляхом перевірок банків на місцях.

Принцип 20. Важливим елементом ефективного банківського нагляду є 
здатність здійснювати одночасний нагляд за цілою групою банків.

Вимоги щодо інформації
Принцип 21. Орган банківського нагляду має пересвідчитися, що банки ве-

дуть необхідну і достовірну звітність, а також упевнитися в тому, що банки регуляр-
но публікують фінансові звіти.

Офіційні повноваження наглядових органів
Принцип 22. Орган банківського нагляду повинен мати офіційні повнова-

ження й адекватні можливості впливу, аби вживати своєчасних коригувальних 
заходів щодо банків, які не дотримують установлених пруденційних вимог, а також у 
разі порушення ними якихось нормативних положень або виникнення ситуації, що 
загрожує інтересам кредиторів і вкладників. Орган банківського нагляду повинен 
мати право у крайніх випадках відкликати банківську ліцензію або рекомендувати 
відповідним структурам відкликати її. 

Транснаціональні банківські операції
Принцип 23. Орган банківського нагляду повинен здійснювати глобальний су-

купний нагляд за банками, які активно діють на міжнародних ринках, ефективно за-
стосовуючи моніторинг і відповідні пруденційні норми щодо всіх аспектів операцій, 

1.5
БАЗЕЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ ІЗ ПИТАНЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ...
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які ці банки проводять переважно через іноземні філії, спільні підприємства і дочірні 
установи.

Принцип 24. Важливими базовими елементами сукупного нагляду є контакти 
й обмін інформацією з наглядовими органами інших країн. 

Принцип 25. Орган банківського нагляду повинен вимагати, щоб місцеві опе-
рації іноземних банків здійснювалися за тими самими стандартами, які поши рю-
ються і на вітчизняні банки, а також володіти повноваженнями щодо обміну необхід-
ною інформацією про такі банки з наглядовими органами країни їх проходження.

Базельський комітет вважає, що дотримання кожною країною зазначених 
вище принципів буде кроком уперед у справі зміцнення фінансової стабільності в 
національному і міжнародному масштабах. 

1.6.  БАЗЕЛЬСЬКІ УГОДИ 
(БАЗЕЛЬ I, БАЗЕЛЬ II, БАЗЕЛЬ III)

У 1998 році Базельський комітет із банківського нагляду (Базельський комітет) 
завершив розробку «Міжнародного наближення оцінки капіталу і стандартів 
капіталу» («перша угода про капітал»). Ця перша угода про капітал була розроблена 
для досягнення двох основних цілей: 

1) підвищення міцності і стабільності міжнародної банківської системи; 
2) забезпечення єдиної бази для оцінки капіталу в усьому світі.
Основними недоліками Базельської угоди «Базель I» були такі: 
•  мінімальний коефіцієнт достатності капіталу 8%;
•  не враховано чутливості до кредитного ризику;
•  не брались до уваги необхідність покриття операційного та ринкового 

ризиків;
•  не розрізнялося банків за рівнем складності та капіталу.
Через десять років після прийняття першої угоди про капітал Базельський 

комітет розпочав розробку змін, щоб зробити першу угоду про капітал більш 
чутливою до ризику (брак чутливості до кредитного ризику в першій угоді про 
капітал сприяв азійській фінансовій кризі, яка потім поширилася на решту світу). 
Це сталося через те, що в першій угоді про капітал не проводиться відмінності між 
сильними і слабкими сторонами кредитів в оцінці кредитного ризику. 

Зазначені зміни називають «Міжнародне наближення оцінки капіталу та стан-
дартів капіталу», або частіше «Базель II». Процес внесення змін розпочався 1998 ро-
ку і завершився прийняттям Базеля II 26 червня 2004 року. Базель II запропонував 
оцінювання кредитного, ринкового та операційного ризиків; запровадив нові під-
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ходи до прозорості діяльності банків шляхом розширення переліку інформації, яку 
банки мали надавати наглядовим органам та ринку щодо ризиків, капіталу, прин-
ципів та процедур управління ризиками; зобов’язав нагляд втручатися на ранніх 
стадіях з метою усунення проблем (наявності систем оцінки ризиків, раннього ре-
агування і застережних заходів).

Базель II починався з розділу під заголовком «Сфера застосування», в якому 
пояснюється, до яких установ застосовуватиметься нова база оцінки капіталу. Решта 
Базеля II складається з трьох розділів, або «опор». 

Перша опора містила мінімальні вимоги до капіталу і методику розрахунку 
капіталу, подібно до Угоди 1988 року. Ця опора зосереджувалась на кредитному 
ризику, включаючи сек’юритизацію, операційному ризику, питаннях, пов’язаних 
з операціями в торговому портфелі, та ринковому ризику. База оцінки кредитного 
ризику була суттєво вдосконалена порівняно з першою угодою про капітал 
(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1
Складові регyлятивного капіталу банку згідно з Базелем II

Капітал 1-го рівня Капітал 2-го рівня Капітал 3-го рівня
Компоненти 

1. Сплачений статутний 
капітал

2. Розкриті резерви, створені 
з прибутку

1.  Довгостроковий 
субординований борг 
(до 50% 1-го рівня)

2.  Результат переоцінки 
основних засобів

3.  Загальні резерви
4.  Нерозкриті резерви
5.  Нереалізований прибуток 

переоцінки пайових паперів 
(45% від величини) 

6.  Гібридні інструменти

1.  Короткостроковий 
субординований борг

Відвернення
1. Гудвіл
2. 50% вкладень 

у неконсолідовані 
банківські та фінансові 
дочірні установи

3. 50% вкладень у капітал 
інших банківських 
та фінансових установ

1. 50% вкладень 
у неконсолідовані банківські 
та фінансові дочірні установи

2. 50% вкладень у капітал 
інших банківських 
та фінансових установ

–

Обмеження 

–

1. Не більше ніж 100% 
капіталу 1-го рівня

1. Не більше ніж 250% 
капіталу 1-го рівня

2. Тільки на покриття 
ринкового ризику

3. Факультативний рівень 
капіталу

1.6
БАЗЕЛЬСЬКІ УГОДИ (БАЗЕЛЬ І, БАЗЕЛЬ ІІ, БАЗЕЛЬ ІІІ)
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Друга опора розглядала процес банківського нагляду так, що кожний банк 
розробляє метод визначення кількості капіталу, яку банк потребує понад регу-
лятивний мінімум, і як органи банківського нагляду мають перевіряти мето дику 
банку. 

Третя опора зосереджувалась на вимогах до розкриття і прозорості банків-
ської фінансової звітності для органів банківського нагляду, інвесторів банків та 
широкого загалу.

Базель II застосовувався на консолідованій основі до міжнародних банків. 
Сюди належала будь-яка материнська холдингова компанія банку та дочірні струк-
тури банку. 

Стандартизований підхід оцінки капіталу досить подібний до першої угоди 
про капітал, оскільки він застосовував стандартний набір факторів ризику для 
різних категорій активів. Базель II поділяв категорії активів на групи за ризиком 
для кращого врахування чутливості до ризику. Поглиблений підхід до чутливості 
на ризик значною мірою покладався на зовнішні кредитно-рейтингові агентства 
у визначенні ризику. Прикладами відповідних зовнішніх кредитно-рейтингових 
установ є Moody’s, Standart and Poor’s та Fitch IBCA.

Банки повинні поділити активи свого банківського портфеля на п’ять загаль-
них класів активів із різними базовими характеристиками ризику. Цими п’ятьма 
класами активів є: держави, банки, корпорації, роздрібні операції та акціонерні 
вкла дення. Клас корпорацій мав п’ять підкласів спеціалізованого кредитування: 
фінан су вання проектів, фінансування об’єктів, фінансування товарів, фінансування 
неру хомості, що давало дохід, і фінансування високоволатильної комерційної неру-
хомості (голов ним чином спрямоване на будівництво і землю, що ще не повністю 
освоєна). 

Після поділу на п’ять загальних класів активів та відповідні підкласи банк мав 
оцінити свої очікувані і неочікувані втрати в кожному класі. Очікуваними є втрати, 
що вважалися б «звичайними» з огляду на історію проблем банку з кредитами. 
Оцінки неочікуваних втрат перевищували рівень очікуваних втрат і призначені для 
встановлення «подушки» капіталу на майбутнє. Неочікувані втрати визначаються 
частково на основі досвіду зазнаних втрат і частково на основі формул, установлених 
у Базелі II.

Для визначення неочікуваних втрат і очікуваних втрат використовували 
чотири основні компоненти:

•  імовірність дефолту (РD) – оцінка кількості кредитів, за якими відбудеться 
дефолт у кожному класі активів, з використанням, як правило, однорічного 
періоду. Це не пов’язано з економічними втратами, це просто статистична 
ймовірність того, що кредитний клієнт не виконає кредитного зобов’язання;

•  втрати у разі дефолту (LGD) – економічні втрати, що мають місце в разі 
дефолту за кредитом;

•  розмір кредитної заборгованості в момент дефолту (ЕАD) – сума вимоги 
або кредитної заборгованості в момент дефолту. Для балансових статей це 
відносно просто. Для позабалансових статей оцінка стала складнішою;
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•  строк погашення (М) – середній час до погашення заборгованості в 
кожному класі активів.

Базель II встановив мінімальні вимоги до прийняття і постійного використання 
банками підходу, що базується на внутрішніх рейтингах. Ці вимоги основну увагу 
приділяють здатності банку класифікувати і визначати кількість ризику в по слі-
довний, надійний і прийнятний спосіб.

Мінімальні вимоги викладені у 12 окремих розділах стосовно: 
•  складу і мінімальних вимог;
•  відповідності мінімальним вимогам;
•  конструкції рейтингової системи; 
•  функціонування системи рейтингів ризику;
•  корпоративного управління і контролю;
•  використання внутрішніх рейтингів;
•  кількісної оцінки ризику;
•  підтвердження внутрішніх оцінок;
•  визначених органом нагляду втрат у разі дефолту та ймовірності дефолту; 
•  вимог щодо визнання лізингу;
•  розрахунку необхідного капіталу під вкладення в акціонерний капітал та 

вимог до розкриття. 
Правильна система рейтингів ризику повинна мати два окремі і чіткі виміри: 
• ризик позичальника як особи або організації (галузеві ризики, порівняння 

коефіцієнтів тощо),
• ризик конкретної операції (довгий строк, отримана застава тощо).
Банк повинен мати сім рейтингів ризику позичальника для позичальників, 

що не мали дефолту, і принаймні один рейтинг ризику для позичальників, що 
мали дефолт. Рейтинг позичальника визначається як оцінка його ризику на основі 
вста новленого і чіткого набору критеріїв, з яких випливають оцінки ймовірності 
дефолту. Банки, що не відповідають вимогам до використання своїх власних оцінок 
імовірності дефолту, повинні мати чотири рівні ризику для позичальників, що не 
мали дефолту, і принаймні один рівень ризику для позичальників, що мали дефолт. 
Ці рівні мають розміщуватися в логічній послідовності відповідно до п’яти нагля-
дових категорій.

Рейтинг позичальника мав репрезентувати оцінку банком здатності і готов-
ності позичальника виконати договірні зобов’язання, незважаючи на несприятливі 
еко номічні умови або неочікувані події. Коло «неочікуваних» подій має відпо ві -
дати географічному регіону розташування позичальника.

Кожному корпоративному позичальнику мав присвоюватися рівень ризику або
рейтинг ризику у процесі затвердження кредиту, і кожна окрема юридична особа, 
що має заборгованість перед банком, повинна мати свою міру ризику. За зви чай 
кредитний спеціаліст присвоює рейтинг ризику своїм клієнтам і підтримує актуаль-
ність цього рейтингу протягом усього строку кредиту або до того часу, коли ін ша осо-
ба не перейме на себе його обов’язки. Незалежна сторона, що безпосе редньо не отри -
мує вигоди від надання кредиту, має також підтвердити точність рейтингів ризику. 

1.6
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Гаранти мають підлягати такому самому процесу. Рейтинги ризику мають 
оновлюватися принаймні щороку, рейтинги ризику за слабкими кредитами мають 
оновлюватися частіше, ніж щороку. Банки також мають упровадити процес 
оновлення рейтингу ризику позичальника після отримання нової інформації. 
Роздрібні кредити можуть оцінюватися як група, а не окремо.

Завдання банку – довести наглядовому органу, що модель або процедура має 
хороші прогнозні можливості і що вимоги до регулятивного капіталу не будуть 
спотворені в результаті її використання. Банк повинен мати регулярний цикл 
підтвердження дієвості моделі, котрий включає моніторинг результатів роботи 
моделі та її стабільності, перегляд співвідношень і припущень за моделлю, тестування 
вхідних і вихідних даних моделі.

Банки мають проводити стрес-тестування процесів, що використовуються в 
оцінці достатності капіталу. Приклади сценаріїв, що можуть бути використані, такі: 
спад економіки або галузі, події, що впливають на ринковий ризик, та умови, що 
впливають на ліквідність. Метою стрес-тестів є те, щоб банки розглядали не найгірші 
сценарії, а сценарії помірної рецесії.

Спостережна рада та вище керівництво банку мають затверджувати всі сут -
тєві аспекти процесу визначення рейтингу ризику та оцінки втрат. 

Банки повинні мати незалежні підрозділи кредитного контролю, що від по-
відають за розроблення або вибір, упровадження і результати роботи їхніх систем 
внутрішніх рейтингів. Підрозділ має бути функціонально незалежним від підрозділів 
з управління персоналом та менеджменту, відповідальних за надання кредитів. Ці 
підрозділи повинні: тестувати і моніторити внутрішні рейтинги ризику, готувати 
підсумкові звіти по рейтинговій системі банку для спостережної ради та вищого 
керівництва, упроваджувати процедури для забезпечення того, щоб рейтинги ри-
зику застосовувалися послідовно в усіх функціональних підрозділах банку, роз-
глядати та документувати будь-які зміни в рейтинговому процесі і розглядати рей-
тингові критерії для оцінки їхніх прогнозних можливостей. Внутрішній аудит має 
щорічно перевіряти рейтингову систему банку і засоби контролю.

Банк має продемонструвати, що він використовував рейтингову систему, яка 
значною мірою відповідає мінімальним вимогам щодо трирічного використання, 
щоб здобути право на схвалення основаного на внутрішніх рейтингах підходу. 
Удосконалення рейтингової системи не позбавлять банк відповідності цій вимозі.

За всіма придбаними активами (корпоративними або роздрібними) банк має 
перевіряти кредитну політику продавця, щоб переконатися в її надійності.

Щоб здобути право на отримання схвалення основаного на внутрішніх рей-
тингах підходу, банки мають виконати вимоги щодо розкриття, установлені в третій 
опорі Базеля II.

Банки, що не виконують вимоги оцінки ймовірності дефолту відповідно до 
базового, основаного на внутрішніх рейтингах підходу, мають класифікувати свої 
внутрішні рейтинги ризику відповідно до п’яти базових наглядових категорій: 
сильний, хороший, задовільний, слабкий і дефолт. Кожна з цих категорій матиме 
конкретний фактор ризику. Базель II називає цей процес «наглядовим поділом». 

ТЕМА 1
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Для банків, що виконують вимоги оцінки ймовірності дефолту, очікувані 
втрати є просто ймовірністю дефолту, помноженою на втрати в разі дефолту, за кож-
ним із класів активів. Цю цифру потім слід помножити на розмір кредитної забор  -
го ваності в момент дефолту в розрізі класів активів. Оцінки ймовірності дефолту і 
втрат у разі дефолту мають базуватися на мінімальному періоді спостереження да-
них, що має охоплювати принаймні один повний економічний цикл, але бути не 
корот шим за сім років. Для роздрібних операцій цей мінімальний період спосте-
реження може бути лише п’ять років. 

Банки, що не виконують вимог оцінки ймовірності дефолту, мають до три-
муватись процесу наглядового поділу, описаного вище.

У Базелі II розглядались питання сек’юритизації – виведення активів із ба-
лансу підприємства, банку тощо та їх рефінансування за допомогою емісії цінних 
паперів на ринку капіталу. Продаж активу або передача фінансового активу має 
місце тоді, коли установа передала практично весь ризик і вигоди від володіння 
активом і більше не має управлінського впливу на актив тією мірою, яка зазвичай 
асоціюється з володінням або фактичним контролем. Це важливо для того, щоб не 
давати банкам «продавати» або «передавати» активи афілійованим структурам чи 
іншим установам з угодою про зворотний викуп, або щоб захищати ці установи від 
втрат за проданими або переданими активами. За допомогою цього процесу можна 
зробити так, що балансовий звіт здаватиметься кращим, аніж він є насправді. 

Порівняймо характеристику загального і спрощеного підходів до оцінки капі-
талу на покриття кредитного ризику (табл. 1.2).

Що стосується сек’юритизації взагалі, то протягом кількох останніх років 
банки все краще і краще використовують сек’юритизацію для зміни або усунення 
фактора ризику для портфелів активів. 

У деяких випадках банки сек’юритизують портфелі активів, але потім зали-
шають цінний папір на балансі банку. Ця трансакція має ефект перетворення 
групи активів із фактором кредитного ризику 100% на актив із фактором ризику 
20–50% без зміни фактичного кредитного ризику для банку. В інших випадках 
банки сек’юритизують портфелі активів, але встановлюють право певного регресу 
стосовно проданих активів для підвищення кредитної привабливості цих активів. 
Це має ефект виведення активу з балансу банку, а отже, з розрахунку капіталу, хоча 
кредитний ризик для банку залишається. 

Компонент Базеля II «операційний ризик» був і залишається найбільш 
суперечливим елементом нової бази оцінки капіталу. Виключно кількісний підхід 
до оцінки операційного ризику є значним викликом. Базельський комітет прийняв 
стандартну дефініцію операційного ризику: «ризик втрат у результаті неадекватних 
або недієздатних внутрішніх процесів, людей та систем або внаслідок зовнішніх 
подій». Значною мірою подібно до компонента «кредитний ризик» операційний 
ризик має три окремі підходи до визначення суми капіталу, необхідної для кожного 
банку. Відповідно до «підходу базового показника» до визначення необхідного 
капіталу під операційний ризик оцінка проводиться на основі загальної ризикової 
позиції банку. 

1.6
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За цим підходом розподіляється 15% середнього річного валового доходу 
банку, якщо він є позитивним, як частка капіталу під операційний ризик. Цю частку 
капіталу множать на інверсію мінімального коефіцієнта капіталу країни і потім 
додають до загальної суми активів банку.  Наприклад, якщо середній річний валовий 
дохід банку – 10 млн, то розрахунок капіталу під операційний ризик буде таким:

(Середній валовий дохід × 15%) × (100 / Мінімальний відсоток капіталу) = 
= Додаткова сума, що включаться до зважених на ризик активів =

= (10 000 000 × 15%) × (100 /10) = 15 000 000.
«Стандартизований підхід» базується на підході базового показника. За цим 

підходом діяльність банку поділяється на вісім стандартизованих галузевих сфер 
діяльності. Вісім сфер діяльності – це корпоративні фінанси, торгівля і продаж, 
роздрібна банківська діяльність, комерційна банківська діяльність, платежі і роз-
рахунки, агентські послуги, управління активами та роздрібні брокерські послуги. 
У межах кожної сфери діяльності валовий дохід є загальним показником, що 
демонструє масштаби операцій, а отже, і ймовірні масштаби рівня операційного 
ризику в межах кожної сфери діяльності. Базель II встановлює різні частки капіталу 
під кожну зі сфер діяльності.

Базель II головним чином спрямований на ту частину балансу банку, що 
називається торговою книгою. 

Базель II дає такі визначення торгової книги та її складових:
•  «Торгова книга – це виклад позицій за фінансовими інструментами та 

товарами, які утримуються або з наміром купівлі-продажу, або з метою 
хеджування інших елементів торгової книги».

•  «Фінансовий інструмент – це будь-який контракт, що створює одночас-
но фінансовий актив однієї установи і фінансове зобов’язання іншої 
установи».

•  «Позиції, що тримаються з наміром торгівлі, – це позиції, що тримаються 
спеціально для короткострокового перепродажу та/або з наміром отри-
мання вигоди від фактичних або очікуваних короткострокових цінових 
коливань, або для отримання прибутків від арбітражних операцій, і вони 
можуть включати, наприклад, позиції, які банк займає за свій власний 
рахунок, позиції, що виникають внаслідок обслуговування клієнтів (на-
приклад, брокерські послуги з придбання цінних паперів на ринку для 
клієнта, які не несуть ризику для банку), та маркетмейкерство».

Цей компонент Базеля II головним чином змінює і розширює зміни щодо 
ринкового ризику. У Базелі II також обговорюється оцінка нових деривативних 
продуктів, які, можливо, не існували тоді, коли були прийняті зміни щодо ринкового 
ризику в 1996 році, наприклад, такі продукти, як свопи повної дохідності та свопи 
кредитного дефолту. 

Одним із моментів є той, що в Базелі II зазначено, що наглядові органи можуть 
зобов’язувати банки розглядати питання про необхідність створення резервів під 
позиції, які не є ліквідними (не мають надійної щоденної ціни купівлі і продажу, або 
спред між ціною купівлі і ціною продажу є надзвичайно широким). Більшість позицій 
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у торговій книзі не мають спеціальних резервів, тому що вони коригуються до рівня 
ринкової вартості на щоденній основі. Якщо ринок не є ліквідним, то показники 
ринкової вартості мають більш сумнівну цінність. Тому можуть бути необхідними 
резерви під боргові цінні папери, якими торгують.

Компонент «ринкові ризики» оцінки капіталу залишається відносно не змін-
ним за винятком моментів, обговорених вище, порівняно зі «Змінами до Угоди про 
капітал із включенням ринкових ризиків» від січня 1996 року. Для цілей оцінки 
капіталу ринкові ризики включають ризик зміни процентної ставки, ризик позицій 
в акціонерному капіталі, валютний ризик, товарний ризик та ризик права вибору. 
Ризик зміни процентної ставки та ризик позицій в акціонерному капіталі стосу-
ються лише торгових портфелів, тоді як решта три ризики стосуються торгової і бан-
ківської книг. Однією з додаткових складностей у змінах щодо ринкового ризику є та, 
що вони базуються на підході «знизу вверх» до оцінки капіталу, а не на підході 
«зверху вниз». Компонент «операційний ризик» має подібний підхід. За першою 
угодою про капітал активи зважувалися на ризик для визначення суми відповідного 
ка піталу. Для ринкових ризиків та операційного ризику спочатку треба визначити 
капітал, необхідний під кожну сферу ризику, а потім визначити еквівалент активу. 
Зміни щодо ринкового ризику до Угоди 1988 року не були включені до нормативів 
достатності капіталу Національного банку.

У другій опорі Базеля II обговорюються основні принципи наглядової пере-
вірки, ризик-менеджменту і прозорості та відповідальності нагляду, розроблені 
Ба зельським комітетом стосовно банківських ризиків, включаючи оцінку ризику 
зміни процентної ставки в торговій книзі, операційний ризик та аспекти кредит ного 
ризику. Ця частина призначена для забезпечення того, щоб кожний банк упро ва-
див належні внутрішні процедури для оцінки адекватності свого капіталу на основі 
ретельної оцінки ризиків. Наглядові органи відповідатимуть за те, як добре банки 
оцінюють свої потреби в адекватному капіталі відносно до своїх ризиків, у тому 
числі те, чи належним чином банки враховують взаємозв’язок між різними видами 
ризиків.

Базельський комітет визначив такі чотири основні компоненти наглядової 
перевірки:

•  банки повинні розробити і застосовувати процес оцінки своєї загальної 
капітальної бази відносно до свого профілю ризику і стратегію підтри-
мання свого рівня капіталу;

•  наглядові органи мають перевіряти й оцінювати внутрішні оцінки аде-
кватності капіталу і стратегії банків, а також їхню спроможність моні-
торити та забезпечувати дотримання коефіцієнтів регулятивного капі-
талу. Наглядові органи мають уживати відповідних заходів, якщо вони не 
задоволені результатами цього процесу; 

•  наглядові органи мають очікувати, щоб банки працювали, маючи капітал, 
більший за мінімальні коефіцієнти регулятивного капіталу, і повинні мати 
змогу зобов’язувати банки тримати капітал понад мінімальний коефі -
цієнт;
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•  наглядові органи повинні намагатися втручатись на ранньому етапі, щоб 
запобігати падінню капіталу нижче від мінімального рівня, необхідного 
для забезпечення характеристик ризику окремого банку, і повинні ви-
магати оперативних коригувальних дій, якщо капітал не підтримується 
або не відновлюється.

Банківська система України має надавати набагато більше інформації ши-
рокому загалу. У третій опорі Базеля II окреслено більшу частину інформації, яку 
банки мають готувати на періодичній основі.

Водночас сьогоднішня світова фінансово-банківська криза показала й нега-
тивні моменти чинних єдиних та досконалих правил регулювання діяльності банків. 
Усі опори базельської конструкції виявилися неспроможними запобігти гло баль-
ній фінансовій катастрофі. Загальнопоширений норматив достатності капіталу 
не зміг обмежити роздування балансів і нагромадження надлишкових ризиків. Зов-
нішні рейтингові оцінки «провально» дали збій, а самі рейтингові агентства «сіли в 
калюжу». Публічне розкриття банками інформації в рамках «ринкової дисципліни» 
не дозволило адекватно оцінити ризики за складними фінансовими продуктами. 

Світова банківська криза підтвердила, що Базель II не тільки не був спромож-
ним гарантувати безпечний розвиток банківської системи всього світу, а й у ба га -
тьох аспектах створював умови для її виникнення.

У результаті цього вже сьогодні змінено основні підходи та принципи ре-
гулювання капіталу та ліквідності банків (Базель IIІ) і нагальною є потреба нової 
стратегії розвитку як банківської системи України, так і банківського нагляду. 

12 вересня 2010 року Базельський комітет із банківського нагляду схвалив 
глобальну реформу світового банківського сектору, яка отримала назву «Ба -
 зель III» і покликана підвищити фінансову стійкість банківської (і фінансової 
загалом) системи, перш за все, через збільшення банківських ліквідних резервів та 
поліп шення їхньої якості. Основними нововведеннями мають бути: 

•  поліпшення якості капіталу першого рівня. Основний капітал склада-
тиметься переважно із звичайних акцій і нерозподіленого прибутку;

•  до банків буде поставлено вимоги створення у фазі економічного зростання 
запасів капіталу понад регулятивний мінімум і здійснено перехід до фор-
мування резервів на можливі втрати на основі моделі очікуваних, а не 
зазнаних втрат (динамічний резерв);

•  традиційний норматив достатності капіталу, що опирається на показник 
зважених на ризик активів (опора й символ Базеля), більше не буде го лов-
ним показником. Поряд із ним з’явиться обмеження фінансового леве-
риджу – просте співвідношення власного капіталу й активів банку (за 
вирахуванням резервів та без урахування забезпечення); 

•  гібридні інструменти буде зведено до мінімуму;
•  нові обов’язкові нормативи ліквідності.
Ці заходи спрямовані:
1) на розширення можливостей стійкості банківського сектору до потрясінь, 

пов’язаних із фінансовими й економічними кризами, незалежно від джерела;
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2) поліпшення управління ризиками;
3) зміцнення прозорості банків і розкриття інформації.
Загалом процес реформування системи відбуватиметься за новим девізом 

Базельського комітету – макропруденційний нагляд.
Макропруденційний нагляд – це нагляд за стабільністю фінансового сектору 

в цілому, тобто оцінка загальносистемних ризиків, які можуть накопичуватися в 
банківському секторі. Він передбачає: 

•  здійснення аналізу ризиків, що виникають у результаті колективних дій 
фінансових установ;

•  схильності фінансової системи до потенційних шоків; 
•  аналізу макроекономічних наслідків у разі поширення проблем у фі нан-

совій сфері. 
У його основі має лежати особливий нагляд за системотворчими банками. 

До великих банків будуть застосовуватися особливі пруденційні норми, що від-
різнятимуться від тих, які застосовуються до всіх інших банків.

На відміну від чинного підходу, коли резерви на можливі втрати створюються 
в момент дефолту й погіршують і без того складне становище банку, динамічні резер-
ви схожі на бюджетний стабілізаційний фонд. Вони накопичуються на фазі кредит-
ного буму й витрачаються в період кризи, не створюючи тиску на рентабельність і 
власний капітал. 

Зазначене зумовило появу нового стандарту фінансової звітності – простро-
чена заборгованість.

Щоб зменшити вплив від введення стандартів Базеля III, міжнародний ре-
гулятор дав банкам достатньо тривалий період адаптації. «Підвищення стандартів 
достатності капіталу буде введено в 2013 році і закінчиться 2015 року. При цьому 
із січня 2016 року до січня 2019 року банки повинні створити буферний резервний 
капітал. Це означає, що банки будуть мати достатньо часу для збільшення свого 
капіталу в разі необхідності». 

Ключовими положеннями реформи «Базель ІІІ» щодо капіталу банків є:
•  підвищення до 4,5% мінімального розміру ліквідного резерву власного 

капіталу банку, або так званого коефіцієнта основного капіталу першого 
рівня. Раніше цей рівень становив 2%;

•  із 4,5 до 6% підвищено рівень капіталу першого рівня банку, який пред-
ставляє його найбільш ліквідні активи, перш за все державні облігації, 
прості акції та нерозподілений прибуток, і служить для покриття можли-
вих збитків. На додаток до цього рішенням Базельського комітету кожний 
банк зобов’язаний створити спеціальний буферний резервний капітал у 
розмірі 2,5%;

•  при виникненні кризової ситуації у світовій фінансовій системі банки 
повинні виділяти в особливий стабілізаційний фонд до 2,5% капіталу, 
залежно від розмірів банків та їхньої вразливості;

•  вводиться додаткова вимога до достатності капіталу під час надлишко -
вого зростання кредитного портфеля в розмірі 0–2,5%.
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Ключовими положеннями реформи «Базель ІІІ» щодо управління на 
належ ному рівні ліквідністю банків є затвердження таких принципів надійного 
управлін ня та нагляду за ризиком ліквідності, з поділом їх на п’ять категорій:

•  фундаментальний принцип;
•  основи управління ризиком ліквідності;
•  оцінка та управління ризиком ліквідності;
•  публічне розкриття інформації;
•  роль наглядових органів.

Фундаментальний принцип
Принцип 1. Відповідальність за надійне управління ризиком ліквідності 

лежить на банку. Банк повинен запровадити повноцінну систему управління 
ризиком ліквідності задля забезпечення наявності достатньої ліквідності, у тому 
числі за рахунок запасу необтяжених, високоякісних ліквідних активів, з метою про-
тистояння низці шокових подій, у тому числі втрати або зменшення забезпечених 
і незабезпечених джерел фінансування. Органи нагляду повинні оцінювати аде-
кватність як системи управління ризиком ліквідності банку, так і його позицію 
ліквідності, а також повинні вживати невідкладних заходів у разі виявлення недо-
ліків у будь-якій із зазначених сфер задля захисту інтересів вкладників та обме -
ження потенційних негативних наслідків для фінансової системи.

Основи управління ризиком ліквідності
Принцип 2. Банк повинен чітко проголосити власний рівень толерантності 

до ризику ліквідності, який є прийнятним для його бізнесової стратегії та ролі у 
фінансовій системі.

Принцип 3. Вище керівництво повинно розробити стратегію, політику та 
практику управління ризиком ліквідності відповідно до проголошеного рів ня 
толерантності задля забезпечення наявності достатньої ліквідності. Вище керів-
ництво повинно на постійній основі переглядати інформацію щодо динаміки 
ліквідності банку та надавати звіти спостережній раді банку на регулярній основі. 
Спостережна рада повинна принаймні раз на рік переглядати та схвалювати 
стратегію, політики і практику щодо управління ліквідністю та переконуватися в 
тому, що вище керівництво ефективно управляє ризиком ліквідності.

Принцип 4. Банки повинні включати витрати, вигоди та ризик ліквідності 
до внутрішньої системи ціноутворення, оцінки результатів роботи та процесу за-
твердження нових продуктів щодо всіх важливих бізнесових операцій (як балан-
сових, так і позабалансових) і поєднувати в такий спосіб стимули до прийняття 
ризику в окремих бізнесових напрямах із рівнем ризику ліквідності, який ці напрями 
можуть створити для банку.

Принцип 5. Банк повинен мати надійний процес виявлення, оцінки, моні-
торингу, управління та контролю ризику ліквідності. Частиною процесу має бути 
повноцінна система комплексного прогнозування потоків грошових коштів від 
активів, зобов’язань та позабалансових статей на відповідні часові горизонти.
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Принцип 6. Банк повинен активно здійснювати моніторинг і контроль 
обсягу ризику ліквідності та потреб у фінансуванні в межах підрозділів і між 
ними, бізнесовими лініями та валютами, беручи до уваги юридичні, регуляторні та 
операційні обмеження щодо мобільності ліквідності.

Оцінка та управління ризиком ліквідності
Принцип 7. Банк повинен розробити стратегію фінансування, в якій має 

передбачити ефективну диверсифікацію джерел та строків фінансування. Він 
повинен забезпечувати постійну присутність на обраних ринках фінансування 
та надійні зв’язки з постачальниками коштів із метою забезпечення ефективної 
диверсифікації джерел фінансування. Банк повинен регулярно переоцінювати свою 
здатність швидкої мобілізації коштів з кожного джерела. Він повинен виявляти 
основні фактори, які негативно впливають на його здатність залучати кошти, 
та здійснювати прискіпливий моніторинг цих факторів з метою забезпечення 
актуальності оціночних суджень про здатність мобілізації фінансування.

Принцип 8. Банк повинен ефективно управляти своїми внутрішньоденними 
позиціями та ризиками з метою забезпечення своєчасного виконання зобов’язань 
щодо розрахунків та платежів як за нормальних, так і за стресових умов, що буде 
внеском у забезпечення безперебійності платіжних і розрахункових систем.

Принцип 9. Банк повинен здійснювати активне управління позицією щодо 
застави, проводячи чітке розмежування між обтяженими і необтяженими активами. 
Банк повинен здійснювати моніторинг відповідальної особи та фізичного місця 
утримання застави, а також того, як вона може бути мобілізована у відповідний час.

Принцип 10. Банк повинен проводити стрес-тестування на постійній основі 
щодо набору короткострокових і тривалих індивідуальних і загальноринкових 
стресових сценаріїв (окремо та в комбінації), щоб виявляти джерела потенційного 
навантаження на ліквідність і переконуватися в тому, що поточний рівень ризику 
залишиться в межах установлених банком параметрів толерантності до ризику 
ліквідності. Банк повинен використовувати результати стрес-тестів для коригуван-
ня своїх стратегій та політик ризик-менеджменту, позиції, а також розроблення 
ефективних планів на випадок кризових обставин. 

Принцип 11. Банк повинен мати офіційний план кризового фінансування 
(ПКФ), в якому мають бути чітко зазначені стратегії розв’язання проблеми нестачі 
ліквідності у кризових ситуаціях. ПКФ має містити політику управління низкою 
стресових ситуацій, установлювати чіткі параметри відповідальності, передбачати 
чіткі процедури заявок і збільшення сум, а також регулярно піддаватися тестуванню 
та актуалізації з метою підтримки операційної повнофункціональності.

Принцип 12. Банк повинен підтримувати запас необтяжених високоякісних 
ліквідних активів, які мають утримуватися як забезпечення на випадок низки 
сценаріїв стресу ліквідності, у тому числі тих, які передбачають втрату або зменшення 
незабезпечених та зазвичай доступних забезпечених джерел фінансування. Не 
повинно існувати юридичних, регуляторних або операційних перешкод вико рис-
танню цих активів для отримання фінансування.
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Публічне розкриття інформації
Принцип 13. Банк повинен на регулярній основі розкривати публічно 

інформацію, яка дозволить учасникам ринку формувати правильні судження щодо 
надійності системи управління ризиком ліквідності та позиції ліквідності.

Принципи надійного управління та нагляду за ризиком ліквідності стосують-
ся наглядових органів. 

Роль наглядових органів
Принцип 14. Органи нагляду повинні на регулярній основі проводити 

комплексне оцінювання загальної системи управління ризиком ліквідності в банку 
та позиції ліквідності банку задля визначення, чи забезпечать вони достатній рівень 
поглинання стресу ліквідності виходячи з ролі банку у фінансовій системі.

Принцип 15. Органи нагляду повинні доповнювати свої регулярні оцінювання 
загальної системи управління ризиком ліквідності в банку та позиції ліквідності 
банку моніторингом внутрішніх звітів, пруденційної звітності та ринкової інфор-
мації в їх поєднанні.

Принцип 16. Органи нагляду повинні втручатись у роботу банку задля 
забезпечення ефективного та своєчасного вжиття заходів банком щодо виправлення 
недоліків у процесах управління ризиком ліквідності. 

Принцип 17. Органи нагляду повинні обмінюватися інформацією з іншими 
органами нагляду та установами публічного права, як-от центральні банки, як 
у межах держави, так і на міжнародному рівні, задля забезпечення ефективного 
співробітництва щодо нагляду та контролю за управлінням ризиком ліквідності. 
Обмін інформацією має відбуватися на регулярній основі, у звичайний час, з 
відповідним збільшенням частоти такого обміну під час стресових навантажень.

Оскільки принципи управління ліквідністю передбачають одним із дієвих 
заходів стрес-тестування, то Базельський комітет розробив також Принципи 
надійної практики стрес-тестування та нагляду. 

Використання стрес-тестування та його інтеграція в управління ризиками
1. Стрес-тести мають бути складовою частиною загальної культури ризик-

менеджменту в банках. Стрес-тести мають бути втілюваними, а результати аналізу 
стрес-тестування мають впливати на прийняття рішень на відповідному рівні, у тому 
числі на стратегічні бізнесові рішення на рівні спостережної ради та правління. Для 
ефективності програм стрес-тестування важливим є залучення спостережної ради 
та вищого керівництва.

2. Банк повинен реалізовувати програму стрес-тестування, яка стимулює 
виявлення та контроль ризику, надає додаткову інформацію для інших інструментів 
ризик-менеджменту, поліпшує управління ліквідністю та капіталом, а також поси-
лює внутрішні і зовнішні комунікаційні зв’язки.

3. Програми стрес-тестування мають брати до уваги перспективи всієї ор-
ганізації та охоплювати масив технік і прийомів.

1.6
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4. У банку мають існувати в письмовому варіанті політики та процедури щодо 
програми стрес-тестування. Реалізація програми має бути документована належ -
ним чином.

5. Банк повинен мати комплексну інфраструктуру, яка має бути достатньо 
гнучкою для врахування різних та потенційно змінних стрес-тестів із відповідним 
рівнем деталізації.

6. Банк повинен на регулярній основі переглядати та актуалізувати систему 
стрес-тестування. Ефективність програми стрес-тестування, а також комплексність 
основних окремих її компонентів мають піддаватися регулярній незалежній 
перевірці.

Методологія стрес-тестування та відбір сценаріїв
7. Стрес-тести мають охоплювати масив сфер бізнесу та ризиків, у тому числі 

на рівні всієї установи. Банк повинен мати можливість ефективного зведення 
результатів окремих стрес-тестувань задля отримання комплексного уявлення про 
ризик на рівні всієї установи.

8. Програми стрес-тестування повинні враховувати масив сценаріїв, у тому 
числі перспективних сценаріїв, та намагатися брати до уваги ефекти масштабу та 
зворотного зв’язку. 

9. Стрес-тести повинні моделювати масив подій, різних за критичністю 
наслідків, у тому числі події, що здатні завдати найбільшої руйнації через розмір 
збитків або втрату репутації. Стрес-тести також повинні визначати, який сценарій 
розвитку подій може поставити під сумнів життєздатність установи (зворотний 
стрес-тест) і в такий спосіб виявляти приховані ризики та зв’язки між ризиками.

10. У рамках загальної програми стрес-тестування банк повинен брати до 
уваги при оцінці рівня ризику одночасний негативний розвиток подій на ринках 
фінансування та активів, а також результат скорочення ринкової ліквідності.

Окремі сфери уваги
11. Ефективність прийомів зниження ризику слід регулярно переглядати.
12. Програма стрес-тестування має явно покривати комплексні та нестан-

дарт ні продукти, наприклад сек’юритизовані експозиції. Стрес-тестування сек’юри-
тизованих експозицій має враховувати базові активи, їхню вразливість до системних 
ринкових факторів, відповідні контрактні умови та тригерні події, а також вплив 
левериджу, зокрема що стосується рівня черговості претензій у структурі випуску.

13. Банки повинні посилювати свою методологію стрес-тестування шляхом 
урахування репутаційного ризику. Банки повинні включати до програм стрес-
тестування ризики, що породжені позабалансовими інструментами та іншими 
пов’язаними особами.

14. Банки повинні посилювати свою методологію стрес-тестування щодо 
окремих контрагентів із високим рівнем левериджу, оцінюючи їхню вразливість 
до окремих категорій активів або зрушень ринкової кон’юнктури, а також шляхом 
оцінки потенційного «реверсивного руху» щодо прийомів зниження ризику. 

ТЕМА 1
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Принципи для органів нагляду
15. Органи нагляду повинні проводити регулярні та комплексні оцінки про-

грам стрес-тестування банків.
16. Органи нагляду повинні вимагати від керівництва вжиття виправних 

заходів у разі виявлення суттєвих недоліків програм стрес-тестування або коли 
результати стрес-тестування не приймаються належним чином до уваги.

17. Органи нагляду повинні оцінювати і – за потреби – ставити під сумнів 
обсяги та серйозність сценаріїв. Органи нагляду можуть вимагати від банків прове-
дення аналізу чутливості щодо окремих портфелів або параметрів, використати 
конкретні сценарії або застосувати ті сценарії, за яких життєздатність установи 
ставиться під загрозу (зворотні сценарії стрес-тестування).

18. У рамках другої опори Базеля ІІ органи нагляду повинні перевіряти 
результати стрес-тестування банками внутрішньої оцінки капіталу та ризику лік-
відності. Зокрема, органи нагляду повинні враховувати результати перспективно 
спрямованих стрес-тестів для оцінки адекватності капіталу і ліквідності. 

19. Органи нагляду повинні розглядати можливість запровадження стрес-
тестів на основі спільних сценаріїв. 

20. Органи нагляду повинні долучатися до конструктивного діалогу з іншими 
публічними установами та представниками ринку з метою виявлення системних 
ризиків. Органи нагляду повинні також забезпечувати здатність і навички оці-
нювання програм стрес-тестування банків.

Також Базельським комітетом прийнято Міжнародну концептуальну основу 
для оцінки, стандартизації та моніторингу ризику ліквідності, яка встановлює два 
обов’язкові параметри контролю ризику ліквідності, а саме: коефіцієнт ліквідного 
покриття і коефіцієнт чистого стабільного фінансування.

Коефіцієнт ліквідного покриття
Визнає наявність необтяжених, високоякісних ліквідних активів, що можуть 

бути використані установою для компенсації чистого відпливу грошових коштів за 
сценарію гострої кризи ліквідності, що визначений органом нагляду. 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування
Визначає наявність довгострокових стабільних джерел фінансування.
Коефіцієнт ліквідного покриття розраховується на діапазон 30 днів і базується 

на таких припущеннях:
• різке скорочення кредитного рейтингу установи;
• часткова втрата депозитної бази;
• втрата незабезпеченого інвестиційного фінансування;
• значне збільшення обмежень забезпеченого фінансування;
• збільшення відпливу коштів за рахунок деривативних і позабалансових 

інструментів;
• банки також повинні оцінити умовні зобов’язання.
Коефіцієнт чистого стабільного фінансування визначається як величина 

довго строкових стабільних джерел фінансування у відношенні до профілю 
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ліквідності профінансованих активів та потенційного навантаження на ліквід ність 
із позабалансових позицій. Профіль ліквідності визначається за допомогою фак-
торів обов’язкового стабільного фінансування від 0 до 100%. Використовуються 
для обчислення необхідної мінімальної суми фінансування. Оцінка відбувається 
за один рік.

Базельським комітетом із запровадження Базеля III розроблено плани кількох 
наступних років (табл. 1.3).

Таблиця 1.3
Поступові плани Базельського комітету 
щодо запровадження вимог Базеля ІІІ

(затемнені клітинки – перехідний період)

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 01.01.
2019

Співвідношення 
власних і позикових 
коштів (вимоги 
до ліквідності)

Спостережний 
моніторинг

Паралельний перебіг 
впродовж періоду 

01.01.2013–01.01.2017. 
Розкриття: початок 2015 р.

  Міграція 
до компо-

нента 1

 

Мінімум загального 
співвідношення 
власного капіталу 
і суми активів

3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Буфер капіталу 
для покриття 
збитків

   
0,625% 1,25% 1,875% 2,5%

Мінімум загального 
співвідношення 
власного і буферного 
капіталу 
до активів банку

   

3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7,0%

Скорочення 
відрахування 
від загального 
зовнішнього тарифу

   

20% 40% 60% 80% 100% 100%

Мінімум капіталу 
І рівня

   
4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Мінімум загального 
капіталу

   
8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Мінімум загального 
капіталу + буфер 
капіталу 
для покриття 
збитків

   

8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,25% 9,875% 10,5%

ТЕМА 1
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Упровадження умов Базельської угоди (Базеля ІІІ) також має як значні 
переваги, так і серйозні проблеми на шляху його впровадження в різних країнах 
світу.

• Перша проблема – це часовий фактор, адже банкам буде потрібен знач-
ний проміжок часу для того, щоб перейти на нові стандарти розрахунку 
капіталу, особливо це стосується вдосконалених методів оцінки, які 
базуються на внутрішніх системах оцінки. 

• Друга проблема – це високі витрати на реалізацію нової Базельської угоди.
• Третя проблема – формування баз даних на агрегацію інформації, яка 

надходить із різних джерел, які є незіставними за технічними харак-
теристиками. 

• Четверта проблема – неготовність банків, особливо в країнах, що роз ви-
ваються, до впровадження систем управління ризиками. З цієї проблеми 
висловили занепокоєння дві країни – Німеччина і Росія.

Дальша діяльність банківських систем різних країн, які входять у Базельський 
комітет із питань регулювання діяльності банків, є суттєво ускладненою, оскільки 
вони є різними за розміром капіталу, активів, рівнем технологій та економіки 
загалом. У цій ситуації доцільним було б запровадити два варіанти Базеля III, один 
із яких був би більш адаптований (можливо лояльніший) до країн із перехідною і 
трансформаційною економікою. 

Питання для самоконтролю

1.  Розкрийте зміст і необхідність здійснення банківського нагляду та регулювання.
2.  Які основні завдання банківського нагляду та регулювання Національного банку 

України?
3.  Які основні принципи Базельського комітету з питань банківського нагляду?
4.  Охарактеризуйте основні засади ефективного банківського нагляду.
5.  Які основні етапи і методи здійснення банківського нагляду та регулю вання?
6.  Охарактеризуйте основні засади функціонування банківського нагляду в різних 

країнах.
7.  Поясніть суть організації банківського нагляду та регулювання в Україні.
8.  Охарактеризуйте структуру Генерального департаменту банківського нагляду 

Національного банку України.
9.  Прокласифікуйте форми банківського нагляду та регулювання.
10.  Які основні вимоги Базеля III до капіталу банків?

1.6
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Завдання

1. Зобразіть схематично побудову системи банківського нагляду (вертикально і гори-
зонтально) в Україні, проаналізуйте і наведіть відмінності від зарубіжних аналогів.

2. Складіть порівняльну таблицю відмінностей і спільних ознак систем банківського 
нагляду в економічно розвинутих країнах за такою формою:

Країни Спільна ознака
………………… ……………………

Країни Відмінності
…………. …………………….

3. Складіть перелік нормативних актів з організації банківського нагляду за таким 
зразком:

Нормативний документ Коли і ким затверджений Короткий зміст основних 
положень

Тести

1.  Принципи Базельського комітету передбачають пряму або непряму участь 
банку в капіталі інших суб’єктів у розмірі не більше ніж:
а)  15% капіталу суб’єкта; 
б)  10% банківського капіталу;
в)  15% банківського капіталу;
г)  немає правильної відповіді.

2.  Базельські принципи банківського нагляду стосуються:
а)  передумов ефективного банківського нагляду;
б)  передумов ефективного банківського нагляду, методів поточного банківського 

нагляду, офіційних повноважень наглядових органів;
в)  передумов ефективного банківського нагляду, ліцензування і структури 

на гляду, пруденційних правил і вимог, методів поточного банківського 
нагляду, вимог до інформації, офіційних повноважень наглядових органів, 
транснаціональних банківських операцій;

г)  передумов ефективного банківського нагляду, ліцензування і структури на-
гля ду, пруденційних правил і вимог, методів поточного банківського нагляду, 
вимог до інформації, офіційних повноважень наглядових органів, шляхів 
реорганізації та реструктуризації банків.

3.  Базель II передбачав контроль:
а)  за операційним, ринковим ризиком та розкриттям інформації у фінансових 

звітах;
б)  кредитним, ринковим та операційним ризиками;
в)  методів поточного банківського нагляду, вимог до інформації, офіційних по-

вноважень наглядових органів, транснаціональних банківських операцій;
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г)  кредитним, ринковим та операційним ризиками, мінімальними вимогами до 
капіталу та розкриттям інформації.

4.  Базель III передбачає нововведення:
а)  з поліпшення якості й транспарентності капіталу першого рівня;
б)  контролю за гібридними інструментами;
в)  методики оцінки забезпечення за активними операціями;
г)  втручання нагляду на ранніх стадіях з метою усунення проблем.

5.  Метою банківського нагляду є:
а)  фінансова стабільність банківської системи;
б)  фінансова стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників 

і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів на банківських рахун-
ках; 

в)  захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання 
коштів клієнтів на банківських рахунках;

г)  забезпечення стабільності та надійності банківської системи з метою сприяння 
економічному піднесенню. 

6.  Банкам заборонено:
а)  діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі та страхування;
б)  перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
в)  довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юри-

дичними і фізичними особами;
г)  організацію купівлі і продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

7.  Коли і де був створений Міжнародний комітет із банківського нагляду?
а)  1988 р. у Бельгії;
б)  1975 р. у Швеції;
в)  1974 р. у Швейцарії; 
г)  1988 р. у Франції. 

8.  В якій із наведених країн нагляд здійснює тільки центральний банк?
а)  Україна; 
б)  Швейцарія;
в)  Швеція;
г)  немає правильної відповіді.

9.  В якій із наведених країн нагляд здійснює центральний банк разом з іншими 
органами?
а)  Норвегія;
б)  США;
в)  Португалія;
г)  усі відповіді правильні.

10.  Органом нагляду у Франції є:
а)  Банк Франції та Банківська комісія;
б)  Банк Франції та Асоціація банків;
в)  Банківська комісія; 
г)  немає правильної відповіді.

11.  Органом нагляду в Нідерландах є:
а)  міністерство фінансів;
б)  управління нагляду центрального банку;
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в)  монетарний інститут;
г)  немає правильної відповіді.

12.  Що є завданням банківського нагляду?
а)  розгляд пакетів документів щодо реєстрації банків;
б)  погодження статутів кредитних спілок;
в)  забезпечення стабільності та надійності банківської системи з метою сприяння 

економічному піднесенню;
г)  контроль за дотриманням ліквідності.

13.  Що є функцією банківського нагляду?
а)  організація проведення співбесід із кандидатами на керівні посади в банках;
б)  забезпечення стабільності та надійності банківської системи з метою сприяння 

економічному піднесенню;
в)  підтримання необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в бан-

ківському секторі;
г)  усі відповіді правильні.

14.  Основними нововведеннями Базеля III мають бути: 
а)  розширення можливостей стійкості банківського сектору до потрясінь, по-

в’язаних із фінансовими й економічними кризами, незалежно від джерела;
б)  поліпшення управління ризиками;
в)  зміцнення прозорості банків і розкриття інформації;
г)  усі відповіді правильні.

15.  Скільки груп за розміром активів виділяє Національний банк України:
а)  3;    
б)  2;
в)  5;
г)  4.
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ПЛАН ВИКЛАДУ І ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

2.1. Порядок та умови створення банків в Україні.
2.2. Особливості здійснення державної реєстрації банків. 
2.3. Порядок створення банків з іноземним капіталом.
2.4. Відкриття філій і представництв банків в Україні.
2.5. Створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку 

на території інших держав.
2.6. Особливості відкриття територіально відокремлених безбалансових 

відділень банку.
2.7. Створення та реєстрація банківських об’єднань.
2.8. Реєстрація кореспондентських рахунків

Ключові слова і терміни

Вступний контроль
Державний банк
Місцевий кооперативний банк 
Іноземний капітал 
Банк з іноземним капіталом
Філія банку 
Учасники банку 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб 
      та фізичних осіб – підприємців 
Відділення банку
Представництво банку
Державна реєстрація банку
Кореспондентський рахунок 

2.1.  ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
СТВОРЕННЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Важливою передумовою стабільності банківської системи є забезпечення 
досконалих механізмів контролю з боку регулятора ще на стадії створення 
банківської установи, з тим, щоб уже на стадії вирішення питання про її відкриття 
мати впевненість щодо надійної та ефективної діяльності установи в майбутньому.

У вирішенні цього важливого (чи складного) питання визначальна роль на-
лежить реєстрації банків та ліцензуванню банківської діяльності, тобто вступному 
контролю з боку банківського нагляду.

Правовими засадами здійснення реєстрації та ліцензування в банківській 
сфері є закони України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську 
діяльність», «Про акціонерні товариства» та нормативно-правові документи 
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Національного банку України – Положення про порядок створення і державної 
реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень і Положення про 
порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на 
виконання окремих операцій, затверджені, відповідно, постановами Правління 
Національного банку України № 375 від 31 серпня 2001 року та № 275 від 17 липня 
2001 року, зі змінами та доповненнями.

Головною метою вступного контролю Національного банку України є обме-
ження можливості здійснення банківських операцій тільки тими суб’єктами, які 
мають ліцензію на банківську діяльність і умови діяльності яких відповідають уста-
новленим Національним банком України обов’язковим вимогам та діяльність яких 
не загрожує інтересам їхніх клієнтів (рис. 2.1).

перевірка обсягу капіталу, джерел внесків до статутного капіталу банків  
та складу їх учасників 

перевірка кваліфікаційних та професійних якостей працівників вищої і середньої 
ланок управління банками 

розгляд оптимального бізнес-плану діяльності банків на найближчий рік  
та наступні 1–3 роки діяльності 

визначення політики та напрямів діяльності банків 

розгляд питання щодо іноземних акціонерів (учасників) і кандидатів на керівні посади 

розгляд відповідних технічних питань 

визначення умов, за яких Національний банк України відмовляє в наданні ліцензій  
на проведення банківських операцій 

Вимоги до вступного контролю 

Рис. 2.1. Характеристика вступного контролю

Контроль їх при вступі до ринку банківських послуг має дуже важливе зна-
чення, особливо для нових банків, оскільки вони є найбільш уразливими щодо бан-
крутства. У вступному контролі розрізняють два етапи: реєстрацію банку як юри-
дичної особи і надання ліцензії на здійснення банківських операцій. Ці два етапи 
забезпечують, з одного боку, допуск до банківської діяльності фінансово платоспро-
можних та з бездоганною діловою і суспільною репутацією заснов ників банків, а 
з другого – допуск до керівництва банками професійних висококваліфікованих 
банкірів.

Банки в Україні створюються у формі публічного акціонерного товариства або 
кооперативного банку.
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Водночас за формою функціонування вони поділяються на універсальні і 
спеціалізовані (рис. 2.2). Банківська установа може набути статусу спеціалізованого 
банку (крім ощадного), якщо не менше ніж 50% його активів є активами одного типу. 
Наприклад: 

• для інвестиційного банку – емісія та розміщення цінних паперів, що здій-
снюються за рахунок грошових коштів приватних інвесторів; 

• для іпотечного – активи, розміщені під заставу землі чи нерухомого майна; 
• для розрахункового – активи, що розміщуються на клірингових рахунках. 
Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку в разі, коли більше ніж 

50% його пасивів є вкладами фізичних осіб. 

Спеціалізовані банки  

Ощадні  
(банк набуває статусу 

спеціалізованого ощадного 
банку в разі, якщо більше  

ніж 50% його пасивів  
є вкладами фізичних осіб) 

Інвестиційні 
(емісія та розміщення  

цінних паперів,  
що здійснюється  

за рахунок коштів  
приватних інвесторів) 

Іпотечні  
(активи, розміщені під заставу 

землі чи нерухомого майна) 

Розрахункові  
(активи, що розміщуються  
для клірингових рахунків) 

Рис. 2.2. Спеціалізація банківських установ

Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України після 
отримання позитивного висновку Національного банку про намір заснування 
державного банку, який надається на підставі отриманої інформації про таке: 

• розмір статутного капіталу державного банку на час його реєстрації, 
терміни та джерела формування;

• перелік банківських та інших операцій;
• бізнес-план, що визначає види діяльності, які державний банк планує 

здійснювати на поточний рік з обґрунтуванням їх економічного ефекту;
• стратегія банку на н аступні три роки.
Органами управління державного банку є наглядова рада і правління банку. 

Органом контролю державного банку є ревізі йна комісія, персональний та кількіс-
ний склад якої визначає наглядова рада державного банку. 

Наглядова рада є вищим органом управління державного банку, що здійснює 
контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади 
грошових коштів, забезпечення їх повернення вкл адникам і захисту інтересів дер-
жави як акціонера державного банку, а також здійснює інші функції. 
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До складу наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради 
банку, призначені Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом 
Міністрів України. До складу наглядової ради державного банку, який призначається 
Верховною Радою України, в обов’язковому порядку входить не менше ніж один 
представник парламентської опозиції. З метою представництва інтересів держави 
до складу наглядової ради державного банку можуть входити представники органів 
 виконавчої влади та інші особи. Термін повноважень членів наглядової ради дер-
жавного банку – п’ять років. 

Пре зидент України призначає п’ять членів наглядової ради державного банку 
шляхом прийняття відповідного указу. 

Верховна Рада України і Кабінет Міністрів   України призначають по п’ять чле-
нів наглядової ради державного банку шляхом прийняття відповідної постанови. 

Членом наглядової ради державного банку може бути громадянин України, 
який має вищу економічну чи юридичну освіту, або науковий ступінь у галузі еко-
номіки, фінансів та/або права і при цьому має досвід роботи в органі законодавчої 
влади чи на керівних посадах центральних органів виконавчої влади України, які 
забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної та 
правової політики, або в банківській установі, чи досвід наукової, практичної роботи 
в галузі економіки, фінансів, права. Особа, яка входить до складу наглядової ради 
чи іншого органу управління банку (крім державного) чи є членом сім’ї такої особи 
першого ступеня споріднення, або особа, яка була засуджена за зловживання у 
фінансовій сфері, судимість якої не погашена або не знята в установленому законом 
порядку, не може бути членом наглядової ради державного банку. Не допускаєтьс я 
призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке 
призначення може призвести до конфлікту інтересів. 

Члени наглядової ради мають право на опл ату своєї діяльності за рахунок 
товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збо ри за затвердже-
ним зборами кошторисом.

Наглядову раду державного банку очолює голова, якого обирає наглядова рада 
зі складу її членів. 

В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій 
10 осіб і більше створення наглядової ради є обов’язковим. У товаристві з кількі      стю 
акціонерів – власників простих акцій 9 осіб і менше за відсутності наглядової ради її 
повноваження здійснюють загальні збори ак    ціонерів.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу 
та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. 

Голову наглядової ради акціонерного товариства обирають     члени наглядової 
ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, 
якщо інше  не передбачено статутом товариства. 

Засідання наглядової ради скликаються з ініціативи голови наглядової ради або 
на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на 
вимогу ревізі йної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених 
статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. 

2.1
ПОРЯДОК ТА УМОВИ СТВОРЕННЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ
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Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь біль-
ше ніж половина її складу. Рішення наглядової ради приймаються простою 
більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової 
ради дер жавного банку. Статут і внутрішні положення державного банку можуть 
передбачати порядок скликання, голосування, прийняття і оформлення рішень 
наглядової ради. 

Повноваження призначеного складу наглядової ради державного банку та/або
кожного з його членів можуть припинятися відповідно за рішенням Верховної 
Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України щодо призначених 
ними   осіб, але не раніше ніж через один рік з дня призначення. У разі призначення 
тим часового адміністратора державного банку повноваження наглядової ради 
припиняються. 

Рішення про зміну розміру статутного капіталу державного банку та при-
пинення його діяльності приймає Кабінет Міністрів України. При ць  ому Кабінет 
Міністрів України зобов’язаний отримати позитивний висновок Національного 
банку України з приводу наміру зміни розміру статутного фонду державного банку. 

Місцевий кооперативний банк створюється юридичними і фізичними 
особами відповідно до вимог чинного законодавства України про кооперацію 
та Закону «Про банки і банківську діяльність». Мінімальна кількість учасників 
місцевого кооперативного банку має бути не меншою ніж 50 осіб, кожна з яких 
незалежно від розміру своєї участі в капіталі банку (паю) має право одного голосу. 

Учасниками банку можуть бути: 
• юридичні і фізичні особи;
• резиденти і нерезиденти;
• держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним 

органів. 
Учасниками банку не можуть бути:
• юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об’єднання громадян, 

релігійні та благодійні організації;
• юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їхніх власників і 

джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески 
до статутного капіталу або купують акції банків. 

Місцеві кооперативні банки і центральний кооперативний банк можуть за-
лучати вклади тільки від своїх учасників.

ТЕМА 2
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2.2.  ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Розглянемо поетапно процес державної реєстрації банку (рис. 2.3). 

5 етап 

3 етап 

1 етап 

Реєстраційна картка  
та статут банку для реєстрації 

пакет документів  
для реєстрації банку 

Повідомлення  
про реєстрацію банку 

Рішення про реєстрацію 

Документи для реєстрації 

6 етап 

Відкриття кореспондендентського рахунку 

Учасники банку 

Департамент реєстрації, 
ліцензування  

та реорганізації банків 

4 етап 
Запис у Державний реєстр 

банків про державну 
реєстрацію банку 

Єдиний державний  
реєстр юридичних і фізичних  

осіб – підприємців 

Пакети документів і висновок 
(у 4-х примірниках) 

2 етап 

Територіальне управління 
Національного банку 

України 

Національний банк України 

Рис. 2.3. Етапи державної реєстрації банку

Перший етап 
Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа або голова 

спостережної ради подає до територіального управління Національного банку за 
місцем створення банку обов’язковий пакет документів. Розглянемо коротко ті 
документи, які мають входити до цього пакета. 

1. Заява про реєстрацію банку, засвідчена підписом уповноваженої особи або 
голови спостережної (наглядової) ради. 

2. Таблиця формування статутного капіталу банку.
3. Звіт про двадцять найбільших акціонерів. 
4. Засновницький договір. 

Для створення акціонерного товариства засновники повинні провести уста новчі 
збори та закрите (приватне) розміщення його акцій, здійснити державну реєстрацію 
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акціонерного товариства. Для реєстрації державного і кооперативного банків за снов-
ницький договір не подається. 

Засновницький договір не є установчим документом товариства і діє до дати 
реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про 
результати закритого (приватного) розміщення акцій. 

Засновницький договір укладається в письмовій формі. Якщо товариство ство-
рюється з участю фізичних осіб, їхні підписи на засновницькому договорі підлягають 
нотаріальному засвідченню. 

У разі заснування товариства однією особою засновницький договір не укладається. 
У разі заснування акціонерного товариства його акції підлягають розміщенню 

тільки серед засновників товариства шляхом приватного розміщення. Публічне 
розміщення акцій товариства може здійснюватися після отримання свідоцтва про 
реєстрацію першого випуску акцій. 

Особливості створення акціонерного товариства шляхом злиття, поділу, виді-
лення чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариств, державного 
(державних) та комунального (комунальних) підприємств в акціонерне товариство 
визначає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а з участю державних 
та (чи) комунальних підприємств – Державна комісія з цінних паперів та фондо  вого 
ринку за погодженням із Фондом державного майна України. 

Створення акціонерного товариства має таку послідовність: 
1) прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного това риства 

та про закрите (приватне) розміщення акцій; 
2) подання заяви й усіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до 

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 
3) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску 

акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; 
4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів; 
5) укладення з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії 

акцій або з реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів; 

6) закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства; 
7) оплата засновниками повної вартості акцій;
8) затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (при-

ватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту то-
вариства, а також прийняття інших рішень, передбачених законом; 

9) реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації; 
10) подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про 

результати закритого (приватного) роз міщення акцій; 
11) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про 

результати закритого (приватного) розміщення акцій; 
12) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій; 
13) видача засновникам товариств а документів, що підтверджують право влас ності 

на акції. 
Якщо порушено наведену процедуру створення акціонерного товариства, то Дер-

жавна комі сія з цінних паперів та фондового ринку повинна прийняти рішення про 
відмову в реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. У 
разі прийняття такого рішення Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
звертається до суду  з позовом про ліквідацію акціонерного товариства. 

ТЕМА 2
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У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні 
приймати збори засновників, ця особа приймає одноосібно  і оформляє рішенням 
про намір заснувати товариство. Якщо єдиним засновником товариства є фізична 
особа, її підпис на рішенні про намір заснувати товариство  підлягає нотаріальному 
засвідченню.

Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом трьох 
місяців з дати повної оплати акцій засновниками. Кількість голосів засновника на 
установчих зборах акціонерного товариства визначається кількістю акцій товариства, 
які підлягають при дбанню цим засновником.  

На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання:  
1) про заснування товариства;  
2) затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахуно     к оплати акцій 

товариства;  
3) затвердження статуту товариства;  
4) утворення органів товариства;  
5) уповноваження представника (представників) на здійснення дальшої діяльності 

щодо утворенн я товариства;  
6) обрання членів наглядової ради, голови колегіального виконавчого органу това-

риства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу това-
риства), членів ревізійної комісії (ревізора);  

7) затвердження результатів розміщення акцій;  
8) обрання лічильної комісії;
9) учинення інших дій, необхідних для створення товариства.  
Рішенн я з питань заснування товариства, затвердження оцінки майна, що вноситься 

засновниками в рахунок оплати акцій товариства, затвердження статуту товариства 
вважаються прийнятими, якщо за них проголосували всі засновники акціонерного 
товариства. Рішення з решти питан ь приймаються простою більшістю голосів за-
сновників, якщо інше не передбачено засновницьким договором.  

У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення приймає ця 
особа одноосібно і оформляє рішенням про заснування товариства. Якщо єдиним 
засновником товариства є фізична особа, то її підпис на рішенні про заснування 
підлягає нотаріальному засвідченню.  

Незатвердження установчими зборами статуту акціонерного товариства вважається 
відмовою засно вників від створення цього товариства та є підставою для повернення 
зас новникам внесків, зроблених ними в рахунок оплати акцій. Повернення внесків 
здійснюється протягом 20 робочих днів з дати проведення установчих зборів, на яких 
не було прийнято рішення про затвердження статуту акціонерного товариства.  
5. Статут товариства, який є установчим документом акціонерного 

товариства.
Статут акціонерного товариства повинен містити відомості:  
1) про повну і скорочену назву товариства українською мовою;  
2) тип товариства;  
3) розмір статутного капіталу;  
4) розмір резервного капіталу в разі його формування;
5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміще-

них товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій 
у разі розміщення привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов’язань 
з викупу акцій;

2.2
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ



74

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

6) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення 
товариством;

7) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції 
товариства чи у привілейовані акції іншого класу в разі розміщення привілейованих 
акцій;

8) права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу в разі роз-
міщення привілейованих акцій;

9) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання 
акцій цього товариства, які їхній власник пропонує до продажу третій особі, та 
порядок його реалізації або відсутність такого права;

10) порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;  
11) порядок скликання та проведення з агальних зборів;  
12) компетенцію загальних зборів;  
13) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів  та про зміни в 

порядку денному загальних зборів;
14) склад органів товариства та їхню компетенцію, порядок утворення, обрання 

і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу 
органів товариства та їхні компетенції;  

15) порядок внесення змін до статуту;  
16) порядок припинення товариства.  
Статутом акціонерного товариства не може бути передбачено надання засновни -

кам товариства додаткових прав чи повноважень.  
Статут акціонерного товариства може містити й інші положення, що не суперечать 

законодавству.  
Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України 

і має відповідати вимогам Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про 
акціонерні товариства» та інших законодавчих актів. 
6. Бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати, на 

поточний рік і стратегію діяльності на наступні три роки (на кожен рік окремо). Він 
має бути засвідчений підписами засновників банку або особою, що уповноважена 
засновницьким договором.

У бізнес-план мають бути вміщені:
• стислий опис (резюме). Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-

плану (мета створення банку, напрями й результати його діяльності);
• загальна інформація про банк; 
• правова база. Зазначається нормативно-правова база функціонування банку, 

у тому числі внутрішні документи, що регламентують здійснення банківських 
операцій;

• маркетингове дослідження ринку. Зазначається стан ринку банківських по-
слуг і його динаміка, наявність та перелік банківських послуг, визначення 
потреб клієнтів у банківських послугах і стан їх задоволення, у тому числі в 
територіальному розрізі, де банк планує проводити свою діяльність;

• виклад бачення банком динаміки розвитку економічних показників, зокрема тих 
із них, що характеризують фінансові ринки;

• конкурентна позиція та переваги банку. Розкриваються місце банку на ринку 
банківських послуг, потенційні конкуренти та конкурентні переваги банку; 

• розвиток бізнесу банку; 
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• мета створення та завдання банку. Відображається довгострокове бачення 
ролі й місця на ринку банківських послуг, особливості позиціонування в ринко-
вому середовищі; 

• напрями діяльності банку. Розкривається спеціалізація банку, напрями його 
діяльності, у тому числі в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальний 
аспект діяльності. визначаються обсяги діяльності за напрямами діяльності та 
цінова політика банку; 

• активно-пасивні операції банку. Прогнозний баланс банку на три роки для 
сприятливого і несприятливого розвитку подій. опис активно-пасивних опе ра-
цій банку із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, 
структури активів і пасивів за строками їх погашення тощо; 

• управління ризиками. Зазначаються внутрішньобанківські принципи управ-
ління ризиками, заходи запобігання фінансовій дестабілізації; 

• розвиток мережі банку. Зазначаються плани щодо відкриття філій, пред став-
ництв, відділень, пунктів обміну валют тощо; 

• участь у банківських групах і холдингах. Відображаються плани щодо участі в 
банківському об’єднанні із зазначенням його типу, материнської компанії та 
сфери діяльності; 

• фінансово-економічні показники діяльності банку, розраховані на три роки з 
урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій; 

• прогнозний розрахунок економічних нормативів; 
• сума коштів обов’язкових резервів; 
• прогнозний розрахунок:

-  звіту про фінансовий результат банку (див. додаток 1);
-  значення рентабельності активів;
-  розміру щорічних відрахувань до резервного фонду, що має становити не 

менше ніж 5% від прибутку банку до досягнення ним 25% регулятивного 
капіталу; 

• план збільшення капіталу банку із зазначенням відповідних джерел; 
• організаційне і матеріально-технічне забезпечення банку; 
• схема управління банком, принципи розподілу управлінських функцій між 

органами управління і повноважень між керівництвом банку, у тому числі 
підпорядкованість та функції структурних підрозділів і комітетів (із зазначен-
ням їхньої назви і планової чисельності персоналу структурних підрозділів); 

• забезпечення банку приміщенням, офісною технікою, банківським обладнан-
ням і транспортними засобами (у тому числі спеціальні технічні засоби для 
створення системи безпеки); 

• інформація про кадрову стратегію і політику формування персоналу банку, а 
також засоби стимулювання праці.

В оформленні титульного аркуша бізнес-плану можуть бути використані зовнішні 
атрибути корпоративної культури банку (корпоративні кольори, символи тощо).

Бізнес-план має бути підготовлений банком з урахуванням сценаріїв сприятливого 
і несприятливого розвитку ринку операцій, які банк планує здійснювати; стану ринків, 
що їх обслуговуватиме банк; обґрунтуванням припущень, на підставі яких побудовано 
бізнес-план.
7. Відомості про склад спостережної (наглядової) ради, правління (ради 

директорів), ревізійної комісії. 
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8. Документи, що дають змогу зробити висновок про бездоганну ділову 
репутацію голови, його заступників та членів спостережної (наглядової) ради 
банку, у тому числі: довідки банків, у яких отримано кредити, про стан виконання 
зобов’язань щодо їх повернення, анкету. 

9. Копія звіту про проведення приватного розміщення акцій – для банку, 
що створюється у формі публічного акціонерного товариства (подається після його 
реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку), з доданням 
переліку акціонерів банку. У переліку зазначають повне найменування акціонера, 
його місцезнаходження, платіжні реквізити, паспортні дані (для фізичних осіб) та 
кількість акцій, їхню загальну вартість і частку в статутному капіталі банку.

10. Угода про передавання приміщення у власність (шляхом дарування, 
продажу тощо) для розміщення банку за підписом уповноваженої за установчим 
договором особи або договір оренди приміщення на строк не менше ніж п’ять років 
у разі його укладення.

11. Фінансова звітність юридичних осіб – учасників банку, які матимуть 
істотну участь у банку, за останні чотири звітні періоди: для резидентів – за квартали, 
які передують кварталу, в якому вносяться кошти до статутного капіталу банку, 
з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для нерезидентів – 
окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених законодавст-
вом країни походження іноземного інвестора, засвідчені підписами керівника та 
головного бухгалтера (за наявності посади), а також відбитком печатки юридичної 
особи.

12. Копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку, 
що встановлюється Національним банком України. 

13. Нотаріально завірені копії установчих документів учасників, які є 
юридичними особами та матимуть участь у банку. 

14. Відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови і 
членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та його заступників, 
кандидатури яких відповідають таким кваліфікаційним вимогам: 

• наявність повної вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі 
управління – для голови та його заступників, членів правління (ради 
директорів), а також повної вищої економічної або бухгалтерської освіти – 
для головного бухгалтера та його заступників;

• стаж роботи голови, його заступників та членів правління (ради дирек-
торів) банку, головного бухгалтера та його заступників у банківській систе-
мі за відповідним фахом не менше ніж три роки, у тому числі для голови 
правління та головного бухгалтера на керівних посадах – не менше ніж рік;

• бездоганна ділова репутація;
• відсутність зауважень відповідного територіального управління Націо-

нального банку та фактів порушень банківського законодавства України і 
внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах.

Відомості про професійну придатність і ділову репутацію належить подати у формі 
таких документів: копії трудової книжки або витягу з неї, копії диплома про освіту, 
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довідок банків про стан виконання зобов’язань щодо повернення кредиту, анкети та 
інформації територіального управління.

У кожному конкретному випадку, якщо на посади голови та його заступників 
або членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та його заступників 
призначаються іноземні громадяни, рішення про погодження рекомендованої за-
сновниками кандидатури Національний банк приймає з урахуванням поданих доку-
ментів (їх копій, засвідчених у встановленому порядку), що підтверджують на явність 
економічної освіти (не нижче від ступеня магістра), стажу роботи на керівних посадах 
у банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки та інформації 
центрального банку або іншого органу відповідної держави, що здійснює контроль за 
діяльністю комерційних банків або комерційного банку, в якому працював кандидат, 
про відсутність у його роботі правопорушень. Крім того, уповноважена особа має 
подати до Національного банку документи, що підтверджують законність перебування 
таких іноземних громадян на території України, а у випадках, передбачених чинним 
законодавством України, – дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром 
зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України або за його дору чен-
ням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст 
Києва і Севастополя, якщо інше не передбачене міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
15. Копія свідоцтва про державну реєстрацію учасників, засвідчена в нота-

ріальному порядку.
16. Документи, які підтверджують ділову репутацію юридичних осіб 

– учасників банку (крім місцевого кооперативного банк  у), які матимуть істотну 
участь, зокрема:

• анкети; 
• повідомлення юридичних осіб про відсутність заборгованості за зобо-

в’язаннями перед бюджетами всіх рівнів;
• довідки банків, що обслуговують рахунки, з яких здійснюватиметься 

оплата  акцій (паїв), про наявність коштів;
• довідки банків, які надали кредити, про стан виконання зобов’язань щодо 

їх повернення.
17. Копії установчих документів власників істотної участі в юридичній 

особі – учаснику банку, яка матиме   істотну участь у банку, засвідчені в нотаріальному 
порядку, їх фінансову звітність за останні чотири звітні періоди: для резидентів 
– за квартали з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для 
нерезидентів – окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установ-
лених законодавством країни походження іноземного інвестора, та висновки ауди -
торських фірм про підтвердження їхньої звітності за останній звітний період.

18. Копія рішення органів Антимонопольного комітету України про на-
дання згоди на створення відповідного банку у випадках, передбачених чинним 
законодавством України.

19. Фізичні особи – учасники банку, які вносять кошти до статутного капіталу 
банку в розмірі, що становить чи перевищує 80 тис. грн (або в іноземній вільно 
конвертованій валюті, еквівалент якої становить чи перевищує 80 тис. грн, – для 
фізичних осіб – іноземців), для підтвердження наявності доходів у достатньому 
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розмірі для внесення до статутного капіталу банку та джерел походження цих 
коштів подають довідки Державної податкової адміністрації України про доходи 
за останній звітний період (рік) (або довідку компетентного органу країни про-
живання іноземця про його доходи за останній звітний період (рік), або довідку 
банку, в якому відкрито рахунок, про наявність коштів на рахунку фізичної особи 
– іноземця на дату їх перерахування). 

20. Анкета, заповнена фізичною особою, яка має істотну участь в юридичній 
особі, яка, у свою чергу, матиме істотну участь у банку.

21. Документи, що підтверджують ділову репутацію фізичних осіб – 
учасників банку (крім місцевого кооперативного банку), які матимуть істотну 
участь у банку, зокрема:

• анкети (додаток 2);
• довідки банків, у яких отримано кредити, про стан виконання зобов’язань 

щодо їх повернення.
22. Копія ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку 

на здійснення діяльності зберігача або торговця цінними паперами засновників 
(акціонерів), учасників банку (якщо вони здійснюють таку діяльність).

23. Висновки аудиторських фірм (аудиторів), що складені за підсумками 
проведеної за станом на конкретну дату перевірки фінансової звітності юридичних 
осіб – учасників банку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми 
власності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність 
згідно з чинним законодавством України.

Документи для отримання учасниками дозволу на придбання істотної участі в 
банку подають одночасно з документами для державної реєстрації банку.

У разі потреби територіальне управління та/або Національний банк України 
має право вимагати від засновників банку подання додаткових документів, які 
містять потрібну для прийняття рішення щодо реєстрації банку інформацію, 
зокрема: установчі документи засновників (акціонерів), учасників власників істотної 
участі банку (оригінали або копії, засвідчені в нотаріальному порядку), фінансову 
звітність юридичних осіб, а також інформацію про відсутність заборгованості за 
платежами до бюджету.

Другий етап 
У тижневий строк з дати отримання від уповноваженої особи пакета до-

кументів відповідальний виконавець територіального управління Національного 
банку України:

• готує службову записку юридичному відділу управління, підписує її в 
начальника або заступника начальника відділу банківського нагляду з 
реєстрацією засобами АСКОД у відділі банківського нагляду і передає 
службову записку та один примірник статуту банку юридичному відділу 
для отримання позитивного висновку на предмет відповідності законам 
України та нормативно-правовим актам Національного банку;

• готує на адресу Національного банку України лист стосовно комплект-
ності пакета документів та висновком щодо:
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-  загальної оцінки фінансового стану, платоспроможності і ділової репутації 
учасників, які матимуть істотну участь у банку, наявності власних коштів 
для внесення до статутного капіталу банку і підтвердження внесення на 
накопичувальний рахунок банку коштів до статутного капіталу кожним з 
учасників, у передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими 
актами Національного банку розмірах;

-  наявності приміщення, придатного для розміщення банку та будівництва 
касового вузла (за результатами перевірки на місці відповідним підрозділом), 
що відповідають вимогам Положення про вимоги щодо технічного стану та 
організації охорони приміщень банків України, затвердженого Постановою 
Правління Національного банку України від 29.12.2007 № 493 ДСК;

-  ділової репутації голови, його заступників та членів спостережної (наглядової) 
ради банку; 

-  професійної придатності і ділової репутації голови, його заступників та членів 
правління (ради директорів) банку і головного бухгалтера та його заступників; 

-  наявності / відсутності в роботі кандидатів на посади керівників у банку 
зловживань та порушень законодавства України щодо банківської діяльності, 
нормативно-правових актів Національного банку України і внутрішніх доку-
ментів банку під час їхньої роботи в банківських установах області, інших 
регіонах та за межами України;

-  відповідності установчих документів банку вимогам чинного законодавства 
України та погоджує його з начальником відділу банківського нагляду;

• підписує в начальника (заступника) відділу банківського нагляду та 
начальника управління таблицю формування статутного капіталу банку, 
проставляє в заступника головного бухгалтера гербову печатку управлін-
ня на зазначеній вище таблиці;

• підписує в начальника управління лист територіального управління на 
адресу Національного банку; 

• направляє повний пакет документів і лист на адресу Національного банку 
України з реєстрацією засобами АСКОД у відділі банківського нагляду та 
передає їх спеціалістові сектору діловодства для відправлення поштовим 
зв’язком.

Територіальне управління може повернути пакет документів без розгляду 
із зазначенням причин повернення в разі: подання неповного пакета документів 
та/або неналежного їх оформлення, несплати та/або відсутності документів про 
сплату кожним учасником банку коштів для формування статутного капіталу банку, 
відсутності приміщення, придатного для розміщення банку та будівництва касового 
вузла.

Третій етап
Документи для реєстрації банку розглядає Департамент реєстрації, ліцен зу-

вання та реорганізації банків та в разі потреби інші департаменти і подають Комісії 
Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків. 

Національний банк України приймає рішення про державну реєстрацію 
банку або про відмову в державній реєстрації банку не пізніше ніж за три місяці з 
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часу подання повного пакета документів. Рішення про державну реєстрацію банку 
приймає Правління Національного банку України. 

Кандидати на посади голови правління, головного бухгалтера банку, а також 
члени виконавчого органу державного банку до розгляду питання про реєстрацію 
банку на засіданні Правління Національного банку України проходять тестування 
та співбесіду з членами Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків. 
Комісія Національного банку України приймає рішення про погодження зазначених 
осіб з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів, результатів тестування 
не пізніше ніж у місячний строк з дати подання документів. 

Якщо протягом місяця Національний банк не дійшов обґрунтованого ви-
сновку про невідповідність кандидата, то вважається, що його кандидатура є пого-
дженою. 

Національний банк здійснює контроль за відповідністю ділової репутації 
голови правління (ради директорів), головного бухгалтера, їхніх заступників, членів 
правління (ради директорів), керівника служби внутрішнього аудиту, працівника, 
відповідального за проведення фінансового моніторингу, та осіб, що виконують їхні 
обов’язки, вимогам законодавства України протягом усього часу їх перебування на 
зазначених посадах.

Рішення про реєстрацію банку надсилається листом уповноваженій особі 
банку та територіальному управлінню Національного банку України за місцезнаход-
женням банку з доданням статуту з відміткою про його погодження за підписом 
Голови та відбитком печатки Національного банку. 

Четвертий етап 
Засновник (засновники) або уповноважена ними особа подає до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційну 
картку і погоджений Національним банком України статут банку. На підставі 
відомостей, наведених у реєстраційній картці, державний реєстратор вносить запис 
до Єдиного державного реєстру, вносить до реєстраційної картки ідентифіка цій ний 
код та видає свідоцтво єдиного зразка про державну реєстрацію банку як юри дичної 
особи.

П’ятий етап 
Протягом п’яти днів після державної реєстрації банку як юридичної особи 

банк для внесення запису до Державного реєстру банків подає до Національного 
банку України такі документи: 

• нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію юри-
дичної особи;

• дві нотаріально засвідчені копії статуту банку, погодженого Національ-
ним банком, з відповідною відміткою державного реєстратора про прове-
дення державної реєстрації юридичної особи. Датою внесення запису 
до Державного реєстру банків є дата отримання Національним банком 
зазначених документів, про що уповноваженій особі банку повідомляєть-
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ся листом Національного банку за підписом директора Департаменту 
реєстрації, ліцензування та реорганізації банків і видається свідоцтво про 
реєстрацію банку. Повідомлення про реєстрацію банку також надсилається 
територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням 
банку разом з нотаріально засвідченою копією статуту банку з відповідною 
відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації 
банку.

Шостий етап 
Після державної реєстрації банку в територіальному управлінні Національ-

ного банку України за місцем знаходження банку відкривається кореспондент-
ський рахунок, на який не пізніше ніж наступного дня після його відкриття з нако-
пичувального рахунку перераховуються зібрані кошти, що утворюють статутний 
капітал банку. 

Національний банк України може відмовити в реєстрації банку в разі: 
• порушення порядку створення банку; 
• невідповідності установчих документів чинному законодавству України; 
• подання неповного пакета документів або невідповідності поданого 

пакета вимогам чинного законодавства України, у тому числі нормативно-
правовим актам Національного банку України; 

• незадовільного фінансового стану принаймні одного із засновників, які 
мають істотну участь у банку; 

• відсутності бездоганної ділової репутації принаймні одного із власників 
істотної участі в банку; 

• професійної непридатності чи відсутності бездоганної ділової репутації 
голови та/або членів правління (ради директорів), головного бухгалтера 
банку, голови, його заступників та членів спостережної ради банку. 

У разі відмови в реєстрації банку кошти з накопичувального рахунку по-
вертаються учасникам банку за їхньою заявою протягом трьох робочих днів. 

У разі відмови в державній реєстрації банку Національний банк ухвалює 
мотивоване рішення. Засвідчена Національним банком України копія рішення про 
відмову в реєстрації банку надсилається уповноваженій особі рекомендованим 
листом або вручається під розписку. 
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2.3.  ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ БАНКІВ 
З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ

Банк з іноземним капіталом – банк, у якому частка капіталу, що належить 
хоча б одному іноземному інвесторові, становить не менше ніж 10%.

Для створення банку з іноземним капіталом його засновники зобов’язані 
отримати попередній дозвіл Національного банку України. Для набуття діючим 
банком статусу банку з іноземним капіталом за попереднім дозволом до Націо-
нального банку України звертається правління банку (рада директорів). Попередній 
дозвіл для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом надається 
правлінню (раді директорів) за умови надання необхідної інформації щодо юри-
дичної особи (нерезидента України) або фізичної особи (іноземця), яка має намір 
придбати акції (паї, частки) банку як при первинному розміщенні, так і на вторин-
ному ринку, незалежно від того, за угодами з банком, торгівцем цінними папе рами 
чи попереднім власником акцій вони будуть придбані. 

Одночасно з наданням попереднього дозволу на створення банку з інозем-
ним капіталом або набуттям діючим банком статусу банку з іноземним капіталом 
Національний банк України надає попередній дозвіл на придбання істотної участі 
в банку юридичній особі (нерезидент  у України) або фізичній особі (іноземцю). 
Для отримання дозволу на придбання істотної участі в банку юридична особа – 
нерезидент і фізична особа – іноземець подають відповідні документи (рис. 2.4 і 2.5).

 

Інформація про склад засновників, їхню ділову репутацію 

Нотаріально засвідчена та легалізована копія висновку аудиторської фірми  
про можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку  

за рахунок власних коштів 

Повідомлення центрального банку іноземної держави або уповноваженого органу  
про здійснення достатнього контролю за діяльністю банку і згоду на придбання  

або збільшення істотної участі в банку на території України 

Анкета, засвідчена підписом уповноваженої особи  
та відбитком печатки юридичної особи 

Письмова згода контрольного органу країни, резидентом якої є іноземний учасник,  
що видана державним або іншим уповноваженим органом країни,  

в якій зареєстровано головний офіс іноземного учасника,  
на створення або перетворення банку України в банк з іноземним капіталом 

Клопотання про надання попереднього дозволу за підписом  
уповноваженої особи або клопотання правління банку для діючого банку 

Рис. 2.4. Перелік документів, які подають до Національного банку України 
юридичні особи – нерезиденти
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Анкета. Підпис особи, яка підписала анкету, засвідчується нотаріально 

Письмова згода на участь іноземного інвестора в банку в Україні,  
видана державним або іншим уповноваженим контрольним органом країни  

його перебування, якщо законодавство цієї країни вимагає отримання  
зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного інвестора  

про відсутність вимог законодавства країни його перебування  
щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон.  

Письмова згода має бути легалізована в консульській установі України,  
якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

Клопотання про надання попереднього дозволу за підписом уповноваженої особи 
або клопотання правління банку для діючого банку 

Рис. 2.5. Перелік документів, які подають до Національного банку України 
фізичні особи – нерезиденти

Порядок отримання дозволу на придбання істотної участі в банку
Відповідно до статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істотну участь у банку або 
збільшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти 
або контролювати 10, 25, 50 та 75% статутного капіталу банку чи права голосу при-
дбаних акцій в органах управління банку, зобов’язана отримати письмовий дозвіл 
Національного банку України (для банків I–II груп і банків з участю іноземного 
капіталу) або територіального управління (банки III–IV груп).

Письмовий дозвіл на придбання або збільшення істотної участі в банку на-
дається юридичній або фізичній особі, яка має намір придбати акції діючого банку 
як при первинному розміщенні, так і на вторинному ринку, незалежно від того, чи за 
угодами з банком, чи торгівцем цінними паперами, чи попереднім власником акцій 
вони будуть придбані.

Для отримання письмового дозволу на придбання або збільшення істотної 
участі в банку юридична особа (резидент) через уповноважену особу (за дорученням) 
подає пакет, сформований із таких документів:

а) клопотання про отримання письмового дозволу на придбання або збіль-
шення істотної участі в банку, оформленого на бланку юридичної особи, за-
свід ченого підписами керівника і головного бухгалтера та печаткою юридичної 
особи;

б) заяви на придбання або збільшення істотної участі в банку, оформленої на 
бланку юридичної особи (додаток 3); 

в) анкети за підписом керівника, засвідченої відбитком печатки юридичної 
особи (додаток 4); 

г) копії свідоцтва про державну реєстрацію, засвідченої нотаріально; 
ґ) копій установчих документів, засвідчених нотаріально; 
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д) копії ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на 
здійснення діяльності зберігача або торгівця цінними паперами (у разі здійснення 
юридичною особою цієї діяльності); 

е) рішення уповноваженого органу юридичної особи про придбання або 
збільшення істотної участі в банку (за підписом уповноважених осіб); 

є) фінансової звітності за останні чотири звітні періоди (квартали), засвідченої 
підписами керівника і головного бухгалтера, а також відбитком печатки юридичної 
особи та з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності; 

ж) висновку аудиторської фірми (аудитора) щодо фінансового стану та про 
можливість здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку за рахунок 
власних коштів (власного капіталу); 

з) повідомлення юридичної особи про відсутність заборгованості за зобо-
в’язаннями перед бюджетами всіх рівнів; 

и) довідок банків, що обслуговують рахунки, з яких здійснюватиметься оплата 
акцій, про наявність коштів на цих рахунках, періодичність проведення операцій за 
ними; 

і) довідок банків, що надали кредити, про стан виконання зобов’язань щодо їх 
повернення; 

ї) висновку Антимонопольного комітету України (у випадках, передбачених 
чинним законодавством України); 

й) анкет (додаток 5), заповнених членами спостережної ради та правління 
юридичної особи – заявника; 

к) анкет (додаток 6), заповнених фізичними особами, які мають істотну участь 
в юридичній особі – заявнику; 

л) копій установчих документів (засвідчених у нотаріальному порядку), 
власників істотної участі в юридичній особі – заявнику, який матиме істотну участь 
у банку, їхньої фінансової звітності за останні чотири звітні періоди: для резиден-
тів – за квартали з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для 
нерезидентів – окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених 
законодавством країни походження іноземного інвестора, та висновків ауди тор сь-
ких фірм (аудиторів) про підтвердження їхньої звітності за останній звітний період. 

У разі отримання пакета документів щодо надання (юридичній або фізичній 
особі) письмового дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку 
відповідальний виконавець у місячний строк з дня отримання повного пакета 
документів: 

• здійснює аналіз документів на відповідність вимогам чинного законодав-
ства та нормативно-правовим актам Національного банку України;

• готує протокол розгляду (погодження) пакета документів та ознайомлює 
членів комісії з відповідним пакетом документів;

• готує доповідну записку голові комісії – начальнику управління з об-
ґрун туванням необхідності розгляду питання на засіданні комісії при 
територіальному управлінні та погоджує її з начальником (заступником) 
відділу банківського нагляду;
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• підписує в голови комісії – начальника управління доповідну записку та 
передає її разом із пакетом документів і протоколом розгляду (погодження) 
пакета документів секретарю комісії;

• отримує від секретаря комісії: оформлене на бланку управління та під-
писане головою комісії – начальником управління рішення комісії (про 
надання письмового дозволу на придбання або збільшення істотної участі 
в банку або відмову в наданні такого дозволу), пакет документів і протокол 
розгляду (погодження) пакета документів;

• готує листи на адреси юридичної та/або фізичної особи – заявника, банку, 
Національного банку та погоджує їх із начальником (заступником) відділу 
банківського нагляду;

• підписує листи на адреси юридичної та/або фізичної особи, банку, Націо-
нального банку в начальника управління;

• направляє листи юридичній та/або фізичній особі, Національному банку 
України та банку, з реєстрацією засобами АСКОД у відділі банківського 
нагляду та передає їх спеціалістові сектору діловодства для відправлення 
поштовим зв’язком.

У разі придбання або збільшення істотної участі в банку юридична особа – 
нерезидент України або фізична особа – іноземець подає безпосередньо до Націо-
нального банку України такі документи: 

а) заяву на придбання або збільшення істотної участі в банку, оформлену на 
бланку юридичної особи;

б) анкету за підписом керівника, засвідчену відбитком печатки юридичної 
особи (додаток 7);

в) копії установчих документів, засвідчені нотаріально;
г) довідки банків, що обслуговують рахунки, з яких здійснюватиметься оплата 

акцій (паїв), про наявність коштів на цих рахунках, періодичність проведення 
операцій за ними (ця вимога не поширюється на банки); 

ґ) довідки банків, що надали кредити, про стан виконання зобов’язань щодо їх 
повернення (ця вимога не поширюється на банки); 

д) висновок Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених 
чинним законодавством України;

е) анкету, заповнену членами спостережної ради, правління юридичної особи 
– заявника;

є) анкету, заповнену фізичними особами, які мають істотну участь в юридич-
ній особі – заявнику;

ж) копії установчих документів власників істотної участі в юридичній особі 
– учаснику, яка матиме істотну участь у банку, засвідчені в нотаріальному по ряд-
ку, їхню фінансову звітність за останні чотири звітні періоди: для резидентів – за 
квартали з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для не ре-
зи дентів – окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, установлених 
законодавством країни походження іноземного інвестора, та висновки аудиторсь-
ких фірм (аудиторів) про підтвердження їхньої звітності за останній звітний період; 
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з) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого 
органу управління юридичної особи – нерезидента про участь у банку в Україні;

и) довідку податкових органів країни реєстрації юридичної особи – не-
резидента про належне виконання ним своїх обов’язків як платника податку, якщо 
законодавством країни його походження передбачено надання такої довідки;

і) письмову згоду на участь іноземного інвестора в банку в Україні, видану 
державним або іншим уповноваженим контрольним органом країни, в якій заре-
єстровано головний офіс іноземного інвестора, якщо законодавство цієї країни 
вимагає отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземного 
інвестора про відсутність вимоги в законодавстві країни його походження щодо 
попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон;

ї) повідомлення центрального банку іноземної держави або уповноваженого 
органу про здійснення достатнього контролю за діяльністю банку (якщо особа, 
яка має придбати або збільшити істотну участь у банку – іноземний банк) і згоду 
на придбання або збільшення істотної участі в банку на території України, якщо 
законодавство країни його походження вимагає отримання зазначеної згоди;

й) нотаріально засвідчений за місцем видачі легалізований витяг із торгового 
(банківського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію 
іноземного учасника в країні, в якій зареєстровано головний офіс іноземного 
інвестора;

к) нотаріально засвідчену за місцем видачі копію висновку іноземної ауди-
торської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього 
повного календарного року та про можливість здійснення заявленого внеску до 
статутного капіталу банку за рахунок власних коштів (власного капіталу). Якщо 
визначений висновок надає іноземна аудиторська організація, яка не входить до 
переліку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком 
України, то такий висновок має бути підтверджений українською аудиторською 
організацією;

л) фінансову звітність окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, 
установлених законодавством країни походження іноземного інвестора.

Фізична особа – іноземець для отримання дозволу на придбання або збіль-
шення істотної участі в банку має подати:

а) заяву фізичної особи на придбання або збільшення істотної участі в банку;
б) анкету. Підпис особи, яка підписала анкету, засвідчується нотаріально;
в) письмову згоду на участь іноземного інвестора в банку в Україні, видану 

державним або іншим уповноваженим контрольним органом країни його пере бу-
вання, якщо законодавство цієї країни вимагає отримання зазначеного дозволу, або 
письмове запевнення іноземного інвестора про відсутність вимог законодавства 
країни його перебування щодо попередньої згоди на здійснення інвестиції за кордон;

г) довідку органів податкової служби країни місцезнаходження фізичної 
особи – іноземця про належне виконання ним своїх обов’язків як платника 
по датків, якщо законодавством країни його перебування передбачено надання 
такої довідки;
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ґ) довідку банку, в якому відкрито рахунок, про наявність на його рахунку 
коштів і репутацію власника рахунку;

д) довідки банків, у яких одержано кредити, про стан виконання зобов’язань 
щодо повернення кредитів.

Документи, що подаються до Національного банку України для створення 
бан ку з іноземним капіталом або для набуття діючим банком статусу банку з інозем-
ним капіталом, розглядають Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації, 
Юридичний департамент і в разі потреби – інші департаменти. Рішення про надання 
попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом або набуття дію-
чим банком статусу банку з іноземним капіталом приймає Правління Національ-
ного банку України в місячний строк із дня отримання всіх документів. 

Письмовий дозвіл на придбання або збільшення істотної участі в діючому 
банку є дійсним протягом трьох місяців з дня його видачі. Про використання дозволу 
банк повідомляє територіальне управління і Національний банк у дводенний строк 
із дня використання дозволу. 

Для реєстрації банку з іноземним капіталом засновники банку, які отри мали 
попередній дозвіл Національного банку України на створення банку з іно зем ним 
капіталом, не пізніше ніж за три місяці з дня його отримання подають до терито рі-
ального управління Національного банку України за місцем створення банку зазна-
чені вище документи, передбачені в пунктах 1–17 етапу I реєстрації банку, а також: 

• нотаріально засвідчену за місцем видачі копію легалізованого рішення 
уповноваженого органу управління іноземного інвестора про участь у 
банку в Україні (для юридичних осіб); 

• нотаріально засвідчений за місцем видачі легалізований витяг із 
торгового (банківського) реєстру або інший офіційний документ, що 
підтверджує реєстрацію іноземного учасника у країні, в якій зареєстро-
вано головний офіс іноземного інвестора (для юридичних осіб); 

• нотаріально засвідчену за місцем видачі легалізовану копію висновку 
іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного 
інвестора на кінець останнього повного календарного року (для юридичних 
осіб). Якщо зазначений висновок надається іноземною аудиторською 
організацією, яка не входить до переліку іноземних аудиторських орга-
нізацій, визнаних Національним банком України, то такий висновок має 
бути підтверджений українською аудиторською організацією; 

• копію платіжного документа про внесення плати за державну реєстра -
цію банку. 

Реєстрація банку з іноземним капіталом здійснюється не пізніше ніж за три 
місяці з часу подання повного пакета документів. 

Рішення про реєстрацію змін до статуту банку з іноземним капіталом у зв’яз-
ку зі збільшенням статутного капіталу за рахунок коштів нерезидентів, а також у 
зв’яз ку зі збільшенням частки юридичних осіб – нерезидентів України та фізичних 
осіб – іноземців у статутному капіталі банку приймає Комісія Національного банку 
України. 
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Реєстрація змін, що вносяться до статуту банку
Реєстрацію змін до статуту банків I–II груп здійснює Національний банк 

України, а банків III–IV груп – територіальні управління Національного банку.
Зміни, що вносяться до статуту банку, набирають чинності після внесення 

відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців і Державного реєстру банків. Банк зобов’язаний у місячний 
термін після прийняття загальними зборами акціонерів або пайовиків рішення про 
внесення змін до статуту, подати до Національного банку України або територіаль-
ного управління Національного банку за місцезнаходженням банку пакет доку-
ментів, потрібних для їх реєстрації. 

Порядок реєстрації змін територіальним управлінням Національного банку
До територіального управління подаються такі документи: 
• клопотання про реєстрацію змін до статуту банку за підписом голови 

правління (ради директорів) банку; 
• рішення зборів банку (протоколи, засвідчені підписами голови і секретаря 

зборів та відбитком печатки банку) про збільшення статутного капіталу 
банку, затвердження результатів відкритої передплати акцій банку та змін 
до статуту банку (або нової редакції); 

• зміни до статуту банку (або нових редакцій), засвідчених підписом голови 
правління (ради директорів) банку або уповноваженими особами та від-
битком печатки банку, у чотирьох примірниках; 

• висновки аудиторських фірм (аудиторів), щодо учасників банку – юри-
дич них осіб, які ввійшли до складу 20 найбільших акціонерів бан ку, у разі 
здійснення цими юридичними особами додаткових внесків до статутного 
капіталу банку або придбання акцій на вторинному ринку цін них паперів 
у розмірі, що перевищує один відсоток зареєстрованого ста тут ного капі-
талу банку, або їхній внесок становить чи перевищує 300 тис. грн; 

• довідки Державної податкової адміністрації України про доходи за остан-
ній звітний період (рік) або довідок банку про одержані за місцем основ-
ної роботи в банку доходи, засвідчені підписами керівника та головного 
бухгалтера банку, якщо акціонерами є працівники банку, що подаються 
фізичними особами, які ввійшли до складу двадцяти найбільших акціо-
нерів банку та здійснили додаткові внески в рахунок сплати оголошеної 
кількості акцій до статутного капіталу банку або придбали акції на вто-
ринному ринку в розмірі, що становить або перевищує 80 тис. грн. 

  Фізичні особи – іноземці подають довідку ДПА України про доходи за 
останній звітний період (рік) (або довідку компетентного органу країни 
проживання іноземця про його доходи за останній звітний період (рік), або 
довідку банку, в якому відкрито рахунок, про наявність на його рахунку 
коштів на дату їх перерахування);

• фінансову звітність юридичних осіб (із складу двадцяти найбільших акціо-
нерів банку) за один останній звітний період: для резидентів – за квартал, 
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який передує кварталу, в якому здійснюється внесок до статутного 
капіталу банку або сплачено за акції на вторинному ринку, з відміткою 
органів статистики про при йняття цієї звітності, для нерезидентів – за 
останній звітний період, установлений законодавством країни походження 
іноземного інвестора, який передує періоду, в якому вносяться кошти до 
статутного капіталу банку.

  Юридичні особи – акціонери, які вперше набувають істотну участь у 
банку та здійснили внесок у рахунок сплати за оголошену кількість акцій 
до статутного капіталу банку або придбавають акції на вторинному 
ринку, подають фінансову звітність за останні чотири звітні періоди: для 
резидентів – за квартали, які передують кварталу, в якому здійснюється 
внесок до статутного капіталу банку або сплачено за акції на вторинному 
ринку, з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для 
нерезидентів – окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, 
установлених законодавством країни походження іноземного інвестора;

• копії цивільно-правових договорів (із складу двадцяти найбільших 
акціонерів банку) за операціями на вторинному ринку цінних паперів, 
засвідчені нотаріально або уповноваженим працівником банку та скріплені 
печаткою банку; 

• копії платіжних документів про здійснення кожним акціонером банку 
(із складу двадцяти найбільших акціонерів банку) сплати за акції банку 
в розмірі, визначеному законодавством, або витяг банку-емітента про 
зарахування коштів на його рахунок, що вносяться до його статутного 
капіталу, якщо акціонери банку є клієнтами інших банків (за операціями 
на первинному і вторинному ринках цінних паперів); 

• копію свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій, що видана 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену в 
нотаріальному порядку; 

• копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, засвідчену 
печаткою банку;

• копію звіту про результати передплати акцій банку (що створений у формі 
публічного акціонерного товариства);

• установчі документи нових учасників банку, які ввійшли до складу 
двадцяти найбільших акціонерів (учасників), а також тих учасників, в 
установчі документи яких унесено зміни (нотаріально засвідчених копій); 

• нотаріально засвідчені копії установчих документів власників (акціонерів, 
учасників) істотної участі в нового акціонера, який матиме істотну участь 
у банку, а також їхню фінансову звітність за останні чотири звітні періоди: 
для резидентів – за квартали, з відміткою органів статистики про прийнят-
тя цієї звітності, для нерезидентів – окремо за кожний з останніх чоти-
рьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження 
іноземного інвестора, та висновки аудиторських фірм (аудиторів) про під-
твердження їхньої звітності за останній звітний період; 
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• нотаріально засвідчені копії установчих документів нових власників 
(акціонерів, учасників) у власника істотної участі в банку, а також їхню 
фінансову звітність за останні чотири звітні періоди: для резидентів – за 
квартали з відміткою органів статистики про прийняття цієї звітності, для 
нерезидентів – окремо за кожний з останніх чотирьох звітних періодів, 
установлених законодавством країни походження іноземного інвестора, 
та висновки аудиторських фірм (аудиторів) про підтвердження їхньої 
звітності за останній звітний період; 

• анкети, що заповнені фізичними особами, які мають істотну участь в 
юридичній особі – акціонері, що має істотну участь у банку; 

• копії свідоцтв про державну реєстрацію нових акціонерів банку, засвідчені 
в нотаріальному порядку; 

• копії ліцензій Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на 
здійснення діяльності зберігача або торгівця цінними паперами (якщо 
юридичні особи – акціонери банку здійснюють таку діяльність), засвідчені 
в нотаріальному порядку; 

• таблиці збільшення статутного капіталу банку; 
• перелік двадцяти найбільших акціонерів банку; 
• копії платіжного документа про внесення плати за реєстрацію змін до 

статуту банку (або нової редакції).
Відповідальний виконавець у разі отримання пакета документів з клопотан-

ням банку про реєстрацію змін (нової редакції), що вносяться до статуту банку, 
у місячний строк з часу отримання відповідних документів: 

• здійснює аналіз пакета документів на комплектність та відповідність 
вимогам чинного законодавства і нормативно-правовим актам Націо-
нального банку України;

• готує службову записку на адресу юридичного відділу управління, під-
писує її в начальника або заступника начальника відділу банківського 
нагляду з реєстрацією засобами АСКОД у відділі банківського нагляду і 
передає службову записку та 1-й примірник змін до статуту банку (або 
нової редакції) юридичному відділу для отримання позитивного висновку 
на предмет відповідності законам України та нормативно-правовим актам 
Національного банку;

• готує лист на адресу Національного банку України і лист на адресу 
банку про результати розгляду пакета документів та відповідність змін 
до статуту банку (нової редакції) вимогам чинних законодавчих актів 
України і нормативно-правовим актам Національного банку та погоджує 
їх із начальником (заступником начальника) відділу банківського нагляду;

• підписує в начальника (заступника) відділу банківського нагляду і на-
чальника управління таблицю збільшення статутного капіталу банку та 
проставляє в заступника головного бухгалтера гербову печатку управлін-
ня на вказаній таблиці;

• оформляє титульну сторінку 4-х примірників змін до статуту (нової редак-
ції) шляхом проставляння кутового штампа з відміткою про погодження;
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• підписує в начальника управління: лист територіального управління на 
адресу банку, лист територіального управління на адресу Національного 
банку, 4 примірники змін до статуту (нової редакції) та проставляє в 
заступника головного бухгалтера гербову печатку управління на 4-х 
примірниках змін до статуту банку (або нової редакції);

• направляє лист банку з повідомленням про погодження змін до статуту 
(або нової редакції) та додатком 2-х примірників змін до статуту (або нової 
редакції), з реєстрацією засобами АСКОД у відділі банківського нагляду 
та передає лист і пакет документів спеціалістові сектору діловодства для 
відправлення поштовим зв’язком;

• направляє лист на адресу Національного банку України з повідомленням 
про погодження змін до статуту (або нової редакції) та додатком 1-го 
примірника змін до статуту (нової редакції), з реєстрацією засобами 
АСКОД у відділі банківського нагляду та передає лист і пакет документів 
спеціалістові сектору діловодства для відправлення поштовим зв’язком;

• складає у 2-х примірниках відомість наданих послуг із додатком платіжного 
документа про внесення плати за реєстрацію змін до статуту банку (нової 
редакції) та підписує її в начальника (заступника) відділу банківського 
нагляду;

• передає один примірник відомості наданих послуг з додатком платіжного 
документа про внесення плати за реєстрацію змін до статуту банку (нової 
редакції) відділу організації бухгалтерського обліку.

У разі зміни назви банк подає до територіального управління пакет, сфор-
мований із таких документів: 

• клопотання банку про погодження змін до статуту банку (нової редакції), 
засвідченого підписом голови правління та печаткою банку; 

• рішення зборів банку (протокол, засвідчений підписами голови і секретаря 
зборів та відбитком печатки банку) про зміну назви банку, а також про 
затвердження змін до статуту банку (або нової редакції);

• зміни до статуту банку (що мають містити запис про правонаступництво 
банку з новою назвою щодо прав і зобов’язань банку із старою назвою), 
засвідчені підписом голови правління банку або уповноваженою особою 
та відбитком печатки банку, у 4-х примірниках; 

• копії платіжного документа про внесення плати за реєстрацію змін до 
статуту банку (нової редакції).

Відповідальний виконавець у місячний строк з часу отримання відповідних 
документів: 

• здійснює аналіз пакета документів на комплектність та відповідність ви-
могам чинного законодавства і нормативно-правовим актам Національ-
ного банку;

• готує службову записку на адресу юридичного відділу управління, під-
писує її в начальника або заступника начальника відділу банківського 
нагляду з реєстрацією засобами АСКОД у відділі банківського нагляду 
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та передає службову записку і 1-й примірник змін до статуту банку (або 
нової редакції) юридичному відділу для отримання позитивного висновку 
на предмет відповідності законам України та нормативно-правовим актам 
Національного банку;

• готує листи на адресу Національного банку і банку про результати розгля-
ду пакета документів та відповідність змін до статуту банку (нової редак-
ції) вимогам чинних законодавчих актів України і нормативно-правовим 
актам Національного банку та погоджує його з начальником (заступником) 
відділу банківського нагляду;

• оформляє титульну сторінку 4-х примірників змін до статуту (нової редак-
ції) шляхом проставляння кутового штампа з відміткою про погодження;

• підписує в начальника управління: лист територіального управління на 
адресу банку, лист територіального управління на адресу Національного 
банку, 4 примірники змін до статуту (нової редакції) та проставляє в 
заступника головного бухгалтера гербову печатку управління на 4-х 
примірниках змін до статуту банку (або нової редакції);

• направляє лист банку з повідомленням про погодження змін до статуту 
(нової редакції) та додатком 2-х примірників змін до статуту (або нової 
редакції), з реєстрацією засобами АСКОД у відділі банківського нагляду 
і передає лист і пакет документів спеціалістові сектору діловодства для 
відправлення поштовим зв’язком;

•  направляє на адресу Національного банку України лист із висновком щодо 
погодження змін до статуту (нової редакції) та додатком 1-го примірника 
змін до статуту (нової редакції), з реєстрацією засобами АСКОД у відділі 
банківського нагляду та передає лист і пакет документів спеціалістові 
сектору діловодства для відправлення поштовим зв’язком;

• складає у 2-х примірниках відомість наданих послуг з додатком платіжного 
документа про внесення плати за реєстрацію змін до статуту банку (нової 
редакції) та підписує її в начальника (заступника) відділу банківського 
нагляду;

• передає 1-й примірник відомості наданих послуг з додатком платіжного 
документа про внесення плати за реєстрацію змін до статуту банку (нової 
редакції) відділу організації бухгалтерського обліку.

Порядок реєстрації змін до статуту Національним банком України
Для погодження змін до статуту банку (нових редакцій) документи подають до 

територіального управління за місцезнаходженням банку.
Протягом п’яти календарних днів із дати отримання від банку пакета доку-

ментів відповідальний виконавець:
• готує лист на адресу Національного банку України про комплектність па-

кета документів та внесення кожним акціонером коштів для формування 
статутного капіталу банку й погоджує його з начальником (заступником) 
відділу банківського нагляду;
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• підписує в начальника (заступника) відділу банківського нагляду та на-
чальника управління таблицю збільшення статутного капіталу банку та 
проставляє в заступника головного бухгалтера гербову печатку управління 
на зазначеній таблиці;

• підписує в начальника управління лист на адресу Національного банку; 
• направляє пакет документів разом із таблицею збільшення статутного 

капіталу та лист Національному банку України, з реєстрацією засобами 
АСКОД у відділі банківського нагляду і передає документи спеціалістові 
сектору діловодства для відправлення поштовим зв’язком.

Територіальне управління може повернути відповідний пакет документів 
без розгляду із зазначенням причин повернення в разі: подання неповного пакета 
доку ментів та/або неналежного його оформлення; несплати та/або відсутності доку-
ментів про сплату кожним акціонером банку коштів для формування статутного 
капіталу банку в розмірах, передбачених чинним законодавством і нормативно-
правовими актами Національного банку України; невідповідності поданої банком 
таблиці збільшення статутного капіталу банку платіжним та іншим документам, які 
подав банк.

Кошти, внесені акціонерами в рахунок сплати акцій банку, перераховуються 
на кореспондентський рахунок банку, який відкрито в Національному банку України 
(або відповідному територіальному управлінні Національного банку України). 

Для проведення державної реєстрації змін до статуту банку після їх погоджен-
ня Національним банком України або його територіальним управлінням банк по -
дає державному реєстратору відповідні документи. 

Титульна сторінка обох примірників статуту в новій редакції або примірників 
змін до статуту банку у формі окремих додатків із відміткою про їх погодження 
Національним банком та зазначенням дати погодження має бути засвідчена підписом 
заступника Голови Національного банку і відбитком печатки Національного банку 
(підписом начальника та відбитком гербової печатки територіального управління 
Національного банку). Усі примірники статуту в новій редакції (примірники змін до 
статуту банку у формі окремих додатків) мають бути прошиті та засвідчені на звороті 
відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку (загального відділу 
територіального управління Національного банку).

За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації змін до 
статуту банку як юридичної особи або залишення документів, що подані для дер-
жавної реєстрації, без розгляду державний реєстратор проводить державну реєстра-
цію змін до статуту юридичної особи на підставі відомостей реєстраційної картки. 

Після державної реєстрації змін до статуту протягом п’яти робочих днів банк 
подає до Національного банку дві нотаріально засвідчені копії статуту банку в новій 
редакції або змін до статуту банку у формі окремих додатків з відповідною відміт кою 
державного реєстратора. У разі проведення державної реєстрації змін до статуту 
банку, що пов’язані зі зміною найменування або місцезнаходження юридичної 
особи, Національному банку додатково подається нотаріально засвідчена копія 
нового свідоцтва про державну реєстрацію банку як юридичної особи.

2.3
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Датою внесення відповідного запису до Державного реєстру банків є дата 
отримання Національним банком зазначених вище документів, про що пові дом-
ляється банку листом Національного банку за підписом директора Департаменту 
реєстрації та ліцензування банків. Повідомлення про реєстрацію змін до статуту 
банку також надсилається територіальному управлінню Національного банку за 
місцезнаходженням банку разом із нотаріально засвідченою копією статуту банку 
в новій редакції з відміткою державного реєстратора про проведення державної 
реєстрації змін до статуту банку.

2.4.  ВІДКРИТТЯ ФІЛІЙ І ПРЕДСТАВНИЦТВ БАНКІВ 
В УКРАЇНІ

Згідно з вимогами Закону України «Про банки і банківську діяльність», 
Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх 
філій, представництв, відділень банки мають можливість створювати відокремлені 
структурні підрозділи (філії та представництва). Їх реєстрація здійснюється шляхом 
унесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців і Державного реєстру банків.

Банк може відкривати філії за умови дотримання таких вимог: 
а) банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:

-  стан формування резервів банку відповідає вимогам чинних законо-
давчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів Націо-
наль ного банку, статуту банку та відповідних внутрішньобанків сь ких 
положень;

-  банк дотримується економічних нормативів і нормативу обов’язкового 
резервування; 

-  наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові результати, 
а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж протягом шести 
місяців, що передують його зверненню до Національного банку;

-  банк не є об’єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, 
зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій; 

б) наявність технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функ-
ціонування філії, здійснення нею відповідних операцій та забезпечення їх належ-
ного обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, 
технічні можливості якого забезпечують щоденне формування операційної та 
звітної інформації в розрізі філій і доступ до цієї інформації Національного банку, 
спеціальне банківське обладнання, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог 
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законодавчих актів України і нормативно-правових актів Національного банку, 
а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників – фізичних осіб та 
надання звітності. 

Крім того, операції філії банку мають відображатися на окремому балансі. 
Філія може самостійно брати участь у системі міжбанківських електронних розра-
хун ків та мати окремий кореспондентський рахунок або працювати за консолідо-
ваним кореспондентським рахунком банку.

У разі відкриття філії банк також зобов’язаний забезпечити:
• щоденне формування операційної і звітної інформації в розрізі філій 

(у тому числі за територіальною ознакою) і доступ до цієї інформації 
Національного банку, що підтверджується інформацією банку про від-
повідні технічні можливості його програмного забезпечення;

• своєчасне, повне та достовірне відображення всіх операцій на балансі філії 
згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

• своєчасне складання первинних документів, реєстрів бухгалтерського 
обліку;

• дотримання вимог облікової політики банку, у тому числі процедури 
вивірення та контролю за звітністю, операціями філії;

• по рядок формування та зберігання первинних документів, облікових ре-
єстрів і звітів відповідно до вимог чинного законодавства України (у тому 
числі щодо правил та інструкцій з архівної справи) тощо.

Філії банку мають право здійснювати банківські та інші операції, передбачені 
положенням про філію та від імені банку, у межах отриманих ним банківської ліцен-
зії, за винятком операцій, для проведення та обліку яких у філії немає належних 
умов (у тому числі відповідне програмне забезпечення і приміщення, спеціальне 
банківське обладнання, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби, спеціалісти 
відповідної кваліфікації тощо) або яких філії не мають права здійснювати згідно з 
вимогами чинного законодавства України. 

Філії банків не мають права відкривати рахунки банкам та в банках, у тому 
числі укладати кореспондентські договори. 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
передбачено повідомчий характер відкриття філій / відділень / представництв. 
По відомчий характер відкриття структурних підрозділів банку передбачає, що 
банк, не пізніше ніж за 10 днів до початку здійснення філією / відділенням обслу-
говування клієнтів та у двотижневий термін після прийняття рішення про від-
криття представництва банку, зобов’язаний надати територіальному управлінню 
(за місцезнаходженням банку) повідомлення (за підписом голови правління) про 
відкриття відповідного структурного підрозділу банку.

У повідомленні про відкриття філії / відділення / представництва банку зазна-
чається: внутрішньобанківський реєстраційний код, повне найменування, місце-
знаходження, обсяг та види банківських операцій (крім представництв), що вико-
нуватимуться відповідним структурним підрозділом банку.
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До повідомлення про відкриття філії / відділення / представництва додаються 
такі документи:

• письмове запевнення банку про відповідність структурного підрозділу 
(філії / відділення) банку вимогам, установленим чинним законодавством 
та нормативно-правовими актами Національного банку України; 

• рішення уповноваженого органу банку про відкриття структурного під-
розділу банку (філії / відділення / представництва);

• положення, затверджене уповноваженим органом банку (філії / відділен -
ня / представництва); 

• копія платіжного документа про внесення плати за включення відомостей 
про філію / відділення / представництво банку до Єдиного електронного 
державного реєстру банків України.

Відповідальний виконавець у разі отримання пакета документів:
• здійснює аналіз пакета документів на комплектність (філії / відділення / 

представництва) і відповідність вимогам чинного законодавства та норма-
тивно-правових актів Національного банку України;

• включає відомості про філію / відділення / представництво до Єдиного 
електронного державного реєстру банків України (далі – Електронний 
реєстр);

• готує лист із повідомленням банку (та лист із повідомленням тери-
торіального управління, у разі відкриття філії / відділення / пред ставництва 
за межами області) про включення відомостей про філію / відділення 
/ представництво до Електронного реєстру і погоджує лист (та лист на 
адресу територіального управління за місцезнаходженням підрозділу 
банку) з начальником відділу банківського нагляду;

• підписує лист у начальника управління або заступника начальника 
управління – начальника відділу банківського нагляду;

• направляє лист банку та один примірник положення про філію / відділен-
ня / представництво), з реєстрацією засобами АСКОД у відділі банківсь-
кого нагляду та передає лист банку (лист територіальному управлінню з 
додатками) спеціалістові сектору діловодства для відправлення пошто -
вим зв’язком;

• складає у 2-х примірниках відомість наданих послуг з додатком платіжного 
документа банку про внесення плати за включення відомостей про фі-
лію / відділення / представництво до Електронного реєстру та підписує її 
в начальника (заступника) відділу банківського нагляду;

• передає 1-й примірник відомості наданих послуг із додатком платіжного 
документа банку відділу організації бухгалтерського обліку.

Територіальне управління вносить до Електронного реєстру записи про 
реєстрацію, зміну відомостей про відокремлений підрозділ (філію / відділення 
/ представництво), у тому числі його закриття в терміни та в порядку, передбаче-
ному Регламентом роботи з Єди  ним електронним державним реєстром банків 
України. 
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Іноземні банки мають право відкривати філії на території України за умови 
дотримання встанов  лених вимог (рис. 2.6).

Банківський нагляд у державі, в якій зареєстровано іноземний банк,  
відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду  

Базельського комітету з питань банківського нагляду 

Мінімальний розмір приписного капіталу філії на момент її акредитації  
є не меншим ніж 120 млн грн (може змінюватися відповідно до вимог законодавства) 

Між Національним банком України та органом банківського нагляду держави,  
в якій зареєстровано іноземний банк, укладено угоду про взаємодію  

у сфері банківського нагляду 

Наявність письмового зобов’язання іноземного банку про безумовне виконання ним 
зобов’язань, які виникли у зв’язку з діяльністю його філії на території України 

Держава, в якій зареєстровано іноземний банк, бере участь у міжнародному 
співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації доходів,  

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, також співпрацює із FATF 

Рис. 2.6. Вимоги до іноземних банків для відкриття філій в Украї  ні

Акредитацію філій іноземних банків в Україні здійснює Національний банк 
України. Акредитація філії іноземного банку здійснюється шляхом внесення 
відповідного запису до Державного реєстру банків та видачі банківської ліцензії.

Акредитація філії іноземного банку є підставою для здійснення нею банківсь-
кої діяльності.

Для акредитації філії іноземного банку подаються: 
1) клопотання іноземного банку про відкриття філії із зазначенням її місце-

знаходження на території України;
2) документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземного банку в державі 

його походження;
3) рішення уповноваженого органу іноземного банку про відкриття філії;
4) положення про філію, затверджене уповноваженим органом іноземного 

банку;
5) відомості щодо професійної придатності та ділової репутації керівника і 

головного бухгалтера філії іноземного банку;
6) копія статуту іноземного банку;
7) підтверджена незалежним аудитором фінансова звітність іноземного банку 

за три останні роки;
8) письмовий дозвіл на відкриття філії іноземного банку в Україні, виданий 

державним або іншим уповноваженим органом контролю держави, в якій зареє-
стровано іноземний банк, або письмове запевнення іноземного банку про відсутність 
у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу;
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9) повідомлення уповноваженого наглядового органу іноземної держави про 
здійснення нагляду за діяльністю іноземного банку;

10) письмове з  обов’язання іноземного банку про безумовне виконання ним 
зобов’язань, які виникають у зв’язку з діяльністю його філії на території України;

11) документи, що підтверджують внесення коштів у розмірі приписного 
капіталу філії;

12) копія платіжного документа про внесення плати за акредитацію філії 
іноземного банку, що встановлюється Національним банком України.

Національний банк України має право відмовити в акредитації філії 
іноземного банку з таких підстав: 

1) подані документи не відповідають вимогам Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України; 

2) приміщення та обладнання філії не відповідають вимогам Національного 
банку України; 

3) кандидатури керівника та головного бухгалтер  а філії не відповідають 
вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-
правових актів Національного банку України щодо професійної відповідності та 
ділової репутації; 

4) в іноземного банку виявлено фінансові або правові   проблеми, що вказують 
на можливість негативних наслідків для клієнтів чи потенційних клієнтів банку в 
результаті відкриття філії.

Націон  альний банк України ухвалює рішення про акредитацію або відмову 
в акредитації філії іноземного банку протягом трьох місяців з моменту подання 
всіх необхідних документів. Від  мова надається в письмовій формі із зазначенням 
відповідних підстав.

Діяльність та оподаткування філії іноземного банку здійснюється відповідно 
до законодавства України, яке застосовується до банків України.

Національний б анк України має право вводити тимчасову адміністрацію та 
ініціювати процедуру ліквідації філії іноземного банку в порядку, передбаченому 
законодавством України.

Національний банк України здійснює акредитацію представництв іноземних 
банків на території України. 

Акредитація представництва іноземного банку здійснюється шляхом вне-
сення відповідного запису до Державного реєстру банків.

Для акредитації представництва іноземного банку подаються такі доку-
менти: 

1) клопотання іноземного банку про акредитацію представництва за підпи -
сом уповноваженої особи; 

2) документ, що підтверджує державну реєстрацію іноземного банку; 
3) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом іно-

земного банку; 
4) довіреність керівникові представництва від іноземного банку на здійснен ня 

представницьких функцій; 
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5) копія платіжного документа про внесення плати за акредитацію пред-
ставництва, що встановлюється Національним банком України. 

Національний банк України може відмовити в акредитації представництва 
іноземного банку в разі порушення порядку акредитації, невідповідності поданих 
документів вимогам Закону «Про банки і банківську діяльність» або нормативно-
правових актів Національного банку України, недостовірності наданої інформації 
або перевищення повноважень щодо сфер діяльності представництва. 

Рішення про акредитацію або відмову в акредитації представництва інозем-
ного банку Національний банк України приймає протягом одного місяця з моменту 
подання всіх необхідних документів. 

Відмова надається в письмовій формі із зазначенням відповідних пі дстав. 
Офіційні документи, що подаються Національному банку України, мають бути 

легалізовані в установленому п орядку, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та 
супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

2.5.  ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ДОЧІРНЬОГО БАНКУ, 
ФІЛІЇ І ПРЕДСТАВНИЦТВА УКРАЇНСЬКОГО БАНКУ 
НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ

Українські банки мають право створювати дочірні банки, філії чи  пред став-
ництва на території інших держав на підставі дозволу Національного банку Украї-
ни. Банк після отримання дозволу зобов’язаний отримати д озвіл (індивідуальну 
ліцензію) Національного банку на здійснення інвестиції за кордон відповідно до 
вимог  законодавства України. 

Національний банк надає дозвіл на створення дочірнього банку, філії, 
представництва на території ін шої держави за таких умов:

• держава місцезнаходження дочірнього банку, філії, представництва нале-
жить до держав, які приєдналися до міжнародних угод з питань запо-
бігання та протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню теро-
ризму, а також щодо фінансового сектору якої відсутні негативні виснов ки 
міжнародних організацій, які здійснюють оцінку к   раїн та/або їх фінан-
сових секторів щодо відповідності основним м іжнародним стандартам у 
цій сфері;

• строк роботи бан ку становить не менше ніж три роки;
• статутом банку передбачено створення дочірнього банку, філії, пре д став-

ництва на території інших держав;
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• банк дотримується економічних нормативів  і нормативу обов’язкового 
резервування;

• стан формування резервів банку відповідає вимогам норма тивно-право-
вих актів Національного банку;

• інвестиція для створення дочірнього банку або філії не призведе д о 
порушення банком економічних нормативів;

• банк на день звернення до Національного банку  не є об’єктом застосу-
вання заходів впливу.

Документи, що подаються до Національного б анку, мають бути викладені 
українською мовою.

Документи (або їх копії), що видані органом іноземної держави, мають 
подаватися мовою оригіналу з перекладом на українську мову, засвідченим нота-
ріально. Копії до кументів мають бути засвідчені за місцем їх видачі. 

Загальний строк розгляду пакета документів для отримання дозволу на 
створення дочірнього банку, філії і представництва на території іншої держави  – два 
місяці з дня подання всіх необхідних документів.

Національний банк для ухвалення рішення про надання дозволу м ає право 
звернутися до банку за додатковою інформацією.

У разі невідповідності поданого пакета документів або подання неповного 
пакета документів Національний банк  повертає банку документи з відповідним 
обґрунтуванням. 

Дозвіл на створення дочірнього банку, філії, представництва н а території ін-
шої держави є дійсним протягом шести місяців. 

Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків веде облік на-
даних Національним банком дозволів на створення дочірніх банків, філій і пред-
ставництв на території інших держав. 

Банк не пізніше ніж через один місяць після реєстрації дочірнього банку, філії, 
представництва подає до відповідного підрозділу Національного банку з питань 
реєстрації та ліцензування банків легалізовані в установленому порядку (якщо інше 
не передбачено міжнародними договорами) документи про реєстрацію дочірнього 
банку, філії, представництва або їх копії, засвідчені за місцем їх видачі, та копію 
дозволу (або ліцензії, або інший документ) на здійснення дочірнім банком, філією 
операцій, наданого органом банкі  вського нагляду держави їх місцезнаходження, 
засвідчену за місцем його видачі. 

Дочірній банк – це банк, 100% статутного капіталу якого належить мате-
ринському банку, або банк, у якому материнський банк безпосередньо або опосе-
редковано володіє часткою, одноосібно або разом з іншими особами, що презентує 
еквівалент 50% чи більше відсотків статутного капіталу або голосів цього банку, або 
має можливість справляти вирішальний  вплив на управління, або діяльність цього 
банку на основі угоди або будь-яким іншим ч ином. 

Банк  для отримання дозволу на створення дочірнього банку подає до 
Національного бан ку:

• клопотання;
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• бізнес-план та економічне обґрунтування доцільності створення дочір-
нього банку;

• рішення відповідного органу банку про створен ня дочірнього банку 
(протокол, витяг із протоколу або ріш  ення, засвідчені відбитком печатки 
банку);

• документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозв олу. 
Рішення про надання дозволу на створення дочірнього банку приймає Прав-

ління Національного банку. 
Материнському банку рекомендується під час призначення керівниками до-

чірнього банку громад   ян України враховувати вимоги законодавства України щодо 
наявності їхньої б ездоганної  ділової репутації. 

Для отримання дозволу на створення філії банк по дає до Національного банку:
• клопотання;
• бізнес-план та економічне обґрунтування доцільності створення філії;
• рішення відповідного  органу банку про створення філії (протокол, витяг із 

протоколу або рішення, засвідчені відбитком печатки банку);
• документи, що засвідчують професійну придатність і ділову репутацію 

кандидатів на посади керівника, головного бухгалтера філії та відпо ві-
дального працівника з питань фінансового моніторингу, незалежно від 
їхнього громадянства, відповідно до  вимог, установлених нормативно-
правовими актами Національного банку що до реєстрації банків та 
фінансового моніторингу;

• інформацію про вимоги до діяльності філії в країні її місцезнаходження;
• положення про філію, затверджене в установленому порядку (у чотирьох 

примірниках), що має містити, зокрема:
-  перелік банківських операцій, які має право здійснювати філія на підставі 

письмового дозволу на здійснення операцій, наданого філії банком у 
меж  ах отриманих ним банківської ліцензії, письмового дозволу;

-  порядок управління філією та контролю за нею;
-  порядок ліквідації філії. 

Рішення про погодження кандидатів на посади керівника, головного бух гал-
тера, відповідального працівника з питань фінансового моніторингу філії (у тому 
ч ислі в разі їх зміни) та положення про філію приймає Комісія Національного банк у 
України з питань нагляду та регулювання діяльності банків. 

Дозвіл на створення філії надається за рішенням Правлінн я Національного 
банку. 

Філія має право здійснювати банківські операції на підставі дозволу, наданого 
банком і погодженого Національним банком.

Банк має право надавати дозвіл на здійснення банківських операцій своїй філії 
в межах власної банківської ліцензії. 

Банк зобов’язаний протягом п’яти робочих днів повідомляти Національний 
банк п   ро внесення змін до довіреності на ім’я керівника (виконуючого його обов’яз-
ки) філії про зміну місцезнаходження філії, телефонів, телетайпа, факсу тощо.

2.5
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ДОЧІРНЬОГО БАНКУ, ФІЛІЇ І ПРЕДСТАВНИЦТВА УКРАЇНСЬКОГО БАНКУ...
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Банк також зобов’язаний забезпечити виконання ф ілією вимог законодавства 
України щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності, регулювання діяльності 
банків, здійснення фінансового моніторингу тощо. 

Філія може відкривати від імені ба нку кореспондентські рахунки в інших 
банках із попереднім повідомленням Національного банку не пізніше ніж за 10 
робочих днів до підписання відповідної угоди. 

Банк повинен подавати Національному банку копії і нотаріально засвідчений 
переклад українською мовою документів органу банківського нагляду держави 
місцезнаходження філії про результати проведеної перевірки (якщо органом бан-
ківського нагляду на  даються філії / банку такі документи), а також листа органу 
банківського нагляду з в имогами щод о діяльності філії у 20-денний строк після 
надходження цих доку ментів. 

Для отримання дозволу на створення представництва банк подає до Націо-
нального банку:

• клопотання;
• рішення відповідного органу банку про створення представництва;
• бізнес-план та економічне обґрунтува ння доцільності створення пред-

ставництва (які, зокрема, визначають, що витрати банку на створення і 
функціонування представництва не призведуть до збиткової діяльності 
банку);

• положення про представництво, затверджене в установленому порядку 
(у чотирьох примірниках);

• документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу. 
Рішення про надання дозволу на створення представництва приймає Комісія 

Національного банку. Національний банк має право відмовити банку в наданні до-
зволу на створення представництва, якщо не виконана хоча б одна з вищенаведених 
умов.

Банк зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати ухвалення рішення про 
зміни, що вносяться до положення про представництво, у його керівництві, а також 
про зміну його адреси повідомляти Національний банк. 

ТЕМА 2
СТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ



103

2.6.  ОСОБЛИВОСТІ ВІДКРИТТЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНО ВІДОКРЕМЛЕНИХ 
БЕЗБАЛАНСОВИХ ВІДДІЛЕНЬ БАНКУ 

З метою поліпшення обслуговування клієнтів, розвитку мережі банку та 
виконання функцій, визначених банком, він може відкривати структурні одиниці 
(відділення, власні обмінні пункти).

У разі відкриття структурних одиниць банк зобов’язаний присвоїти кожному 
відділенню та власному обмінному пункту внутрішньобанківські реєстраційні коди 
згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації. Про зміну 
внутрішньобанківського реєстраційного коду відділення або власного обмінного 
пункту банк повинен інформувати територіальне управління Національного банку 
за місцезнаходженням банку або Національний банк України за один місяць до часу 
введення змін.

Операції відділення залежно від його підпорядкованості відображаються на 
балансі банку або філії.

Банк може відкривати відділення в разі виконання таких умов:
а)  банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:

• стан формування банком резервів відповідає вимогам чинних законо-
давчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів Націо-
нального банку, статуту банку та відповідних внутрішньо банківських 
положень;

• банк дотримується економічних нормативів та нормативу обов’язко-
вого резервування; 

• наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові результати, 
а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж протягом шести 
місяців, що передують його зверненню до Національного банку;

• банк не є об’єктом застосування заходів впливу щодо обмеження, 
зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій; 

б) наявність у банку та/або філії новостворюваного відділення технічних та 
інших умов, потрібних для забезпечення функціонування відділення, здійснення 
ним відповідних операцій і їх належного обліку (у тому числі відповідне при міщен ня 
і програмне забезпечення, технічні можливості і характеристики якого за без печу-
ють щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі відді лень та 
доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське облад нання, 
комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог зако но давчих 
актів України, нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-
правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку фор му-
вання і ведення бази даних про вкладників – фізичних осіб та надання звітності;
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в) дотримання мінімального розміру регулятивного капіталу, встановленого 
Національним банком України. 

У разі відкриття відділення банк (філія) зобов’язаний забезпечити:
а) щоденне формування операційної (формування документів операційного 

дня) і звітної інформації в розрізі відділень (у тому числі за територіальною ознакою) 
та доступ до цієї інформації Національного банку, що підтверджується інформацією 
банку (філії) про відповідні технічні можливості його програмного забезпечення;

б) своєчасне, повне та достовірне відображення всіх операцій відділення на 
балансі  банку (філії) згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

в) своєчасне складання первинних документів та реєстрів бухгалтерського 
обліку;

г) дотримання вимог облікової політики банку, у тому числі процедури ви-
вірення та контролю за звітністю, операціями відділення;

ґ) порядок формування та зберігання первинних документів, облікових 
реєстрів і звітів відповідно до вимог чинного законо давства України (у тому числі 
правил та інструкцій з архівної справи) тощо.

Відповідальність  за організацію бухгалтерського обліку та відображення всіх 
операцій відділення на балансі банку (філії), збереження протягом установленого 
строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку та звітності несуть 
керівники банку та філії, які здійснюють керівництво банком (філією).

Банк зобов’язаний установити вимоги щодо кваліфікації керівника відділення 
(у разі його наявності), а також кваліфікації інших працівників, з урахуванням пе-
реліку операцій, які проводитимуться відділенням, та вимог чинного законодавства 
і нормативно-правових актів Національного банку (у тому числі щодо кваліфікації 
касирів валютних кас, експертів з приймання та оцінки банківських металів).

Відділення банків виконують функції та операції, передбачені положенням 
про відділення, за винятком операцій, для проведення та обліку яких відділення 
не мають належних умов (у тому числі відповідного програмного забезпечення 
і приміщення, спеціального обладнання, комп’ютерної техніки, комунікаційних 
засобів, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо) або відділення не мають права 
здійснювати їх згідно з вимогами законодавства України.

У разі здійснення відділенням касових операцій, виконання яких вимагає 
наявності виконавця (касира) і працівника, на якого покладено функції контролера, 
чисельність працівників такого відділення має становити не менше ніж дві особи. 

Порядок погодження відкриття відділення аналогічний порядку відкриття 
філій. 
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2.7.  СТВОРЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ 
БАНКІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Банки мають право створювати такі типи банківських об’єднань: банківська 
корпорація і банківська холдингова група. Банк може бути учасником лише 
одного банківського об’єднання. Банки, що увійшли до банківської корпорації, не 
можуть входити до інших банківських об’єднань без згоди корпорації, зберігають 
свою юридичну самостійність у межах, обумовлених їхніми статутами і статутом 
об’єднання.

Банківська корпорація – юридична особа (банк), засновниками та акціоне-
рами якої можуть бути тільки банки.

Банківська холдингова група – банківське об’єднання, до складу якого вхо-
дять тільки банки. Материнському банку банківської холдингової групи має на-
лежати не менше ніж 50% акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з 
інших учасників групи, які є його дочірніми банками.

Банки можуть створювати та бути учасниками банківських об’єднань за та -
ких умов:

• мінімальний розмір статутного капіталу для материнського банку банків-
ської холдингової групи – 120 млн грн;

• строк роботи материнського банку холдингової групи – не менше ніж один 
рік;

• дотримання банками – учасниками об’єднання економічних нормативів 
і вимог щодо формування резервів на покриття можливих збитків від 
активних операцій та інших обов’язкових резервів протягом року, що 
передує їх зверненню до Національного банку про створення об’єднання;

• стабільна беззбиткова діяльність банків-учасників протягом року, що 
передує їх зверненню до Національного банку.

Для отримання попередньої згоди на створення об’єднання його уповно-
важена особа подає до Національного банку такі документи:

• заяву-клопотання про отримання згоди на створення об’єднання;
• рішення про створення об’єднання, оформлене протоколом загальних 

зборів учасників об’єднання;
• перелік засновників, акціонерів об’єднання та основні засади його ство-

рення і діяльності;
• перелік централізованих функцій, які планує виконувати об’єднання;
• бізнес-план, що має містити перелік операцій, які планує здійснювати 

об’єднання в поточному році, та стратегію діяльності на наступні три роки, 
економічне обґрунтування і мету його створення, дані про управлін ську й 
організаційну структуру;
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• інформацію про розмір статутного капіталу об’єднання, джерела та стро ки 
його формування;

• інформацію про голову правління (ради директорів) та головного бух-
галтера банківської корпорації; 

• письмове підтвердження територіального управління, структурних під-
розділів Національного банку про відсутність порушень банками-учас-
никами вимог чинного законодавства України та його погодження на 
участь цих банків у створенні об’єднання;

• відповідні документи Антимонопольного комітету України у випадках, 
передбачених законодавством, про згоду на створення об’єднання.

При створенні об’єднання з іноземним капіталом уповноважена особа має 
подати такі документи:

• клопотання від імені юридичної особи банку-нерезидента або правління 
банку (ради директорів), оформлене на фірмовому бланку;

• витяг з торгівельного (банківського) реєстру країни, в якій офіційно за-
реєстрований головний офіс іноземного учасника;

• повідомлення керівництва центрального банку іноземної держави або 
уповноваженого органу про здійснення достатнього контролю за діяль-
ністю свого банку-учасника та його згоду на участь цього банку-учасника 
у створенні об’єднання на території України;

• фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) іноземного 
учасника за останній звітний період (рік);

• висновок аудиторської фірми про фінансовий стан банку-учасника 
та його можливість здійснення заявленого внеску за рахунок власних 
коштів. 

Водночас для отримання попередньої згоди на створення банківського 
об’єд нання подається заява про надання дозволу на придбання істотної участі в 
банківській корпорації (у разі наміру придбання істотної участі) чи дочірніх банках 
разом із повним пакетом. 

Документи про надання згоди на створення об’єднання розглядає Департа-
мент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків і за потреби – інші депар-
таменти Національного банку.

Рішення про надання дозволу на створення об’єднання ухвалює Правління 
НБУ в місячний строк із дня отримання всіх документів. Водночас Комісія Націо-
нального банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків приймає 
рішення про надання письмового дозволу на придбання істотної участі в об’єднанні 
(крім центрального кооперативного банку).

Про надання згоди на створення об’єднання або відмову Національний 
банк повідомляє (у тижневий строк) засновників листом за підписом заступника 
Голови Національного банку України. Копія листа надсилається до територіального 
управління Національного банку за місцезнаходженням об’єднання.

Отримання згоди Національного банку України на створення об’єднання є 
підставою для розгляду пакета документів щодо його державної реєстрації.
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Для державної реєстрації банківської корпорації, якщо на тимчасовому 
рахунку відповідно до установчого договору зібрано потрібну суму коштів, уповно-
важена особа після цього у двотижневий строк подає до територіального управ -
ління Національного банку України за місцем створення корпорації:

• заяву на реєстрацію корпорації за підписом уповноваженої особи та згоду 
Національного банку на її створення; 

• установчий договір, засвідчений підписами засновників корпорації та 
відбитками їхніх печаток;

• статут корпорації, затверджений установчими зборами і засвідчений під-
писом голови правління корпорації;

• протокол установчих зборів, засвідчений підписами голови та секретаря 
зборів;

• документи, що підтверджують бездоганну ділову репутацію голови та 
членів спостережної ради корпорації;

• копію звіту про проведення приватного розміщення акцій (для кор по ра-
ції, що створюється у формі публічного акціонерного товариства), зареє-
строваного Державною комісією з цінних паперів та фондового рин ку, з 
доданням переліку акціонерів банківської корпорації (подається після 
його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку);

• угоду про надання приміщення для розміщення корпорації або договір 
оренди приміщення на строк не менше ніж п’ять років у разі його укла-
дення;

• документи про професійну придатність і ділову репутацію голови та членів 
виконавчого органу (правління, ради) і головного бухгалтера;

• копії платіжних документів про здійснення засновниками сплати внесків 
до статутного капіталу;

• фінансову звітність засновників корпорації, яка підтверджується виснов-
ком аудиторської фірми;

• копію ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• копію рішення Антимонопольного комітету України про надання згоди 

на створення корпорації з метою обмеження проявів монополізму та 
сприяння захисту економічної конкуренції в банківській сфері;

• бізнес-план, що визначає види діяльності, які корпорація планує здійсню-
вати в поточному році, та стратегію діяльності на наступні три роки (на 
кожен рік окремо), який має містити:
1) мету створення корпорації;
2) перелік централізованих функцій, що планує виконувати корпорація;
3) перелік і докладний опис видів діяльності, що планує здійснювати кор по-

рація, їх економічну доцільність (які саме операції відповідно до стат ті 47 
Закону України «Про банки і банківську діяльність» планується здійснювати, 
як вплине проведення цих операцій на економіку регіону, в якому корпорація 
здійснюватиме свою діяльність);

2.7
СТВОРЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ



108

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

4) прогнозний розрахунок прибутковості за всією діяльністю корпорації та за 
кожним видом діяльності окремо на кінець перших трьох фінансових років, 
засвідчений підписом уповноваженої особи;

5) розрахунковий балансовий звіт (за формою № 11-КБ) і прогнозний роз ра-
хунок звіту про фінансові результати корпорації (за формою № 2-КБ) на 
кінець кожного з перших трьох фінансових років, засвідчені підписами голови 
правління і головного бухгалтера;

6) економічне обґрунтування прогнозних показників розрахункового балан со во-
го звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат (опис обсягу залучення і 
спрямування коштів, формування фондів і резервів у розмірах, що потрібні для 
покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок дотримання економічних 
нормативів, заходи, що сприяють успішній кон куренції та враховують потен-
ційний вплив конкуренції на проведення банківських операцій);

7) опис та дані про управлінську й організаційну структуру корпорації (під роз ді-
ли, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень, положення про правлін ня 
(раду директорів) банківської корпорації, кредитний комітет, комітет з питань 
управління активами і пасивами, тарифний комітет і підрозділ внутрішнього 
аудиту банківської корпорації).

Бізнес-план має бути підготовлений корпорацією з урахуванням випадків 
сприятливого і несприятливого розвитку ринку операцій, які корпорація планує 
здійснювати, стану ринків, що їх обслуговуватиме корпорація, обґрунтування при-
пущень, на підставі яких побудовано бізнес-план, відповідності операцій, які здій-
снюватиме корпорація, загальним інтересам;

• відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради 
директорів), ревізійної комісії.

Територіальне управління Національного банку України за місцезнаход-
женням корпорації у двотижневий строк з дати отримання пакета документів готує 
 висновок:

• про відповідність установчих документів корпорації вимогам чинного 
законодавства України;

• загальну оцінку фінансового стану, платоспроможність засновників 
корпорації, наявність у них власних коштів для внесення до статутного 
капіталу та підтвердження їх унесення на тимчасовий рахунок корпорації 
кожним з її засновників;

• технічний стан приміщення;
• професійну придатність і ділову репутацію голови та членів правління 

(ради директорів) і головного бухгалтера корпорації.
Повний пакет документів, включаючи статут корпорації в чотирьох при-

мірниках, а також висновок територіального управління Національного банку, до 
якого додається таблиця формування статутного капіталу, подається до Націо-
нального банку.

Рішення про державну реєстрацію корпорації або про відмову в її державній 
реєстрації приймає Правління Національного банку України не пізніше ніж за три 
місяці з часу подання повного пакета документів. 
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Реєстрація корпорації здійснюється шляхом унесення відповідного запису 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і 
Державного реєстру банків. 

Для реєстрації банківської холдингової групи уповноважена особа банків – 
учасників холдингової групи, що отримали попередню згоду Національного банку 
на створення холдингової групи, подає до територіального управління Націо-
нального банку за місцезнаходженням материнського банку холдингової групи такі 
документи:

• заяву про реєстрацію холдингової групи;
• згоду на створення холдингової групи;
• договір про заснування та діяльність холдингової групи, який має ви-

зна чати: найменування і торгові марки, строк дії договору, статус хол-
дингової групи, принципи узгодження фінансової політики та політики 
функціонування банків-учасників, принципи і процедуру виконання зо-
бов’язань щодо гарантування ліквідності кожного банку-учасника, по ря-
док припинення діяльності холдингової групи, бізнес-план, що визначає 
види діяльності, які холдингова група планує здійснювати на поточний 
рік, та стратегію діяльності на наступні три роки, фінансову звітність 
банків-учасників за останні чотири звітні квартали, позитивні аудиторські 
звіти аудиторських фірм щодо перевірки фінансової звітності банків-учас-
ни ків за останній звітний      рік, нотаріально засвідчену копію установчих 
документів материнського банку та його дочірніх банків.

Договір про заснування і діяльність холдингової групи має включати поло-
ження про забезпечення виконання учасниками холдингової групи своїх фінан-
сових зобов’язань і відповідальність за результати спільної діяльності з метою 
забезпечення інтересів кредиторів та вкладників. У випадках, передбачених чин-
ним законодавством України, створення холдингової групи має бути узгоджено 
Антимонопольним комітетом України.

Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням мате-
ринського банку холдингової групи у двотижневий строк з дати отримання пакета 
документів готує висновок про загальну оцінку фінансового стану банків-учас ни-
ків та відсутність (наявність) зауважень і фактів порушень вимог чинного законо-
давства України.

Про неповне подання пакета документів Національний банк України по-
відомляє уповноважену особу банків-учасників не пізніше ніж за місяць з дати 
подання документів. Правління Національного банку приймає рішення про 
реєстрацію холдингової групи не пізніше ніж за три місяці з часу подання повного 
пакета документів. 

Реєстрація холдингової групи здійснюється шляхом унесення відповідного 
запису до Державного реєстру банків. 

Національний банк може відмовити в реєстрації холдингової групи в разі 
порушення порядку створення холдингової групи, подання неповного пакета 
документів, їх невідповідності чинному законодавству України, незадовільного 
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фінансового стану банків-учасників, якщо дочірній банк володіє акціями мате-
ринського банку більше ніж один місяць та в інших випадках, передбачених чинним 
законодавством України.

У разі відмови в державній реєстрації холдингової групи в тижневий строк 
повідомляється про це уповноважену особу банків-учасників рекомендованим ли с-
том за підписом заступника Голови Національного банку України.

Рішення про реєстрацію холдингової групи доводиться до відома уповно-
важеної особи банків-учасників і територіальних управлінь Національного банку 
за місцезнаходженням материнського банку та дочірніх банків холдингової групи 
листом.

Таким чином, на сьогоднішньому етапі вимоги Національного банку України 
охоплюють критерії та умови створення банків з іноземним капіталом в Україні, 
особливості відкриття філій, територіально відокремлених безбалансових відділень 
і представництв банків в Україні та на території інших держав. Не залишаються поза 
увагою і процеси створення та реєстрації банківських об’єднань.

2.8.  РЕЄСТРАЦІЯ 
КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ РАХУНКІВ БАНКІВ 

З метою здійснення платежів і розрахунків між банками, а також надання й 
отримання кредитів, проведення інвестиційних та інших операцій, між банками 
встановлюються кореспондентські відносини, для чого відкриваються кореспон-
дентські рахунки. Кореспондентський рахунок має дві назви – лоро і ностро, залежно 
від того, з позиції якого банку розглядається: того, що надає послугу за рахунком, чи 
того, що користується цією послугою.

Кореспондентський рахунок лоро – рахунок, який відкриває комерційний 
банк банку-кореспонденту та за яким комерційний банк здійснює операції списання 
і зарахування коштів згідно з чинним законодавством України та укладеним дого-
вором. У банку-кореспонденті цей рахунок є кореспондентським рахунком ностро.

Банк для реєстрації кореспондентського рахунку типу «ностро» та/або «лоро» 
в іноземній і національній (якщо вона виступає як іноземна) валютах у 10-денний 
строк з дати укладення відповідного договору формує пакет, що має містити:

• клопотання банку про реєстрацію відкритого кореспондентського рахун-
ку за підписом голови правління банку, в якому зазначається мета від-
криття кореспондентського рахунку, види операцій, які проводитимуться 
за цим рахунком, засоби зв’язку, що використовуватимуться для його 
обслуговування;
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• копію договору про встановлення кореспондентських відносин, засвід-
ченого підписом керівника та печаткою банку;

• копію документа, виданого банком-кореспондентом про відкриття ко-
респон дентського рахунку, що містить номер рахунку, назви валют і дату 
відкриття рахунку, засвідченого в установленому порядку;

• довідку банку про кореспондентський рахунок, у якій викладено загальну 
інформацію про кореспондентський рахунок, засвідчену в установленому 
порядку;

• копію ліцензії кореспондента – банку-нерезидента (крім банків країн 
групи А) або офіційного документа, який надає право здійснювати бан-
ківську діяльність у країні реєстрації, що засвідчена печаткою банку;

• копію платіжного документа банку щодо оплати коштів за надання реєс-
траційного номера (свідоцтва) про реєстрацію кореспондентського рахун-
ку в іноземній валюті та гривнях.

Реєстрація кореспондентського рахунку банку типу «ностро» та/або «лоро» 
здійснюється територіальним управлінням протягом 10-ти робочих днів після 
отримання повного пакета, з наданням реєстраційного номера (свідоцтва). 

Банк зобов’язаний надавати інформацію про зміни в даних щодо корес пон-
дентських відносин, які зазначалися в довідці про кореспондентський рахунок, 
протягом 10-ти робочих днів з часу набрання чинності змін у порядку, передбаче-
ному законодавством країни реєстрації банку або банку-кореспондента.

Залежно від характеру змін територіальне управління видає новий реєстра-
ційний номер кореспондентського рахунку, вносить зміни до реєстраційного номера 
кореспондентського рахунку та зміни до інформаційної бази обліку реєстраційних 
номерів кореспондентських рахунків.

Новий реєстраційний номер кореспондентського рахунку видається терито-
ріальним управлінням у разі зміни найменування або коду країни реєстрації банку-
кореспондента і повного найменування (крім вказівки на організаційно-правову 
форму) банку або банку-кореспондента.

Зміни до реєстраційного номера вносить територіальне управління в разі зміни 
валюти чи переліку валют (цифрового коду  валюти) кореспондентського рахунку 
та/або його номера, зміни місцезнаходження банку та/або банку-кореспон дента і 
зміни організаційно-правової форми банку та/або банку-кореспондента.

Територіальне управління оформляє зміни до реєстраційного номера (сві доц-
тва) кореспондентського рахунку як додаток, який є його невід’ємною частиною.

Територіальне управління в разі змін технічних реквізитів кореспондентсь-
кого рахунку, які не впливають на режим його дії, вносить зміни до інформацій-
ної бази обліку реєстраційних номерів кореспондентських рахунків без надання 
нового реєстраційного номера та без оформлення додатка до реєстраційного 
номера. 

У разі отримання клопотання банку про реєстрацію відкритого корес пон-
дентського рахунку банку та пакета документів відповідальний виконавець відділу 
банківського нагляду:
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• здійснює аналіз документів на комплектність і відповідність вимогам 
чинного законодавства та нормативно-правовим актам Національного 
банку України;

• заповнює реквізити реєстраційного номера відкритого кореспондентсько-
го рахунку банку (або змін до реєстраційного номера) у 2-х примірниках;

• складає лист банку про реєстрацію відкритого кореспондентського 
рахунку типу «ностро» та/або «лоро» (або змін до реєстраційного номера) 
та погоджує його з начальником відділу банківського нагляду;

• підписує лист банку та реєстраційний номер відкритого кореспон дент-
ського рахунку банку (або змін до реєстраційного номера) у 2-х примір-
никах у начальника і головного бухгалтера територіального управління 
та проставляє в заступника головного бухгалтера гербову печатку тери-
торіального управління на 2-х примірниках реєстраційного номера (або 
змін до реєстраційного номера);

• обліковує реєстраційний номер відкритого кореспондентського рахунку 
банку типу «ностро» та/або «лоро» (зміни до реєстраційного номера) у 
журналі обліку відкритих і закритих прямих кореспондентських рахунків 
банків відділу банківського нагляду та передає представникові банку (під 
розпис у журналі) лист і 1-й примірник реєстраційного номера (змін до 
реєстраційного номера);

• реєструє лист із повідомленням про реєстрацію відкритого кореспон-
дентського рахунку (змін до реєстраційного номера) та додатком 1-го 
примірника реєстраційного номера (змін до реєстраційного номера), 
засобами АСКОД у відділі банківського нагляду; 

• складає у 2-х примірниках відомість наданих послуг, з додатком платіж-
ного документа про внесення плати за надання реєстраційного номера 
(змін до реєстраційного номера) відкритого кореспондентського рахунку 
банку та підписує її в начальника (заступника) відділу банківського 
нагляду;

• передає 1-й примірник відомості наданих послуг з додатком платіжного 
документа банку про внесення відповідної плати відділу організації 
бухгалтерського обліку;

• передає інформацію про реєстрацію відкритого кореспондентського ра-
хунку типу «ностро» та/або «лоро» (або змін до реєстраційного номера) 
за допомогою програмного комплексу АРМ «Статистична звітність» на 
адресу Національного банку України. 

Відділ банківського нагляду веде постійний облік виданих реєстраційних 
номерів.

У разі закриття кореспондентських рахунків банк протягом п’яти робочих 
днів надає інформацію про дату закриття рахунків із зазначенням причин закриття 
та про стан кореспондентського рахунку (сума залишку і реквізити для переказу 
залишків, якщо такі були) і повертає оригінал (з додатками) виданих реєстраційних 
номерів. 
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Територіальне управління передає інформацію про закриття відкритого ко-
респондентського рахунку типу «ностро» та/або «лоро» за допомогою програмного 
комплексу АРМ «Статистична звітність» на адресу Національного банку України.

Територіальне управління може звернутися до банку за додатковою ін фор-
мацією щодо реєстраційних даних, ліцензії, статутних документів та рейтингової 
оцінки кореспондента-нерезидента, яка потрібна для ідентифікації його як бан-
ківської установи.

Отже, з метою недопущення на ринок банківських послуг установ, які можуть 
загрожувати інтересам кредиторів і вкладників, банківська діяльність підлягає 
ліцензуванню. Вимоги Національного банку України широко охоплюють особли-
вос ті ліцензування операцій банків, порядок надання небанківським фінансовим 
установам ліцензій на здійснення окремих банківських операцій. Суттєву увагу 
приділено питанням платоспроможності акціонерів, критеріям відбору осіб на 
керівні посади в банках, безпеки приміщень, комп’ютерних комунікацій.

Питання для самоконтролю

1. Який порядок формування статутного капіталу та інших фондів банку. 
2. Охарактеризуйте особливості надання Національним банком України дозволу на 

придбання чи збільшення істотної участі в банку.
3. Які особливості відкриття державного, кооперативного чи публічного банку.
4. Охарактеризуйте ділову репутацію та професійну придатність керівного складу 

банку.
5. Який порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань?
6. Етапи реєстрації банку.
7. Відкриття філій, відділень, представництв банків в Україні. 
8. Особливості створення дочірнього банку, філії і представництва українського 

банку на території інших держав.
9. Особливості реєстрації банків за участі іноземного капіталу.
10. Нагляд за акціонерами, що володіють істотною участю у статутному капіталі 

банку. 

Завдання

1. Управління банку «Епос» прийняло рішення про внесення змін і доповнень до 
установчих документів у частині:
-  збільшення статутного фонду на 500 млн грн за рахунок додаткових внесків 
    акціонерів банку (нових акціонерів не залучали);
-  призначення нового голови правління банку – Демко Ю. І. 
Потрібно:
Виходячи із зазначеної ситуації, вказати:
А. Що повинен зробити банк «Епос» для реєстрації змін і доповнень у Національному 
банку України?

2.8
РЕЄСТРАЦІЯ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ РАХУНКІВ БАНКІВ
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Б. Які дії територіального управління Національного банку України в цьому разі?
В. За якої умови територіальне управління Національного банку України може 
самостійно прийняти рішення про реєстрацію змін і доповнень до установчих 
документів установ банків?

2. Акціонери-засновники вирішили створити і зареєструвати банк «Захід». 
Потрібно:
А. Скласти заяву ради банку про реєстрацію.
Б. Скласти висновок територіального управління Національного банку України. 
В. Визначити перелік умов реєстрації банку.
Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд студентів або 
надаються додатково викладачем.

3. Правління банку «Енергія», розташованого в м. Львові, 5 серпня поточного року 
прийняло рішення про створення філії в м. Тернополі.
Потрібно:
А. Вказати, за яких умов цей банк зможе реалізувати рішення свого Правління.
Б. Визначити перелік питань, які зумовлять дії банку та Управління Національного 
банку України у Львівській області в цій ситуації.
В. Визначити, в яких випадках Управління Національного банку України у Львівській 
області може відмовити вказаному банку у відкритті філії.

4. Скласти клопотання цього банку про відкриття філії і дозвіл Управління Націо-
нального банку України у Львівській області з цього приводу.
Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд.

5. Створюється банк «Ліга» з участю іноземних засновників.
Потрібно:
А. Дати відповідь на запитання:
- які документи і в яку установу має надати банк для реєстрації?
- за яких умов буде надано попередній дозвіл на реєстрацію зазначеного банку ?
Б. Скласти:
- заяву органу управління банку про реєстрацію;
- висновок Управління Національного банку України у Львівській області. 
Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд студента або 
надаються додатково викладачем.

Тести

1.  Банківська холдингова група – це:
а)  об’єднання, до складу якого входять банк, страхова, лізингова компанія тощо, 

які мають спільних власників істотної участі;
б)  об’єднання банків у формі нової юридичної особи;
в)  об’єднання дочірніх банків, материнському банку якого належить істотна 

участь у всіх учасниках;
г)  об’єднання дочірніх банків, материнському банку якого належить більше ніж 

50% у всіх учасниках. 
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2.  Банк з іноземним капіталом – банк, у якому частка капіталу, що належить хоча 
б одному іноземному інвестору, становить: 
а)  не менше ніж 50%;
б)  не менше ніж 30%;
в)  не менше ніж 10%;
г)  немає правильної відповіді.

3.  Для банківської корпорації мінімальний розмір статутного капіталу вста-
новлюється:
а)  як для новоствореного банку;
б)  спеціальний розмір;
в)  як для банків з іноземним капіталом;
г)  немає правильної відповіді.

4.  Банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи:
а)  після відкриття накопичувального рахунку в Національному банку України, 

на який засновники (учасники) вносять кошти на формування статутного 
капіталу;

б)  після формування статутного капіталу банку;
в)  після його реєстрації Національним банком України в Державному реєстрі 

банків;
г)  після затвердження статуту банку. 

5.  Філії банків здійснюють банківські операції:
а)  згідно з положенням про філію та на підставі банківських ліцензій і письмових 

дозволів, отриманих банками;
б)  згідно з положенням про філію;
в)  на підставі банківських ліцензій та письмових дозволів, отриманих банками;
г)  за умови наявності та в межах письмового дозволу, наданого банком.

6.  Кошти з накопичувального рахунку перераховуються на кореспондентський 
рахунок після реєстрації банку в Державному реєстрі банків не пізніше ніж:
а)  за 5 робочих днів;
б)  за 10 робочих днів;
в)  за 15 робочих днів;
г)  не пізніше ніж наступного дня. 

7.  Акціонери та учасники банку повинні до дня скликання установчих зборів та 
державної реєстрації банку сплатити кошти в розмірі: 
а)  не менше ніж 30% номінальної вартості акцій;
б)  не більше ніж 30% номінальної вартості акцій;
в)  не менше ніж 40% номінальної вартості акцій;
г)  100% номінальної вартості. 

8.  Учасниками банку можуть бути:
а)  юридичні і фізичні особи;
б)  резиденти і нерезиденти;
в)  держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів;
г)  усі відповіді правильні.

9.  Мінімальна кількість учасників місцевого кооперативного банку має бути не 
меншою ніж:
а)  30 осіб;

ТЕСТИ
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б)  50 осіб;
в)  25 осіб;
г)  10 осіб.

10.  Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку в разі, якщо:
а)  більше ніж 20% його пасивів є вкладами фізичних осіб;
б)  більше ніж 20% його активів є вкладами фізичних осіб;
в)  більше ніж 30% його пасивів є вкладами фізичних осіб;
г )  більше ніж 50% його пасивів є вкладами фізичних осіб.

11.  Заборонено використовувати для формування статутного капіталу банку:
а)  кошти, отримані як поворотна фінансова допомога (фінансовий кредит);
б)  власні кошти благодійних організацій;
в)  власні кошти організацій;
г)  правильні відповіді а) і б).

12.  Учасники-неризиденти можуть вносити до статутного капіталу внески:
а)  у вільно конвертованій валюті;
б)  гривнях;
в)  гривнях і вільно конвертованій валюті;
г)  гривнях та основними засобами.

13.  Рішення про реєстрацію банку, створеного з участю іноземного капіталу, 
ухвалює:
а)  Комісія Національного банку з питань нагляду і регулювання діяльності 

банків;
б)  Правління Національного банку України;
в)  Рада Національного банку України;
г)  Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків.

14.  Рішення про реєстрацію банку, створеного з участю вітчизняного капіталу, 
ухвалює:
а)  Комісія Національного банку з питань нагляду і регулювання діяльності 

банків;
б)  Правління Національного банку України;
в)  Рада Національного банку України;
г)  Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків.

15.  Іноземні банки можуть відкривати в Україні:
а)  представництва;
б)  представництва, відділення та філії;
в)  філії і представництва;
г)  лише юридично самостійні банки.
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ПЛАН ВИКЛАДУ І ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

3.1. Основна мета, завдання та порядок ліцензування банківської діяльності.
3.2. Порядок ліцензування банківських операцій. 
3.3. Особливості ліцензування окремих операцій банків.
3.4. Види операцій, які можуть виконувати банки на підставі отриманої 

банківської ліцензії та письмового дозволу.
3.5. Особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії, 

письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих операцій.
3.6. Порядок надання небанківським фінансовим установам ліцензій 

на здійснення окремих банківських операцій.

Ключові слова і терміни

Ліцензування 
Банківська ліцензія
Письмовий дозвіл
Види банківських операцій 

Небанківські фінансові установи
Операції з валютними цінностями
Ліцензування небанківських фінансових установ
Банківські операції

3.1.  ОСНОВНА МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОРЯДОК 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для забезпечення надійності банківської системи України, захисту інтересів 
кредиторів, вкладників банків відповідно до Закону України «Про банки і банків-
ську діяльність» та Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, 
письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого 
Постановою Правління Національного банку України № 275 від 17 липня 2001 року, 
Національний банк надає банкам та банківським корпораціям ліцензії (письмові 
дозволи) і ліцензії на виконання окремих операцій.

Метою ліцензування банківських операцій є недопущення на ринок бан ків-
ських послуг банківських установ, які можуть нести суттєвий ризик щодо безпеч-
ності здійснення ними операцій, а також розширення пропозиції якісних послуг 
клієнтам банківських установ.

З моменту реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців та в Державному реєстрі банків банк набуває статусу 
юридичної особи, однак здійснювати банківські операції він може тільки після 
отримання банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України. 
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Банківська ліцензія – документ, який видається Національним банком 
України в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про банки і банківську 
діяльність». 

Крім ліцензії, Національний банк має право видавати письмовий дозвіл. 
Письмовий дозвіл – документ, який видається Національним банком України, 

на підставі якого банки мають право здійснювати окремі банківські операції, пе-
редбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Національний банк видає банку банківську ліцензію в разі дотримання ним 
таких обов’язкових умов:

а) наявність на час звернення банку з клопотанням про видачу банківської 
ліцензії повністю сплаченого зареєстрованого статутного капіталу, розмір якого має 
бути не меншим ніж 120 млн грн. 

Перерахування розміру статутного капіталу, сформованого в іноземній 
валюті, у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, 
установленим Національним банком на день укладення установчого договору;

б) банк має бути забезпечений належним банківським обладнанням, ком-
п’ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, 
необхідними для здійснення банківських операцій і захисту інформації / документів 
від підроблення та знищення, ведення бухгалтерського обліку та складання що-
денного балансу і відповідної статистичної звітності, а також якісного проведення 
розрахунків та участі в системі електронних платежів Національного банку, що 
відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, а також 
нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо 
порядку формування і ведення бази даних про вкладників – фізичних осіб і на -
дання звітності; 

в) наявність у банку приміщення (у тому числі касового вузла), технічний стан 
та організація охорони якого відповідають вимогам нормативно-правових актів 
Національного банку; 

г) наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління банку, які 
мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком, кандидатури 
яких відповідають кваліфікаційним вимогам Національного банку України.

Умови отримання письмового дозволу
Письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій видається за таких умов:
а) наявність банківської ліцензії;
б) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного 

банку, що підтверджено незалежним аудитором;
в) банк не є об’єктом застосування заходів впливу: 

–  протягом усього періоду діяльності – для банків, які отримали банківську 
ліцензію менше ніж за шість місяців до часу звернення до Національ ного 
банку з клопотанням про видачу письмового дозволу;

–  протягом шести місяців, що передують зверненню банку до Національ-
ного банку з клопотанням про видачу письмового дозволу – для банків, 
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які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії 
більше ніж шість місяців;

г) банк подав план (бізнес-план) щодо певних видів операцій, на право здій-
снення яких банк бажає отримати письмовий дозвіл, і цей план схвалено Націо-
нальним банком. Процедура схвалення плану (бізнес-плану) вважається виконаною 
в разі відсутності зауважень з боку Національного банку при прийнятті відповід ного 
рішення про видачу банку письмового дозволу на здійснення операцій;

ґ) банк має достатні фінансові можливості для здійснення такої діяльності;
д) наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні операції згідно з по-

даним банком планом (бізнес-планом), служби внутрішнього аудиту, а також під роз-
ділу з питань аналізу та управління ризиками, що має відповідати за встано в лен ня 
лімітів щодо окремих операцій, лімітів ризиків контрпартнерів, країн контр парт-
нерів, структури балансу відповідно до рішень правління (ради директорів) з питань 
політики щодо ризикованості та прибутковості діяльності банку;

е) наявність керівників підрозділів банку, кандидатури яких відповідають 
кваліфікаційним та спеціальним вимогам Національного банку.

Кандидати на посади керівників служб внутрішнього аудиту банків першої і 
другої груп обов’язково проходять співбесіду та погодження на засіданні Комісії з 
питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку або Комісії з 
питань нагляду та регулювання діяльності банків для банків третьої і четвертої груп 
при територіальному управлінні Національного банку за умов, визначених Комісією 
Національного банку. Результати співбесіди враховуються при вирішенні питання 
про видачу банку письмового дозволу.

З метою визначення професійної придатності та ділової репутації керівників 
інших підрозділів і заступників головного бухгалтера в разі потреби з ними також 
може бути проведена співбесіда;

є) наявність комітетів, а саме: кредитного, тарифного, з питань управління 
активами і пасивами – та відповідних положень про них, що відповідають вимогам 
чинного законодавства України;

ж) наявність відповідних внутрішніх положень банку, що регулюють політику 
управління активами і пасивами, кредитну, інвестиційну, облікову політику банку 
та проведення ним діяльності, на яку він бажає отримати в Національному банку 
письмовий дозвіл, що відповідають вимогам чинного законодавства України.

Якщо банк, який має письмовий дозвіл, бажає розширити перелік операцій, то 
обов’язковими в имогами для цього є:

• банк не є об’єктом застосування заходів впливу (а саме щодо обмеження, 
зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій) протягом 
шести місяців, що передують зверненню банку до Національного банку з 
клопотанням про розширення переліку операцій у письмовому дозволі; 

• відповідність регулятивного капіталу банку вимогам чинних законодавчих 
актів України та нормативно-правових актів Національного банку;

• відповідність формування фондів та резервів вимогам чинних законодав-
чих актів України та нормативно-правових актів Національного банку;
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• наявність підрозділу, який виконуватиме зазначені операції; наявність 
керівника підрозділу, відповідального за виконання зазначених операцій, 
кандидатура якого відповідає кваліфікаційним вимогам Національного 
банку;

• наявність внутрішнього положення банку, що регулює здійснення за-
значених операцій та відповідає вимогам чинного законодавства України;

• відсутність протягом трьох місяців, що передують зверненню до Націо-
нального банку, фактів подання недостовірної звітності, неподання або 
несвоєчасного подання звітності; 

• дотримання банком економічних нормативів протягом трьох місяців, що 
передують зверненню до Національного банку про розширення переліку 
операцій; 

• дотримання банком нормативу обов’язкового резервування протягом 
шести місяців, що передують його зверненню до Національного банку про 
розширення переліку операцій; 

• відповідний технічний стан та організація охорони приміщень банку, 
у тому числі касового вузла, забезпеченість банківським обладнанням, 
комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними 
засобами, що потрібні для здійснення нових операцій і відповідають 
вимогам нормативно-правових актів Національного банку; 

• наявність плану (бізнес-плану), що визначає діяльність банку (загалом 
і окремо за кожним її видом) на поточний рік і стратегію діяльності на 
наступні три роки, з урахуванням сценаріїв сприятливого і несприятливого 
розвитку ринку нових операцій, які банк має право проводити в разі 
розширення переліку операцій, що здійснюються на підставі письмового 
дозволу. 

Розширення чи зміна переліку операцій, які банки здійснюють на підставі 
письмового дозволу, здійснюється шляхом відкликання попереднього письмового 
дозволу та заміни його на новий.
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3.2.  ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Для отримання банківської ліцензії банк подає територіальному управ лінню 
за його місцезнаходженням або Департаменту реєстрації, ліцензування та реорга-
нізації банків (банки Київського регіону) установлені документи (рис. 3.1).

 

Документи  
на 

банківську 
ліцензію 

Клопотання банку про видачу банківської ліцензії  
за підписом голови правління банку 

Інформація про керівників банку 

Відомості про забезпеченість банку належним банківським 
обладнанням, комп’ютерною технікою,  

програмним забезпеченням, комунікаційними засобами 

Документ на право власності на приміщення  
(свідоцтво про власність, цивільно-правові угоди)  

або договір оренди на приміщення на строк не менше ніж 5 років 

Відомості про відповідність технічного стану  
та організації охорони приміщень банку 

Рис. 3.1. Необхідний пакет документів для отримання банківської ліцензії

Крім того, банк для отримання ліцензії подає такі спеціальні документи:
• бізнес-план, що визначає види діяльності згідно з ліцензією на поточний 

рік та стратегію діяльності на наступні три роки, який має містити 
розрахунок балансового звіту на кінець кожного року, розрахунок звіту 
про фінансовий результат усієї діяльності банку та окремо за кожним 
видом діяльності на кінець кожного фінансового року, опис банківських 
операцій з обґрунтуванням їх економічної доцільності, коло клієнтів, які 
банк має намір залучити; 

• опис і дані про управлінську й організаційну структуру банку (підрозділи, 
у тому числі підрозділи внутрішнього аудиту та з питань аналізу й 
управління ризиками, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень);

• внутрішні положення про правління банку, про порядок здійснення 
операцій.

Для отримання письмового дозволу на здійснення банківських операцій банк 
подає відповідний пакет документів (рис. 3.2).
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Документи 
на 

письмовий 
дозвіл 

Клопотання про видачу письмового дозволу  
за підписом голови правління банку 

Відповідні внутрішні положення банку, що регулюють виконання 
ним операцій, право на здійснення яких надає йому письмовий 
дозвіл Національного банку, про службу внутрішнього аудиту, 

комітети банку та управління ризиками 

Опис та дані про управлінську, організаційну структуру 
підрозділів банку, які здійснюватимуть відповідні операції, 

їхню підпорядкованість 

Копія рішення Комісії НБУ або Комісії при територіальному 
управлінні НБУ про погодження кандидатури  

на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку 

Інформація про керівників підрозділів та окремих спеціалістів 

Відомості про забезпеченість банку належним банківським 
обладнанням, комп’ютерною технікою,  

програмним забезпеченням та комунікаційними засобами 

План (бізнес-план), що визначає види окремих операцій, 
які банк планує здійснювати, на поточний рік 

Висновок незалежного аудитора про підтвердження відповідності 
рівня регулятивного капіталу банку 

 

Рис. 3.2. Необхідний пакет документів для отримання письмового дозволу

Таким чином, для отримання банківської ліцензії та письмового дозволу банк 
має подати широкий спектр документів, які свідчитимуть про його можливості 
розпочати безпечну діяльність.

3.2
ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ



124

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

3.3.  ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙ 
БАНКІВ

Банк має бути забезпечений відповідними спеціалістами, а також належним 
спеціальним банківським обладнанням, комп’ютерною технікою, програмним за-
безпеченням та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам чинних 
законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку і 
потрібні для здійснення відповідних окремих операцій / угод та їх обліку.

Письмовий дозвіл видає Національний банк на здійснення окремих операцій, 
за умови виконання банком спеціальних вимог.

Письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями є гене-
ральною ліцензією на здійснення валютних операцій згідно з Декретом Кабінету 
Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 
19 лютого 1993 року за № 15-93 та може видаватися за умови дотримання банком 
відповідних спеціальних вимог щодо одного чи кількох напрямів діяльності, зо -
крема таких:

• неторгівельні операції з валютними цінностями;
• операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, 

обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну 
іноземної валюти банків; 

• операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), 
що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на 
підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами 
– резидентами; 

• ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та 
клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

• ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в 
іноземній валюті;

• ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій 
одиниці України;

• відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в 
іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

• відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній 
валюті та здійснення операцій за ними;

• залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
• залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
• торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком 

валютно-обмінних операцій); 
• торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 
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• операції з банківськими металами на валютному ринку України;
• операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
• інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
• інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України. 
Банк, для отримання письмового дозволу на здійснення неторгівельних 

операцій із валютними цінностями, має відповідати таким спеціальним вимогам:
а) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн; 
б) наявність фахівців відповідної кваліфікації.
Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій із готівковою 

іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо) у 
касах і пунктах обміну іноземної валюти, у тому числі тих, що працюють на підставі 
укладених банками агентських договорів з юридичними особами – резидентами, 
банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн;
б) наявність фахівців відповідної кваліфікації.
Щоб отримати письмовий дозвіл на здійснення операцій із валютними 

цінностями в частині ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в 
іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України, банк має 
відповідати таким спеціальним вимогам:

а) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн; 
б) наявність фахівців відповідної кваліфікації.
Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій із валютними 

цінностями в частині ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і 
нере зидентів) в іноземній валюті банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цін-
ностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках 
України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн. 
Отримання письмового дозволу на здійснення операцій із валютними цін-

ностями в частині ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у 
грошовій одиниці України вимагає від банку додержання такої спеціальної вимоги:

розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн.
Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій із валютними 

цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених бан-
ках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними банк має відпо ві -
дати таким спеціальним вимогам:

а) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн; 
б) письмове підтвердження одного банку (резидента) про згоду на відкриття 

коррахунку в іноземній валюті.
Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій із валютними цін-

ностями в частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) 
в іноземній валюті та здійснення операцій за ними банк має відповідати таким 
спеціальним вимогам:

3.3
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а) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн; 
б) письмове підтвердження банку-нерезидента, який має рейтинг не нижче 

ніж «інвестиційний клас»1, про згоду на відкриття в нього кореспондентського 
рахунку;

в) підключення до електронної міжнародної системи платежів в іноземній 
валюті (SWIFT тощо), відповідність технічного стану та організації охорони примі-
щення, в якому розміщується технічне обладнання цієї системи, вимогам норма-
тивно-правових актів Національного банку.

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій із валютними цін-
ностями в частині залучення і розміщення іноземної валюти на валютному ринку 
України банк має відповідати такій спеціальній вимозі:

розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн. Місцеві 
кооперативні банки не мають права здійснювати операції із залучення та розміщен-
ня іноземної валюти на міжбанківському ринку (крім операцій з центральним 
кооперативним банком). 

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій із валютними 
цінностями в частині залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних 
ринках або торгівлі іноземною валютою на міжнародних ринках банк має відпові-
дати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій із валютними цін-
ностями в частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в 
іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 180 млн грн; 
в) підключення до міжнародних інформаційних систем REUTERS, DOW JONES 

TELERETE, BLOOMBERG тощо. 
Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій із валютними 

цінностями в частині торгівлі іноземною валюто ю на валютному ринку України (за 
винятком валютно-обмінних операцій) або інших операцій із валютними цінностями 
на валютному ринку України банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на відкриття кореспондентських рахунків в 
уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн.
Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій із валютними 

цінностями в частині здійснення операцій із банківськими металами на валютному 
ринку України банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій із валютними цін-
ностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених бан -
ках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) строк роботи банку – не менше ніж два роки;
в) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн; 
г) наявність кваліфікованого експерта.

1 Інвестиційний клас – кредитний рейтинг, підтверджений у бюлетені однієї з провідних 
світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s тощо).
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Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій із валютними 
цінностями в частині здійснення операцій із банківськими металами на міжнарод-
них ринках банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій із валютними 
цінностями в частині здійснення інших операцій із валютними цінностями на 
міжнародних ринках;

б) строк роботи банку з банківськими металами на валютному ринку України 
– не менше ніж один рік;

в) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 180 млн грн; 
г) наявність кваліфікованого експерта.
Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій із валютними 

цінностями в частині здійснення інших операцій з валютними цінностями на між-
народних ринках банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій із валютними цін-
ностями в частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в 
іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) строк роботи банку – не менше ніж три роки (вимоги щодо строку роботи 
не поширюються на банки, в яких банки-нерезиденти з рейтингом не нижче ніж 
«інвестиційний клас» мають істотну участь більше ніж 50% статутного капіталу 
чи права голосу придбаних акцій (паїв) в органах управління банку, у частині 
здійснення інших операцій із валютними цінностями з материнським банком у 
грошовій одиниці країни його місцезнаходження);

в) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 180 млн грн; 
г) підключення до міжнародних інформаційних систем REUTERS, DOW JONES 

TELERETE, BLOOMBERG тощо;
ґ) обладнання спеціального операційного залу (дилерської кімнати, бек-

офісу, приміщення міжнародних телекомунікаційних систем) з організацією охо-
рони і системою допуску, що відповідають вимогам нормативно-правових актів 
Національного банку України).

Для отримання письмового дозволу на перевезення валютних цінностей 
та інкасації коштів банк має відповідати спеціальним вимогам, що визначені в 
нормативно-правовому акті Національного банку щодо організації перевезень 
валютних цінностей та інкасації.

Банк має право без письмового дозволу Національного банку здійснювати 
інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб, якщо:

а) інвестиція здійснюється у фінансову установу та загальна сума таких 
інвестицій у кожну фінансову установу не перевищує 5% регулятивного капіталу 
банку;

б) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн. 
Для отримання письмового дозволу на здійснення інвестицій у фінансові 

установи в обсягах, що перевищують 5% регулятивного капіталу банку, а також 
інвестицій у будь-яких розмірах в інші юридичні особи, які не є фінансовими 
установами, банк має дотримуватися таких спеціальних вимог:

3.3
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а) строк діяльності банку – не менше ніж три роки;
б) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 240 млн грн.
Для отримання письмового дозволу на довірче управління коштами та цінними 

паперами за договорами з юридичними і фізичними особами банк має відповідати 
таким спеціальним вимогам:

а) строк діяльності банку – не менше ніж два роки;
б) розмір регулятивного капіталу банку – не менше ніж 120 млн грн. 
Для надання послуг із відповідального зберігання та надання в оренду сейфів 

для зберігання цінностей, документів банк має відповідати такій спеціальній вимозі:
наявність сховища для розміщення індивідуальних сейфів, технічний стан 

якого відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

3.4.  ВИДИ ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИКОНУВАТИ БАНКИ 
НА ПІДСТАВІ ОТРИМАНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ 
ТА ПИСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ

Як уже зазначалось, банк має право здійснювати банківську діяльність 
лише після отримання банківської ліцензії. Особи, винні у здійсненні банківської 
діяльності без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну чи адміністративну 
відповідальність згідно із законодавством України. 

На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі 
банківські операції: 

• приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; 
• відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, 

у тому числі переказ грошових коштів із цих рахунків за допомогою 
платіжних інструментів та зарахування коштів на них; 

• розміщення залучених коштів від свого імені, на власний ризик.
Банк, крім перелічених вище операцій, має право без отримання письмового 

дозволу здійснювати такі операції та угоди:
• операції з валютними цінностями;
• емісію власних цінних паперів;
• організацію купівлі і продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
• здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи 

андерайтинг);
• операції за грошовими вимогами, надання гарантій, порук за грошовими 

зобов’язаннями;
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• фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг) та 
пов’язане з цим ведення обліку грошових вимог клієнтів до боржників, 
пред’явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого 
імені, а також інші операції, спрямовані на одержання коштів від борж-
ника;

• лізинг;
• послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для 

зберігання цінностей і документів; 
• випуск, купівлю, продаж та обслуговування чеків, векселів, інших обо-

ротних платіжних інструментів; 
• випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій із вико-

ристанням цих карток; 
• надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських 

операцій.
За умови отримання письмового дозволу Національного банку України банки 

також мають право здійснювати такі операції:
• здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та 

іншої грошової лотереї;
• операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

– з інструментами грошового ринку;
– з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
– з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

• здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
• перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів; 
• довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юри-

дичними і фізичними особами;
• депозитарну діяльність і діяльність із ведення реєстрів власників іменних 

цінних паперів. 
Національний банк України встановлює порядок надання банкам дозволу на 

здійснення операцій за таких умов:
• рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного 

банку України, що підтверджується незалежним аудитором;
• банк не є об’єктом застосування заходів впливу;
• банк подав план, за яким він буде здійснювати таку діяльність, і цей план 

схвалено Національним банком України;
• Національний банк дійшов висновку, що банк має достатні фінансові 

можливості і відповідних спеціалістів для здійснення такої діяльності.

3.4
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3.5.  ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЧІ БАНКІВСЬКІЙ КОРПОРАЦІЇ 
БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ, ПИСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ 
ТА ЛІЦЕНЗІЙ НА ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙ

Клієнтами банківської корпорації можуть бути банки та інші фінансові 
установи. Вимоги Національного банку України щодо видачі банківській корпорації 
банківської ліцензії встановлено на рівні загальних вимог для банків, виходячи з 
розміру статутного капіталу банківської корпорації. Згідно з банківською ліцензією 
банківська корпорація обслуговує банки та інші фінансові установи і не має права 
обслуговувати інші юридичні і фізичні особи. 

Письмовий дозвіл видається банківській корпорації лише на ті операції, 
які вона має право виконувати відповідно до вимог Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» та на які їй передано повноваження від банків, що увійш-
ли до банківської корпорації, оформлені відповідно до чинного законодавства 
України. Письмовий дозвіл видається банківській корпорації, виходячи з розміру 
регулятивного капіталу самої банківської корпорації. Згідно з письмовим дозволом 
банківська корпорація обслуговує банки та інші фінансові установи і не має права 
обслуговувати інші юридичні і фізичні особи. 

Банківська корпорація за умови отримання банківської ліцензії та письмового 
дозволу на відповідні операції має право виконувати операції, передбачені статтею 
47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у межах показників економіч-
них нормативів та інших обмежень, установлених чинними законодавчими актами 
України та нормативно-правовими актами Національного банку, розрахунок яких 
здійснюється на базі зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу банків 
– учасників банківської корпорації, та за умови отримання від банків-учасників 
відповідних повноважень, а також від Національного банку ліцензії на виконання 
окремої операції. Ліцензія Національного банку на виконання окремої операції 
видається банківській корпорації лише під конкретний договір щодо проведення 
такої операції. 

Банківська корпорація для отримання ліцензії на виконання окремої опе-
рації подає територіальному управлінню за її місцезнаходженням такі документи: 

• клопотання банківської корпорації про видачу ліцензії на виконання 
окремої операції за підписом голови правління банківської корпорації; 

• докладний опис операції, яку планує виконувати банківська корпорація; 
• економічне обґрунтування доцільності виконання цієї операції (техніко-

економічне обґрунтування); 
• проекти документів / угод, згідно з якими буде виконана ця операція; 
• розрахунок прибутковості за визначеною операцією на період виконання 

операції за підписами голови правління і головного бухгалтера; 
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• розрахунок зведеного (консолідованого) балансу банків – учасників бан-
ківської корпорації на дату звернення до Національного банку; 

• розрахунок зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу банків 
– учасників банківської корпорації на дату звернення до Національного 
банку; 

• розрахунок економічних нормативів на базі зведеного (консолідованого) 
регулятивного капіталу банків – учасників банківської корпорації на дату 
звернення до Національного банку; 

• економічне обґрунтування прогнозних показників розрахунку балан-
сового звіту та розрахунку звіту про фінансовий результат: опис джерел 
залу чення і спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, фор-
мування фондів та резервів у розмірах, потрібних для покриття мож ли-
вих збитків, прогнозний розрахунок показників економічних норма тивів 
на базі зведеного (консолідованого) регулятивного капіталу. 

Отримавши від банку пакет документів та інформацію, територіальне управ-
ління розглядає їх і перевіряє наявність усіх документів. Якщо бракує хоча б одного 
з документів, то територіальне управління протягом трьох днів із часу отримання 
документів повинно повернути банку пакет документів із супровідним листом з 
обґрунтуванням причин його повернення. 

Протягом 10 робочих днів з дня отримання повного пакета документів відпо-
відальний виконавець територіального управління за місцезнаходженням корпорації: 

• готує висновок з інформацією щодо комплектності поданих банком 
документів, наявності: повністю сплаченого зареєстрованого статутного 
капіталу; приміщення, у тому числі касового вузла (за результатами пере-
вірки на місці відповідним підрозділом територіального управління), 
технічної забезпеченості банку (за результатами перевірки на місці від-
повідним підрозділом управління) та погоджує його з начальником 
(заступником) відділу банківського нагляду;

• підписує в начальника управління висновок на адресу Національного 
банку; 

• направляє висновок і пакет документів Національному банку, з реєстра-
цією засобами АСКОД у відділі банківського нагляду, та передає доку мен-
ти спеціалістові сектору діловодства для відправлення поштовим зв’язком.

У разі потреби проводить співбесіду з головою правління, головним бух-
галтером, відповідальним працівником за фінансовий моніторинг, керівником служ-
би внутрішнього аудиту, а також із керівниками окремих підрозділів банку. 

За якість, достовірність викладеної у висновку інформації, своєчасність його 
підготовки персонально відповідальний керівник територіального управління На-
ціо нального банку. 

У разі негативного рішення територіальне управління надсилає банку пись-
мову відмову із зазначенням причин та повертає пакет документів. 

За позитивного рішення після розгляду пакета документів банку на отри-
мання банківської ліцензії, письмового дозволу та ліцензій на виконання окремих 

3.5
ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЧІ БАНКІВСЬКІЙ КОРПОРАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ, ПИСЬМОВОГО ДОЗВОЛУ...
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операцій, але не пізніше від двотижневого строку з дня його отримання, тери то-
ріальне управління разом із своїм висновком та клопотанням банку надсилає пакет 
документів поштою Департаменту реєстрації, ліцензування та реорганізації банків 
Національного банку. 

Для отримання письмового дозволу на здійснення банківських операцій або 
розширення переліку операцій, які здійснюються на підставі письмового дозволу, 
до територіального управління за місцезнаходженням банку подаються документи, 
передбачені главою 8 Положення про Порядок видачі банківських ліцензій, пись-
мо вих дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, та документи, що під-
тверджують виконання банком вимог щодо певного виду діяльності, передбачені 
главою 5 цього Положення.

Протягом 10 робочих днів з дня отримання від банку повного пакета доку-
ментів щодо отримання письмового дозволу на здійснення банківських операцій або 
розширення переліку операцій, які здійснюються на підставі письмового дозволу, 
відповідальний виконавець:

• готує висновок з інформацію щодо комплектності документів; наявності 
приміщення, у тому числі касового вузла (за результатами перевірки на 
місці відповідним підрозділом територіального управління); технічної за-
безпеченості (за результатами перевірки на місці відповідним підроз ділом 
управління), показників (для діючого банку) фінансового стану банку, зо-
крема структури активів та пасивів, результатів діяльності і погоджує його 
з начальником (заступником) відділу банківського нагляду;

• підписує в начальника управління висновок на адресу Національного 
банку; 

• направляє висновок і пакет документів Національному банку, з реєстра-
цією засобами АСКОД у відділі банківського нагляду, та передає доку менти 
спеціалістові сектору діловодства для відправлення поштовим зв’язком.

Територіальне управління може повернути пакет документів без розгляду 
із зазначенням причин повернення, у разі подання неповного пакета документів 
та/або неналежного його оформлення, надання недостовірної інформації, викла-
деної в поданих документах, а також відсутності в банку технічного обладнання та 
приміщення (у тому числі касового вузла).

Рішення про видачу банківської ліцензії та письмового дозволу, розширення 
банку переліку операцій, які здійснюються на підставі письмового дозволу, чи про 
відмову в наданні ліцензії та/або розширенні письмового дозволу на здійснення 
окремих операцій приймає Національний банк України.

Банки зобов’язані повідомляти Національний банк України і територіальне 
управління про всі структурні та кадрові зміни у складі керівників банку, керівни-
ків структурних підрозділів банку, що причетні до здійснення банківських опера-
цій, на які отримано банківську ліцензію та письмовий дозвіл, з наданням пакета, 
сформованого з таких документів:

-  лист (на адресу Національного банку України та територіального управ-
ління) про структурні і кадрові зміни, що відбулися в банку;
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-  накази про звільнення попередніх і призначення нових керівників та 
керівників структурних підрозділів банку; 

-  інформація щодо кожної новопризначеної кандидатури;
-  організаційна структура банку та рішення уповноваженого органу банку 

про затвердження організаційної структури або внесення до неї відпо-
відних змін.

3.6.  ПОРЯДОК НАДАННЯ 
НЕБАНКІВСЬКИМ ФІНАНСОВИМ УСТАНОВАМ 
ЛІЦЕНЗІЙ НА ЗДІЙСНЕННЯ 
ОКРЕМИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Небанківські фінансові установи – це фінансові установи, що надають тільки 
фінансові послуги. 

Національний банк України видає небанківським фінансовим установам 
ліцензії на здійснення таких банківських операцій:

• відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі переказ гро-
шових коштів із цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та 
зарахування коштів на них через банківські установи;

• розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах і на 
власний ризик.

Національний банк України видає небанківській фінансовій установі ліцен-
зію на здійснення окремих банківських операцій за дотримання таких обов’язкових 
умов:

• внесення небанківської фінансової установи до Державного реєстру фі-
нан сових установ;

• отримання небанківською фінансовою установою ліцензії Державної ко-
місії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження 
діяльності з надання фінансових послуг;

• наявність регулятивного капіталу в сумі не менше ніж 60 млн грн;
• строк діяльності небанківської фінансової установи не менше ніж один рік 

після отримання ліцензії Державної комісії на провадження діяльності з 
надання фінансових послуг;

• наявність прибутку за даними річного фінансового звіту про фінансові 
результати, підтвердженого аудитором;
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• наявність системи бухгалтерського обліку та звітності, що відповідає 
вимогам законодавства України щодо небанківських фінансових установ;

• відсутність заборгованості за зобов’язаннями перед бюджетами всіх 
рівнів;

• бездоганна ділова репутація та відповідна кваліфікація керівників небан-
ківської фінансової установи (повна вища юридична чи економічна освіта 
і стаж роботи у фінансово-банківській сфері не менше ніж три роки);

• наявність кваліфікованих кадрів для проведення відповідних банківських 
операцій, які відповідають вимогам Національного банку (додаток 8);

• наявність приміщень, що відповідають вимогам Національного банку;
• наявність технічних та інших умов, потрібних для здійснення окремих 

банківських операцій і забезпечення їх належного і своєчасного обліку 
відповідно до законодавства України (у тому числі відповідне програмне 
забезпечення, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо);

• дотримання критеріїв і нормативів, установлених для небанківських фі-
нансових установ (у тому числі ліквідності, капіталу, платоспроможності, 
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій), протягом останніх 
шести місяців, що передують зверненню небанківської фінансової уста-
нови до Національного банку України;

• відсутність застосування Державною комісією заходів впливу до небан-
ківської фінансової установи за порушення нею чинного законодавства 
України протягом останніх шести місяців, що передують її зверненню до 
Національного банку України.

Небанківська фінансова установа для отримання ліцензії на здійснення окре-
мих банківських операцій подає до Департаменту реєстрації, ліцензування та ре-
орга нізації банків Національного банку такі документи:

• письмове клопотання про видачу ліцензії;
• засвідчену в установленому порядку копію документа, що підтверджує 

внесення небанківської фінансової установи до Державного реєстру 
фінансових установ;

• засвідчену в установленому порядку копію ліцензії Державної комісії ре-
гулювання ринків фінансових послуг на провадження діяльності з надання 
фінансових послуг;

• нотаріально засвідчену копію статуту небанківської фінансової установи 
(у разі внесення змін до статуту ця установа має подати до Національного 
банку України протягом десяти календарних днів нотаріально засвідчену 
копію зареєстрованих змін);

• бізнес-план, що визначає діяльність небанківської фінансової установи 
загалом, у тому числі на ринку банківських послуг та окремо щодо певних 
видів операцій, на право здійснення яких небанківська фінансова уста но ва 
бажає отримати ліцензію Національного банку;

• фінансову звітність за останній фінансовий рік (звіт про фінансові ре-
зультати), підтверджену аудитом, та на останню звітну дату;

ТЕМА 3
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• інформацію, що дає можливість зробити висновок про професійну при-
дат ність і бездоганну ділову репутацію керівників небанківської фінан-
сової установи;

• дані про управлінську та організаційну структуру небанківської фінансо-
вої установи;

• інформацію про наявність внутрішніх положень, що регулюють порядок 
здійснення банківських операцій відповідно до вимог нормативно-
правових актів Національного банку, встановлених для банків (у тому 
числі що регулюють політику управління активами і пасивами, управління 
ризиками, внутрішній контроль тощо);

• відомості про наявність приміщень, що відповідають вимогам Націо-
нального банку України;

• відомості про наявність обладнання, техніки, засобів зв’язку та програм-
ного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують щоденне фор-
мування операційної / звітної інформації відповідно до вимог законо дав-
ства України та доступ до цієї інформації Національного банку;

• інформацію про керівника підрозділу та окремих спеціалістів. 
Отримавши пакет документів, Департамент реєстрації, ліцензування та 

реорганізації банків Національного банку перевіряє його комплектність. Якщо 
бракує хоча б одного з документів, то Департамент реєстрації, ліцензування та 
реорганізації банків Національного банку протягом трьох днів з дня їх отримання 
повертає небанківській фінансовій установі пакет документів із супровідним листом 
з обґрунтуванням причин його повернення.

У місячний строк з дня отримання повного пакета документів Департамент 
реєстрації, ліцензування та реорганізації банків Національного банку розглядає 
його щодо дотримання небанківською фінансовою установою відповідних вимог 
і за результатами розгляду готує висновок щодо видачі небанківській фінансовій 
установі ліцензії.

У разі потреби подані документи розглядають інші департаменти Національ-
ного банку, які в межах своєї компетенції подають висновки про діяльність небан-
ків ської фінансової установи і пропозиції щодо видачі їй ліцензії на здійснення 
окре мих банківських операцій.

У разі прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення окремих бан-
ківських операцій Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків 
надсилає територіальному управлінню Національного банку України за місце зна-
ходженням небанківської фінансової установи відповідним чином оформлену лі-
цен зію із супровідним листом для видачі представникові небанківської фінансової 
установи і здійснення відповідного нагляду.

Ліцензія на здійснення окремих банківських операцій видається представни-
кові небанківської фінансової установи на підставі відповідним чином оформленої 
довіреності, копій платіжних доручень, що підтверджують оплату видачі ліцензії.

Національний банк може відмовити небанківській фінансовій установі у вида-
чі ліцензії, якщо за результатами розгляду поданого пакета документів або висновку 

3.6
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встановлено, що надано недостовірну або неповну інформацію, або якщо здійснення 
операцій може негативно вплинути на діяльність небанківської фінансової установи.

Рішення про видачу небанківській фінансовій установі ліцензії на здійснення 
окремих банківських операцій приймає Комісія Національного банку України з 
питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Ліцензію оформляють на спеціальному бланку, її підписує заступник Голови 
Національного банку України і засвідчує відбитком гербової печатки. 

Надання дозволу на здійснення окремих банківських операцій 
філіям небанківських фінансових установ 

Філія небанківської фінансової установи має право здійснювати окремі бан-
ківські операції згідно з положенням про філію та за умови видачі їй небанківською 
фінансовою установою – юридичною особою дозволу на здійснення визначених 
у цьому дозволі окремих банківських операцій, погодженого територіальним 
управлінням Національного банку. 

Небанківська фінансова установа – юридична особа має право видавати 
своїм філіям дозвіл на здійснення окремих банківських операцій у межах отриманої 
ліцензії на здійснення окремих банківських операцій. 

Небанківська фінансова установа – юридична особа має право видавати своїм 
філіям дозвіл на здійснення банківських операцій за таких  умов: 

а) мінімальний розмір регулятивного капіталу небанківської фінансової 
установи – 75 млн грн;

б) строк беззбиткової діяльності небанківської фінансової установи та без 
порушень чинного законодавства України після отримання ліцензії Державної 
комісії регулювання ринків фінансових послуг на провадження діяльності з надання 
фінансових послуг – п’ять років;

в) наявність приміщень, стан технічного укріплення та організація охорони 
яких мають відповідати чинним нормативно-правовим актам Національного банку, 
які висуваються д о сховищ банків. У разі здійснення небанківською установою 
щоденного вивезення цінностей за рішенням керівника або уповноваженої ним 
особи така небанківська установа може працювати без сховища цінностей. 

г) наявність обладнання, техніки, засобів зв’язку та програмного забезпечення, 
технічні можливості яких забезпечують щоденне формування операційної / звітної 
інформації відповідно до вимог законодавства України та доступ до цієї інформації 
Національного банку;

ґ) бездоганна ділова репутація та відповідна кваліфікація керівника філії 
небанківської фінансової установи (повна вища юридична чи економічна освіта і 
стаж роботи у фінансово-банківській сфері не менше ніж три роки).

Дозвіл має бути виписаний на бланку небанківської фінансової установи, 
підписаний керівником небанківської фінансової установи або його заступником і 
засвідчений відбитком печатки небанківської фінансової установи. 

Копію дозволу небанківська фінансова установа у триденний строк подає 
територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням небан-

ТЕМА 3
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ківської фінансової установи – юридичної особи та за місцезнаходженням 
філії. 

Протягом одного місяця з дня отримання від небанківської фінансової 
установи – юридичної особи територіальним управлінням Національного банку за 
місцезнаходженням юридичної особи або філії дозволу на здійснення філією окремих 
банківських операцій та подання всіх документів, потрібних для його узгодження, 
територіальне управління Національного банку після розгляду поданих документів 
приймає відповідне рішення про його погодження. 

Філія небанківської фінансової установи має право почати здійснення 
окремих банківських операцій з дати погодження територіальним управлінням 
Національного банку за місцезнаходженням небанківської фінансової установи – 
юридичної особи або філії дозволу на здійснення окремих банківських операцій, 
виданого їй небанківською фінансовою установою – юридичною особою. 

Філія небанківської фінансової установи здійснює окремі банківські операції 
відповідно до вимог чинного законодавства. 

Питання для самоконтролю

1. Що слід розуміти під поняттями «банківська ліцензія», «письмовий дозвіл»?
2. Охарактеризуйте суть, головну мету ліцензування банків та основні вимоги до 

нього.
3. Які особливості ліцензування філій іноземних банків?
4. Назвіть умови, за яких Національний банк України може відмовити в наданні 

ліцензії банку.
5. Які документи необхідні для отримання банком ліцензії?
6. Особливості ліцензування окремих операцій банків.
7. Які банківські операції мають право здійснювати банки на підставі письмового 

дозволу Національного банку України?
8. Які банківські операції мають право здійснювати банки на підставі банківської 

ліцензії Національного банку України?
9. Назвіть особливості видачі банківській корпорації банківської ліцензії та пись-

мового дозволу на виконання окремих операцій.
10. Який порядок надання небанківським фінансовим установам ліцензій на 

здійснення окремих банківських операцій?

Завдання 

1. Новостворений банк «Капітал» набув статусу юридичної особи і має потребу в 
отриманні ліцензії для допуску на ринок банківських послуг України.
Потрібно:
А. Проконсультувати керівництво банку про умови надання ліцензії.
Б. Скласти клопотання з цього приводу та висновок Управління Національного банку 
України у Львівській області.

3.6
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Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд студентів або 
додатково надаються викладачем. 

2. Діючому банку «Династія» потрібен письмовий дозвіл на розширення кола його 
діяльності – здійснення інвестицій у статутний фонд іншої юридичної особи.
Потрібно:
А. Проконсультувати керівництво банку про умови розширення письмового дозволу.
Б. Скласти клопотання з цього приводу та висновок Управління Національного банку 
України у Львівській області.
Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд студентів або 
додатково надаються викладачем.

3. Філія небанківської фінансової установи здійснює окремі банківські операції. 
Потрібно:
А. Визначити, які саме операції може здійснювати філія відповідно до чинного за-
конодавства.
Б. Охарактеризувати порядок отримання дозволу філією на здійснення окремих 
операцій. 
В. Назвати умови, за яких небанківські установи можуть здійснювати окремі операції. 

Тести

1. Ліцензування банківської діяльності полягає:
а)  у створенні банку;
б)  отриманні банком банківської ліцензії та письмового дозволу;
в)  реєстрації банку в НБУ;
г)  усі відповіді правильні.

2. Філії банків здійснюють банківські операції за наявності:
а) відповідно оформленого доручення головного банку;
б) відповідно оформленого доручення НБУ;
в) дозволу територіального управління НБУ за місцезнаходженням філії банку;
г) передбаченого у положенні «Про філію» переліку банківських операцій.

3.  Якого критерію при розгляді клопотання на видачу банківської ліцензії 
Національний банк України не бере до уваги?
а)  мінімальний розмір статутного капіталу;
б)  професійна придатність керівництва;
в)  функціонування банку понад три роки;
г)  репутація керівництва.

4.  Національний банк України видає новоствореним банкам ліцензію за умови 
наявності приміщення, що відповідає вимогам Національного банку або 
наявності укладеної угоди на оренду приміщення на строк не менше ніж:
а)  3 роки; 
б)  5 років; 
в)  10 років; 
г)  немає правильної відповіді.

ТЕМА 3
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5.  Для отримання ліцензії новостворені банки подають бізнес-план банку:
а)  на 2 роки його діяльності; 
б)  4 роки; 
в)  3 роки; 
г)  на 1 рік.

6.  Рішення про надання ліцензії приймає:
а)  Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків;
б)  Правління Національного банку України;
в)  Юридичний департамент Національного банку України;
г)  Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків.

7.  У разі прийняття постанови Національного банку України про відкликання 
ліцензії на здійснення банківських операцій банк повинен припинити 
здійснювати ці операції:
а)  наступного дня; 
б)  того самого дня;
в)  через десять днів; 
г)  у кінці місяця для складання місячного балансу.

8.  В який термін з дня отримання повного пакета документів Департамент 
реєстрації, ліцензування та реорганізації банків Національного банку України 
видає небанківській фінансовій установі ліцензію:
а)  10 календарних днів;
6)  10 робочих днів; 
в)  упродовж місяця;   
г)  упродовж 3-х місяців.

9.  Для отримання ліцензії на здійснення банківських операцій зареєстрований 
підписний капітал банку повинен бути повністю сплачений і становити для 
банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України:
а)  75 млн грн;  
б) 120 млн грн; 
в) 10 млн євро; 
г) немає правильної відповіді.

10.  Рішення про видачу небанківській фінансовій установі ліцензії на здійснення 
окремих банківських операцій приймає:
а)  правління банку;   
б)  спостережна рада банку;
в)  Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання 

діяльності банків;
г)  немає правильної відповіді.

11.  Національний банк України видає небанківській фінансовій установі ліцензію 
на здійснення окремих банківських операцій у разі дотримання нею таких 
обов’язкових умов:
а)  внесення небанківської фінансової установи до Реєстру фінансових установ;
б)  наявності регулятивного капіталу в сумі, еквівалентній не менше ніж 

60 млн грн; 
в)  строк діяльності небанківської фінансової установи становить понад 3 роки;
г)  усі відповіді правильні.

ТЕСТИ
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12.  Протягом якого часу з дня отримання повного пакета документів територіальне 
управління розглядає його:
а)  3 робочі дні;   
б)  5 робочих днів;   
в)  місяць; 
г)  10 робочих днів.

13.  Кореспондентський рахунок «лоро» – це рахунок, який комерційний банк 
відкриває:
а)  банкові-кореспонденту та за яким комерційний банк здійснює операції спи-

сання і зарахування коштів;
б)  у банку-кореспонденті;
в)  центральному банку іноземної країни;
г)  немає правильної відповіді.

14.  Банк може здійснювати банківські операції після:
а)  реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців і Державному реєстрі банків;
б)  затвердження статуту;
в)  отримання ліцензії;
г)  отримання ліцензії і письмового дозволу Національного банку України.

15.  Перелік операцій, на які видається банківська ліцензія, передбачено:
а)  Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
б)  Законом України «Про Національний банк України»;
в)  вимогами Комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
г)  вимогами Комісії з цінних паперів і фондового ринку.

ТЕМА 3
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ПЛАН ВИКЛАДУ І ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

4.1. Регулювання Національним банком України діяльності служби 
внутрішнього аудиту банку.

4.2. Стандарти внутрішнього аудиту та їх мета. 
4.3. Використання органами нагляду Національного банку України 

результатів внутрішнього аудиту банку.
4.4. Звітність банків щодо організації та результатів діяльності 

внутрішньобанківського аудиту.

Ключові слова і терміни

Аудиторський висновок 
Аудиторська перевірка 
Адекватність контролю 
Внутрішній аудит банку 
Конструктивні висновки 
Конфлікт інтересів 
Об’єктивні висновки 
Стислі висновки 

Своєчасні висновки 
Незалежність 
Об’єктивність
Обстеження 
Оцінка ризику 
Робоча документація аудиторської перевірки 
Стандарти внутрішнього аудиту 

4.1.  РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ 
ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
БАНКУ

Служба внутрішнього аудиту банку – це самостійний структурний підрозділ 
банку, який створюється за рішенням виконавчого органу банку і підпорядкову єть ся 
безпосередньо правлінню (раді директорів) банку.

Перевірки, що їх проводить у банку служба внутрішнього аудиту банку, 
здійснюються на підставі Положення про службу внутрішнього аудиту банку, стан-
дартів внутрішнього аудиту, які кожний банк розробляє самостійно з дотри манням 
вимог Національного банку України та з урахуванням специфіки діяльності самого 
банку.

Статус, функціональні обов’язки та повноваження служби внутрішнього 
аудиту банку визначає Положення про службу внутрішнього аудиту банку, яке 
затверджує правління (рада директорів) банку та погоджує зі спостережною радою 
банку (радою банку).
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Положення про службу внутрішнього аудиту банку має містити такі розділи:
• завдання та функції служби внутрішнього аудиту банку;
• статус і роль служби внутрішнього аудиту банку;
• права і обов’язки керівника служби внутрішнього аудиту банку та її 

внутрішніх аудиторів; обсяги та напрями роботи внутрішніх аудиторів; 
обов’язки внутрішніх аудиторів зі звітування.

Чисельність служби внутрішнього аудиту банку має бути достатньою для 
ефективного досягнення цілей та завдань, поставлених перед цим підрозділом.

Служба внутрішнього аудиту банку повинна мати таку підтримку правління 
банку і ради банку, яка дозволяла б їй досягати співробітництва з боку суб’єктів 
аудиту і без перешкод виконувати свої обов’язки.

Служба внутрішнього аудиту банку має бути укомплектована професійно 
придатними, кваліфікованими кадрами, які можуть виконувати покладені на них 
функціональні обов’язки. Працівники служби внутрішнього аудиту повинні воло-
діти базовими знаннями у сфері бухгалтерського обліку і фінансів, права, інформа-
ційних технологій, управління активами і пасивами, фінансового, організаційного 
менеджменту банку тощо.

Кожен банк обирає модель організації служби внутрішнього аудиту самостійно 
і коригує штатний розклад відповідно до виконання конкретних цілей і завдань.

 
Спостережна рада банку 

Правління банку 

Підрозділ внутрішнього аудиту  

Керівник підрозділу 

Сектор  
внутрішнього аудиту 

Сектор внутрішнього аудиту 
інформаційних систем 

Завідувач сектору Завідувач сектору 

Старший 
аудитор Аудитор Старший 

аудитор Аудитор 

Рис. 4.1. Типова структура відділу внутрішнього аудиту

Структура (рис. 4.1) і чисельність працівників підрозділу внутрішнього аудиту 
визначається:
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• масштабами діяльності банку (розміром активів, кількістю видів бан-
ківських послуг, складністю застосованих фінансових інструментів);

• розгалуженістю філійної мережі банку;
• важливістю завдань, виконання яких покладається на функціональний 

підрозділ банку тощо.
Аудитори можуть працювати як самостійно, так і в команді, в яку підбираються 

відповідні фахівці (рис. 4.2).

 

Відділ внутрішнього аудиту 

Головний аудитор банку 

Експерти-
аудитори 

Експерт 
інформаційних 

систем

Експерт-
аналітик 

Експерт-
бухгалтер 

Експерт-
юрист 

Рис. 4.2. Модель організації служби внутрішнього аудиту в банках

Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту банків I–II груп банків 
погоджується з Національним банком України, а III–IV груп – з територіальним 
управлінням Національного банку України.

Погодження кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту 
банку здійснює Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулю-
вання діяльності банків або комісія при територіальному управлінні Національ-
ного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків шляхом 
проведення тестування та співбесіди з членами Комісії.

При призначенні (звільненні) керівника служби внутрішнього аудиту банк у 
3-денний строк повідомляє про це територіальне управління і Національний банк 
України.

У разі зміни керівника служби внутрішнього аудиту банк, не пізніше ніж через 
місяць з дня звільнення попередньої особи, подає до територіального управління (за 
місцезнаходженням банку) лист і пакет, сформований із таких документів:

а) протокол (протоколи) компетентного органу банку про звільнення попе-
редньої і висунення нової кандидатури на відповідну посаду, засвідчений у вста-
новленому порядку;

б) копії наказів про звільнення попередньої і призначення нової кандидатури 
на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку, засвідчені у встановленому 
порядку;

в) відомості про кандидата;
г) копії трудової книжки і диплома, засвідчені в нотаріальному порядку;
ґ) довідки банків, у яких отримано кредити, про стан виконання зобов’язань 

щодо їх повернення.
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(У разі відсутності кредитів – довідки, написаної на чистому аркуші паперу, 
про відсутність заборгованості за кредитами банківських і небанківських установ);

д) інформація про відсутність зауважень, зловживань та порушень законо-
давства України щодо банківської діяльності, нормативно-правових актів Націо-
нального банку і внутрішніх документів банку (банків) за час роботи в банківських 
установах інших регіонів та за межами України;

е) анкета; 
є) довідка ГУМВС України в області про відсутність судимості (за кри мі-

нальними справами) та не перебування в розшуку.
Якщо особа, яка претендує на посаду керівника служби внутрішнього аудиту 

банку, є іноземцем, то вона додатково подає документи, що підтверджують закон-
ність її перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним за-
конодавством України, – дозвіл на працевлаштування в Україні. 

У місячний строк з часу отримання повного пакета документів відповідаль ний 
виконавець:

• здійснює аналіз документів на комплектність і відповідність вимогам 
чинного законодавства, нормативно-правовим актам Національного 
банку України;

• готує протокол розгляду (погодження) пакета документів рішенням по-
стійно діючої наради) та ознайомлює членів Комісії з пакетом документів;

• готує доповідну записку голові Комісії – начальнику управління з об-
ґрунтуванням необхідності розгляду питання на засіданні Комісії та 
погоджує її з начальником (заступником) відділу банківського нагляду;

• підписує в голови Комісії – начальника управління доповідну записку 
та передає її разом із пакетом документів та протоколом розгляду 
(погодження) пакета документів секретарю Комісії;

• отримує від секретаря Комісії оформлене на бланку управління та під-
писане головою Комісії – начальником управління рішення Комісії про 
погодження (непогодження) кандидатури на посаду керівника служби 
внутрішнього аудиту банку пакет документів і протокол розгляду (пого д-
ження) пакета документів;

• готує листи про прийняте Комісією при територіальному управлінні 
рішення на адресу Національного банку і банку та погоджує їх із на-
чальником (заступником) відділу банківського нагляду;

• підписує в начальника управління листи на адресу Національного банку і 
банку;

• направляє, у встановлені терміни, лист банку і лист Національному бан-
ку з додатком копій рішення Комісії і пакета документів на керівника 
служ би внутрішнього аудиту банку, з реєстрацією засобами АСКОД у 
відділі банківського нагляду, та передає документи спеціалістові сектору 
діловодства для відправлення поштовим зв’язком;

• вносить відповідну інформацію до модуля «Аудит банку» АІС «Досьє 
банків». 
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Якщо особа, яка призначена тимчасово на посаду керівника служби внут ріш-
нього аудиту банку, продовжує виконувати обов’язки понад місяць, то в тижневий 
термін після закінчення зазначеного строку банк зобов’язаний подати на цю особу 
документи для проходження нею тестування та співбесіди з членами Комісії.

Протягом п’яти календарних днів з дати отримання пакета документів 
щодо призначення кандидатури на посаду керівника служби внутрішнього аудиту 
банку (для банків I–II груп) територіальне управління надсилає відповідний пакет 
документів та інформацію щодо комплектності, а також про наявність / відсутність 
в її роботі зловживань і порушень законодавства України щодо банківської діяль-
ності, нормативно-правових актів Національного банку України і внутрішніх доку-
ментів банку (банків) за час роботи в банківських установах області, інших регіонах 
та за межами України.

Керівник і працівники служби внутрішнього аудиту банку при призначенні на 
посаду дають письмове зобов’язання про нерозголошення інформації про діяль ність 
банку та збереження банківської таємниці.

Служба внутрішнього аудиту банку звітує перед правлінням (радою дирек-
торів) банку не рідше ніж один раз на рік, надає йому (їй) висновки і пропозиції за 
результатами перевірок та на вимогу ради банку готує інформацію про виконання 
плану (графіка) проведення аудиторських перевірок.

Основні завдання і функції служби внутрішнього аудиту визначаються метою 
її створення. Функції служби внутрішнього аудиту банку є частиною постійного 
моніторингу системи внутрішнього контролю і внутрішніх процедур оцінки капі-
талу банку, вони забезпечують незалежну оцінку адекватності запровадженої полі-
тики та методики діяльності банку, а також їх виконання.

Головними функціями служби внутрішнього аудиту банку є:
• зменшення ризиків у проведенні операцій, пов’язаних із раціональним та 

ефективним використанням ресурсів банку;
• надання рекомендацій структурним підрозділам банку у процесі плану-

вання, на стадії розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, 
систем;

• проведення аудиту діяльності структурних підрозділів банку з метою за-
безпечення аналізу і оцінки внутрішнього контролю, політики, процедур 
банку, що стосуються адекватності, відповідності, ефективності й точності 
бухгалтерських даних і збереження активів банку;

• перевірка результатів поточної фінансової діяльності банку, нагляд за 
поточною діяльністю банку, дотриманням посадовими особами, праців-
никами банку, а також самим банком вимог чинного законодавства Украї-
ни та рішень органів управління банку;

• постійний перегляд системи операційних процедур (включаючи аудитор-
ські процедури) та методів їх обліку;

• перевірка систем управління і передавання фінансової інформації, у тому 
числі електронних інформаційних систем та електронних банківських 
послуг;
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• координація своєї діяльності з діями незалежних аудиторських фірм під час 
проведення зовнішнього аудиту банку з метою забезпечення оптимальних 
умов, за яких аудиторські фірми можуть із довірою покластися на висновки 
служби внутрішнього аудиту для уникнення дублювання зусиль;

• складання та надання висновків і звітів при проведенні перевірки. 
На службу внутрішнього аудиту банку покладаються такі завдання:
• сприяння адекватності системи внутрішнього контролю банку та опера-

ційних процедур;
• здійснення неупередженої та об’єктивної оцінки фінансової, операційної, 

інших систем і процедур контролю в банку, оцінка та аналіз виконання 
посадовими особами і персоналом банку статуту, внутрішніх положень 
банку щодо проведення операцій в обсягах наданої Національним банком 
України банківської ліцензії або дозволу на окремі банківські операції;

• сприяння організації ведення бухгалтерського обліку; 
• упровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи 

управління для своєчасного виявлення й усунення недоліків і порушень у 
здійсненні банківських операцій;

• своєчасного виявлення порушень і недоліків у діяльності структурних 
підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та 
усунення причин виникнення цих недоліків у процесі діяльності банку;

• розслідування в межах своїх повноважень учинених порушень і запо-
бігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також 
застерігання від випадків будь-яких ризиків;

• виявлення сфер потенційних збитків для банку, сприятливих умов для 
шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів банку;

• перевірки і рекомендацій виконання вимог з ефективного управління 
ризиками банківської діяльності;

• налагодження і підтримання взаємодії із зовнішніми аудиторами, дер-
жавними органами контролю та службою банківського нагляду Націо-
нального банку України;

• надання правлінню банку та керівникам структурних підрозділів, що 
перевіряються, висновків про результати проведеної аудиторської пере-
вірки і пропозицій щодо поліпшення діючої в банку системи внутріш ньо-
го контролю.

Служба внутрішнього аудиту банку має право:
• на ознайомлення з усією документацією банку та нагляду за діяльністю 

будь-якого підрозділу банку, а також вимагати письмові пояснення від 
окремих посадових осіб банку щодо виявлених недоліків у роботі;

• визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються співробітни-
ками банку, згідно з вимогами чинного законодавства України, норматив-
ними актами Національного банку України, рішеннями керівних органів 
банку, які визначають політику та стратегію банку, процедуру при йнят -
тя і реалізацію рішень, організацію обліку та звітності;

4.1 
РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ
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• перевіряти розрахунково-касові документи, контракти банку, фінансову і 
статистичну звітність, іншу документацію, а в разі необхідності наявність 
готівки, інших цінностей, які перебувають у банку;

• отримувати в межах своїх повноважень на запит від банку до інших 
організацій або третіх осіб – суб’єктів підприємницької діяльності потрібні 
відомості та документи, що пов’язані з процесом перевірки;

• залучати в разі необхідності співробітників інших структурних підрозділів 
банку до виконання поставлених перед службою внутрішнього аудиту 
завдань;

• мати безперешкодний доступ до підрозділу, що перевіряється, а також у 
приміщення, що використовуються для зберігання документів, готівки та 
цінностей, отримувати інформацію, яка зберігається на магнітних носіях;

• з дозволу керівництва банку знімати копії з одержаних документів, у тому 
числі копії файлів, копії будь-яких записів, що зберігаються в локальних 
обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах, а також 
розшифровувати ці записи;

• при виявленні грубих порушень чинного законодавства, випадків роз-
крадань, допущених працівниками банку, рекомендувати правлінню бан -
ку усунення їх від виконання службових обов’язків;

• при встановленні фактів зловживання службовим становищем керівників 
банку повідомляти про такі випадки раду банку.

Керівництво банку зобов’язане своєчасно реагувати на рекомендації служби 
внутрішнього аудиту.

Служба внутрішнього аудиту банку не несе відповідальності та не має владних 
повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит.

Служба внутрішнього аудиту повинна:
1) проводити аудиторські перевірки з метою здійснення оцінки адекватності 

й ефективності системи внутрішнього контролю банку, її відповідності ступеню 
потенційного ризику, притаманного різним сферам діяльності банку, а також 
оцінювати його;

2) забезпечувати організацію постійного контролю за дотриманням спів-
робітниками банку встановленого документообороту, процедур проведення опе-
рацій, функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов’язками;

3) проводити розгляд фактів порушень співробітниками банку чинного за-
конодавства, нормативних актів Національного банку України та стандартів про-
фесійної діяльності, внутрішніх документів, які регулюють і визначають політику 
банку;

4) рекомендувати керівництву банку приймати рішення щодо забезпечення 
недопущення дій, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, 
нормативних актів Національного банку України;

5) розробляти рекомендації та вказівки щодо усунення виявлених пору-
шень, поліпшення системи внутрішнього контролю та здійснювати контроль за їх 
використанням і виконанням;

ТЕМА 4
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6) забезпечувати схоронність та повернення одержаних від підрозділів банку 
документів на всіх носіях;

7) забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки, оформ-
лювати письмово висновки, де мають бути відображені всі питання, вивчені в ході 
перевірки, та рекомендації, надані керівництву банку;

8) контролювати організацію роботи в банку з вивчення всіма співробітниками 
вимог чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку 
України, інших підзаконних та відомчих актів, внутрішніх документів банку на 
підставі переліку службових обов’язків;

9) брати участь у засіданнях ради або правління банку під час обговорення 
питань, які прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського обліку, 
внутрішнього контролю й аудиту, зовнішнього аудиту, змін у структурі або роз -
витку банку.

4.2.  СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
ТА ЇХ МЕТА

Стандарти внутрішнього аудиту впроваджуються в діяльність комерційного 
банку з метою: 

•  удосконалення практики проведення внутрішнього аудиту; 
•  забезпечення якісного аналізу й оцінки системи внутрішнього контролю; 
•  здійснення постійного моніторингу банківських ризиків; 
•  перевірки відповідності здійснених банківських операцій політиці та 

встановленим процедурам банку, а також чинному законодавству України; 
•  інформування правління банку та ради банку про виникнення певних 

проблем, розроблення і вживання упереджувальних заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню ризиків у діяльності банку; 

•  складання уніфікованих аудиторських висновків і звітів. 
Служба внутрішнього аудиту банку при виконанні функціональних обов’язків 

має керуватися такими стандартами: 
№ 1. Керівництво службою внутрішнього аудиту. 
№ 2. Незалежність. 
№ 3. Професійна компетентність. 
№ 4. Обсяг роботи. 
№ 5. Планування і виконання аудиторської перевірки. 
№ 6. Складання аудиторського висновку. 
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Стандарт № 1 – Керівництво службою внутрішнього аудиту
Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту має бути погоджена з 

радою банку і відповідати вимогам, установленим Національним банком Украї-
ни. Рішення про призначення на цю посаду затверджується наказом керівника 
банку. 

Керівник служби внутрішнього аудиту відповідає: 
• за виконання поставленої перед банком мети, яка ґрунтується на його 

стабільності, надійності, платоспроможності та ліквідності і контролю-
ється внутрішніми аудиторами; 

• роботу внутрішніх аудиторів, спрямовану на досягнення загальної мети та 
виконання завдань, що поставлені перед банком; 

• ефективне та раціональне використання коштів, що передбачені для утри-
мання служби внутрішнього аудиту; 

• наявність Положення про службу внутрішнього аудиту банку, затвер дже-
ного правлінням та погодженого з радою банку. У Положенні зазначають 
цілі, повноваження та функціональні обов’язки служби внутрішнього 
аудиту, механізм організації її роботи; 

• складання планів (графіків), що відображають виконання функціональ-
них обов’язків працівниками служби внутрішнього аудиту. Структура та 
обсяги роботи, що їх виконує служба внутрішнього аудиту, мають від-
повідати функціям, повноваженням, а також меті та завданням банку і 
охоплювати всі напрями його діяльності. 

Внутрішній аудиторський контроль має зосередити свою увагу на банківських 
операціях, бухгалтерській та фінансовій звітності тощо (рис. 4.3). 

Внутрішні аудитори оцінюють найбільш ризикові види діяльності банку. 
Ризик важливо не тільки виявити, а й визначити його розмір, а також здійснювати 
постійний контроль за тенденціями зміни величини ризику і розробити комплекс 
заходів щодо його мінімізації. 

Причинами виникнення ризиків можуть бути: 
• помилково прийняті управлінські рішення в результаті використання 

неправильної, несвоєчасної, неповної або недостовірної інформації; 
• неправильне ведення бухгалтерських записів (свідоме чи несвідоме), по-

милки в бухгалтерському та управлінському обліку; 
• нездатність відповідних підрозділів банку належно зберігати активи; 
• незадоволення клієнтів банком, їхнє неправильне уявлення про банк та 

його репутацію (ризик репутації); 
• нездатність службовців банку додержувати правил, планів, процедур банку 

і невиконання ними вимог чинного законодавства України та норма тив-
них актів Національного банку України; 

• недоцільне, нерентабельне придбання матеріальних ресурсів та коштів, 
нераціональне й неефективне їх використання; 

• нездатність працівників банку досягати відповідних операційних або про-
грамних цілей і виконувати необхідні завдання. 

ТЕМА 4
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ НБУ ІЗ СЛУЖБОЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКІВ
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банківські операції (види діяльності банку), їх відповідність чинному 
законодавству України 

правила та процедури, згідно з якими здійснюються 
банківські операції, та їх дотримання 

види банківських операцій, ефективність їх здійснення  
та оцінка ризиків 

рівень ком’ютеризації та інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності банку 

внутрішня і зовнішня бухгалтерська і фінансова звітність банку, 
адекватність відображення в ній банківської діяльності 

організація бухгалтерського й управлінського обліку,  
а також їх відповідність меті та завданням діяльності банку 

управління трудовими і матеріальними ресурсами банку 

Рис. 4.3. Об’єкти внутрішнього аудиторського контролю

У процесі аудиторської перевірки внутрішній аудитор повинен звернути увагу 
на такі фактори ризику: 

• моральний клімат у банку, зокрема тиск з боку його керівників на 
впливових посадових осіб для досягнення відповідної мети; 

• компетентність працівників, відповідність посадам, які вони обіймають; 
• обсяг активів, ліквідність та обсяг операцій; 
• фінансовий стан, виконання економічних нормативів; 
• конкурентоспроможність банку; 
• складність і змінюваність видів банківських операцій; 
• доцільність розширення мережі філій; 
• ефективність окремих філій; 
• раціональність витрат на утримання банку; 
• ступінь інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності банку; 
• розгалуженість мережі установ банку; 
• адекватність та ефективність процедур внутрішнього контролю; 

4.2 
СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЇХ МЕТА
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• організаційні, операційні та економічні зміни в банку; 
• визнання негативних фактів, виявлених аудиторською перевіркою, ужиття 

відповідних заходів щодо виправлення ситуації. 
Для оцінки ризику керівник служби внутрішнього аудиту повинен отриму вати 

інформацію з різних джерел. Цими джерелами можуть бути не тільки перего вори з 
членами правління та ради банку, а й дискусії з керівниками і працівниками служби 
внутрішнього аудиту, переговори із зовнішніми аудиторами, обговорення законів 
України та нормативних актів Національного банку України, що використову-
ються, результати аналізу фінансової документації, огляд попередніх аудиторських 
перевірок, а також напрямів економічного розвитку банку. 

Оцінку ризиків слід проводити щороку. Однак у разі змін у проведенні бан-
ківських операцій черговість аудиторських перевірок протягом року може пере-
глядатися і коригуватися з урахуванням нової інформації. 

Формування груп перевіряючих передбачає визначення кількості внутрішніх 
аудиторів (а також залучених фахівців та консультантів) і здійснюється згідно з 
календарними графіками (планами) проведення аудиторської перевірки та кошто-
рисом витрат, затвердженим радою банку. 

Звіти про результати діяльності служби внутрішнього аудиту періодично 
подаються на розгляд правлінню і раді банку. 

Керівник служби внутрішнього аудиту повинен: 
• підготувати Положення про службу внутрішнього аудиту, в якому ви-

зна чаються правила та процедури, відповідно до яких проводиться 
аудиторська перевірка; 

• скласти програму відбору і підвищення професійного рівня працівників 
підрозділу; 

• підтримувати зв’язок із зовнішніми аудиторами; 
• здійснювати координацію роботи внутрішніх і зовнішніх аудиторів, яка 

необхідна для забезпечення максимального охоплення аудитом усіх на-
прямів діяльності банку та недопущення випадків дублювання аудитор-
ської перевірки; 

• надавати зовнішнім аудиторам інформацію щодо методів, засобів, термі-
нології, які використовують внутрішні аудитори; 

• організовувати тестування працівників свого підрозділу та розробляти 
програму проведення аудиторської перевірки з метою забезпечення до-
тримання внутрішніми аудиторами відповідних стандартів, а також на-
леж ного виконання ними функціональних обов’язків; 

• не менше ніж раз на рік, а також на вимогу правління та ради банку подава-
ти звіти про роботу свого підрозділу, в яких відображати виявлені в ході 
аудиторської перевірки факти недоліків у діяльності банку та відповідні 
рекомендації щодо їх усунення; 

• щорічно подавати правлінню банку для затвердження і раді банку для 
погодження плани (графіки) проведення аудиторських перевірок, проекти 
формування штату та планування кошторису витрат свого підрозділу. 
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Зовнішні аудитори здійснюють перевірки з метою підтвердження достовір-
ності щорічних фінансових звітів, покладаючись на висновки внутрішніх аудиторів. 
При цьому внутрішні аудитори несуть відповідальність за застосування процедур, 
які використовувались в їхніх висновках щодо річного фінансового звіту. 

Правління банку може звернутися до керівника служби внутрішнього аудиту 
з проханням дати оцінку результатам діяльності зовнішніх аудиторів. Висновок 
керівника служби внутрішнього аудиту має бути аргументованим. 

За необхідності керівник служби внутрішнього аудиту разом із зовнішніми 
аудиторами обговорює напрями взаємодії на підставі наданих документів. Ці до ку-
менти можуть стосуватися: 

• суттєвої недостатності контролю; 
• помилок та порушень; 
• протизаконних дій; 
• рішень керівників банку; 
• суперечностей із керівниками; 
• труднощів, які виникають під час аудиторської перевірки, тощо. 
Зовнішні аудитори можуть користуватися висновками внутрішніх аудиторів, 

відповідями керівників на ці висновки та звітами, що свідчать про результати 
діяльності служби внутрішнього аудиту. Ці матеріали використовують зовнішні 
аудитори для визначення обсягів їхньої роботи. 

Стандарт № 2 – Незалежність
Незалежність дає змогу внутрішнім аудиторам робити правдиві й неупере-

джені висновки, що необхідні для належного проведення аудиторської перевірки. Це 
досягається в результаті організаційного визначення статусу й об’єктивності служби 
внутрішнього аудиту. 

Організаційний статус має передбачати: 
• безпосередню підпорядкованість служби внутрішнього аудиту в процесі 

її діяльності правлінню банку та раді банку з питань, що стосуються 
стратегічних напрямів його розвитку; 

• процедури затвердження радою банку штатного розпису підрозділу внут-
рішнього аудиту та бюджету на наступний рік, а також уніфікованих 
висновків і звітів про результати його діяльності; 

• виконання службою внутрішнього аудиту своїх функціональних обов’яз-
ків без будь-яких перешкод; 

• постійну участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку в засі-
даннях правління банку, що стосуються аудиторської діяльності, фінан-
сової звітності, управління, організації внутрішнього контролю. 

Об’єктивність служби внутрішнього аудиту полягає ось у чому: 
• внутрішні аудитори відстоюють власну думку з питань аудиту, яка може 

не збігатися з думкою інших працівників банку, зовнішніх аудиторів тощо; 
• керівник служби внутрішнього аудиту періодично отримує від своїх пра-

цівників інформацію про можливий конфлікт інтересів і т. ін.; 

4.2 
СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЇХ МЕТА
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• внутрішні аудитори банку не є відповідальними за проведення банком 
будь-яких банківських операцій; 

• працівники служби внутрішнього аудиту, які раніше працювали в інших 
підрозділах цього банку, не можуть призначатися для проведення ауди-
торської перевірки цих підрозділів протягом року (або більш тривалий 
час) після їх зарахування до служби внутрішнього аудиту; 

• рівень об’єктивності внутрішнього аудитора не знижується, якщо він 
надає рекомендації працівникам банку щодо застосування стандартів 
конт ролю та перевіряє відповідні процедури їх застосування; 

• проектування, впровадження та складання різних операційних систем 
не належить до функцій внутрішнього аудиту. Виконання таких видів 
діяльності знижує рівень об’єктивності аудиту. 

Стандарт № 3 – Професійна компетентність
Аудиторські перевірки слід виконувати на високому професійному рівні. Усі 

працівники служби внутрішнього аудиту повинні мати певний професійний досвід і 
володіти відповідними знаннями і навичками. 

До проведення внутрішнього аудиту банку можна залучати сторонніх фахів-
ців та консультантів, з якими укладається відповідний договір, що передбачає від-
повідальність за розголошення банківської таємниці. Вони повинні мати глибокі 
знання у сфері економіки, бухгалтерського обліку, статистики, фінансів і кредиту, 
оподаткування та права, електронної обробки даних тощо. 

Керівник служби внутрішнього аудиту забезпечує належний нагляд за всіма 
аудиторськими перевірками і відповідає за його здійснення. 

Аудиторський нагляд – це безперервний процес, який починається з плану-
вання і закінчується виконанням аудиторського завдання. Здійснення нагляду 
передбачає: 

• своєчасне забезпечення підлеглих відповідними інструкціями та за-
твердженою програмою проведення аудиторської перевірки; 

• контроль за виконанням затвердженої програми аудиторської перевірки 
до часу здійснення її коригувань; 

• підтвердження виявлених фактів, висновків відповідною документацією; 
• об’єктивність аудиторських висновків, їх чіткий виклад, конструктивність 

і своєчасність подання; 
• досягнення мети аудиту. 
Результати діяльності служби нагляду слід документувати і належно зберігати. 
Внутрішні аудитори повинні: 
• бути обережними, досвідченими, компетентними; 
• правильно застосовувати чинні стандарти, процедури та методи внут-

рішнього аудиту; 
• знати принципи і методи бухгалтерського обліку; 
• доводити на підставі фактів неефективність і нерентабельність операцій 

банку, запобігати можливим навмисним правопорушенням, не допус-
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кати помилок та упущень, розкрадання, випадків шахрайства, махінацій, 
конфліктів інтересів; 

• належно оцінювати достатність та ефективність системи внутрішнього 
контролю, її відповідність ступеню потенційного ризику в різних сферах 
діяльності банку, а також процедурам і методам, що їх застосовують у 
банку. 

Внутрішній аудитор проводить лише часткову перевірку, яка не передбачає 
детального аудиторського контролю всіх угод або операцій. Таким чином, внутрішні 
аудитори не дають абсолютної гарантії того, що порушень у діяльності банку зовсім 
немає. 

Керівник служби внутрішнього аудиту за наявності доказів про здійснення 
правопорушення повідомляє про це правління банку. Внутрішній аудитор має 
право надавати пропозиції щодо основних напрямів проведення розслідування 
цього правопорушення. Надалі внутрішній аудитор повинен простежити за повним 
і своєчасним виконанням рекомендацій служби внутрішнього аудиту. 

Стандарт № 4 – Обсяг робіт
Головними завданнями внутрішнього контролю банку є: 
• дотримання правил, планів, процедур, законів України, нормативних актів 

та інструкцій Національного банку України; 
• збереження активів; 
• забезпечення достовірності й цілісності інформації; 
• економічне та раціональне використання ресурсів; 
• досягнення відповідних цілей під час проведення операцій або виконання 

програм. 
Правління та рада банку здійснюють загальне керівництво щодо обсягу робіт і 

напрямів діяльності банку, які підлягають аудиту. 
Метою перевірки стану системи внутрішнього контролю є з’ясування того, чи 

забезпечує наявна система достатню гарантію раціонального виконання завдань і 
функцій банку. 

Розробляючи систему внутрішнього контролю, керівництво банку повинно 
враховувати співвідношення витрат і доходів. Потенційні збитки, пов’язані із за гро-
зою ризику або власне ризиком, оцінюють за витратами на здійснення їх контролю. 

Управління системою внутрішнього контролю передбачає санкціонування і 
нагляд за виконанням операцій, періодичне порівняння їх фактичного виконання 
із запланованим та документування цієї діяльності. Санкціонування свідчить про 
те, що керівництво банку перевірило і затвердило відповідність видів діяльності 
або укладання угод установленим правилам і процедурам. Спостереження – це 
нагляд, відстежування і тестування видів банківської діяльності, а також подання 
звітів відповідальним особам. Документування ведеться з метою забезпечення на-
лежного виконання обов’язків і повноважень, відповідності правилам, процедурам 
і нормативам виконання робіт, нагляду, спостереження і тестування аудиторів, а 
також підтвердження виконання запланованої роботи. 

4.2 
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Виходячи із завдань внутрішнього контролю визначається обсяг аудиторсь-
кої перевірки. Внутрішні аудитори зобов’язані перевіряти системи внутрішнього 
контролю, за адекватність яких відповідальне керівництво банку. 

Внутрішні аудитори повинні перевіряти ефективність засобів, які вико рис-
то вуються для захисту операцій банку від різних видів збитків (наприклад, роз-
крадання, неправомірна або протизаконна діяльність, форс-мажорні обставини). 

Керівництво банку відповідає за встановлення економічних нормативів для 
оцінки раціонального використання ресурсів за кожним видом діяльності. 

Внутрішні аудитори банку відповідають: 
• за виникнення і контроль ризиків у проведенні банківських операцій; 
• забезпечення аналізу та оцінки внутрішнього контролю банку; 
• своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних під-

розділів і надання відповідних висновків; 
• здійснення контролю за дотриманням економічних нормативів, що 

встановлені Національним банком України. 
Аудиторська перевірка має виявляти: 
• невиправдані витрати банку; 
• неефективне використання інтелектуального потенціалу працівників; 
• неповноцінне використання технічних засобів; 
• переукомплектування або недоукомплектування штату працівників; 
• фактори, що негативно впливають на виконання завдань банку. 

Стандарт № 5 – Планування і виконання аудиторської перевірки
Аудиторська перевірка передбачає планування аудиту, перевірку та оцінку 

інформації, надання рекомендацій та контроль після перевірки. 
Планування аудиторських перевірок підлягає документуванню і передбачає: 
• визначення мети, завдань та обсягу аудиту; 
• отримання повної інформації про підрозділ, що підлягає перевірці. 
Змістом перевірки повноти інформації має бути: 
• визначення завдань, цілей та планів підрозділу, що перевіряється; 
• отримання інформації про організаційну структуру та її зміни, про по-

садові інструкції, положення про підрозділи; 
• перевірка наявності робочої документації попередньої аудиторської пере-

вірки; 
• користування матеріалами попередньої аудиторської перевірки, вклю-

чаючи матеріали зовнішнього аудиту. 
Планування аудиторської перевірки передбачає визначення обсягу коштів на її 

проведення. Для їх розрахунку беруть до уваги: 
• кількість працівників служби внутрішнього аудиту, ступінь їх досвіду 

згідно з характером і складністю завдання; 
• знання і стан дисципліни працівників служби внутрішнього аудиту, а 

також тимчасові обмеження та наявність у розпорядженні банку власних 
коштів; 
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• необхідність підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів; 
• можливість використання досвіду зовнішніх аудиторів. 
У процесі планування аудиту проводять ділові зустрічі з керівниками під-

розділів банку, які відповідають за проведення операцій. Досягнуті під час зустрі-
чей результати аналізують, розповсюджують серед осіб, причетних до проведення 
аудиту, та фіксують у робочій документації перевірки. 

Планування аудиторської перевірки передбачає ознайомлення з операціями, 
ризиками і системами внутрішнього контролю в підрозділі з метою виявлення 
об’єктів, що вимагають особливої уваги, отримання висновків та пропозицій від 
суб’єкта перевірки. 

Обов’язковою умовою планування аудиту є складання програми проведення 
аудиторської перевірки. У програмі має бути висвітлено: 

• цілі аудиторської перевірки та строк її проведення; 
• процедури, які використовують внутрішні аудитори для збирання, аналізу 

та документування інформації під час аудиторської перевірки; 
• характер та масштаб тестування, що необхідно для досягнення цілей 

аудиту на кожному його етапі; 
• конкретні ризики, процеси та угоди, що підлягають аудиту; 
• календарний графік виконання робіт. 
План проведення аудиторської перевірки затверджує керівник служби 

внутрішнього аудиту до початку її проведення. У разі внесення змін до плану 
проведення аудиторської перевірки їх затверджують заздалегідь. 

Внутрішні аудитори зобов’язані не тільки аналізувати, а й документально 
підтверджувати отриману інформацію. 

Процес аналізу та оцінки інформації здійснюється так: 
• інформацію збирають щодо всіх питань, зазначених у програмі перевірки; 
• при аналізі та оцінці інформації внутрішні аудитори використовують 

аналітичні процедури проведення аудиту. 
До аналітичних процедур належать: 
• порівняння поточної інформації з аналогічною за характером за попередні 

періоди; 
• порівняння поточної інформації з кошторисом витрат і прогнозами; 
• вивчення взаємозв’язку фінансової інформації з відповідною нефінан со-

вою (наприклад, облікові витрати на видачу заробітної плати порівнюють 
із зміною середньої кількості працівників); 

• дослідження взаємозв’язку елементів інформації (наприклад, коливання 
облікових витрат на виплату процентів порівнюють із відповідними за-
лишками непогашеної заборгованості за раніше наданими кредитами); 

• порівняння інформації з аналогічною інформацією інших підрозділів 
банку. 

Якщо виникають нестандартні ситуації, то внутрішні аудитори використо-
вують процедуру опитування керівників підрозділу або інші процедури з метою 
порівняння результатів. 
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Установлені за допомогою аналітичних процедур аудиту результати, що не 
дістали достатнього пояснення, доводять до відома відповідного керівника під-
розділу банку. 

Інформація про виявлені в ході аудиторської перевірки факти порушень 
має бути достатньою, точною і вагомою, щоб забезпечити на її основі надання 
відповідних рекомендацій. 

Процес збирання, аналізу та документування інформації має перебувати під 
наглядом керівника служби внутрішнього аудиту. 

Робочу документацію аудиторської перевірки мають готувати внутрішні 
аудитори, а перевіряти – керівник служби внутрішнього аудиту. В цих документах 
подається перелік отриманої інформації, а також результати її аналізу. 

Робоча документація внутрішньої аудиторської перевірки може зберіга тися на 
паперових або магнітних носіях (диски, дискети тощо). Якщо робоча докумен тація 
внутрішнього аудитора зберігається не на паперових носіях, то потрібно вра ху вати 
можливість її дублювання. 

Якщо внутрішні аудитори готують висновки, що стосуються фінансової 
інформації, то в робочій документації слід зазначати, чи підтверджується ця 
інформація необхідними бухгалтерськими записами. 

Уся робоча документація з аудиту перевіряється на предмет підтвердження 
аудиторського висновку і правильності виконання всіх процедур його проведення. 
Здійснення такого контролю повинно мати документальне підтвердження. 

Підпис перевіряльника і зазначення дати на кожному робочому документі 
після його перегляду є свідченням проведення контролю аудиторської перевірки. 

Робоча документація внутрішнього аудитора належить до власності банку. 
Архіви робочої документації з проведення аудиту мають зберігатися у службі 

внутрішнього аудиту і доступ до них повинні мати тільки уповноважені особи (члени 
правління та ради банку, працівники служби внутрішнього аудиту). 

Внутрішні і зовнішні аудитори (як правило) надають один одному доступ 
до робочої документації. Доступ зовнішніх аудиторів до робочої документації 
внутрішніх аудиторів може бути наданий лише з дозволу керівника банку або 
керівника служби внутрішнього аудиту. 

Керівник служби внутрішнього аудиту розробляє вимоги, що стосуються 
збереження робочої документації з проведення аудиторської перевірки. Ці вимоги 
мають відповідати положенням та інструкціям банку щодо збереження службової 
документації, а також чинному законодавству України. 

Після проведення перевірки внутрішні аудитори повинні контролювати 
становище в банку щодо виправлення виявлених і зазначених в аудиторському 
висновку порушень, а також визначити можливе прийняття на себе правлінням або 
радою банку ризику незастосування відповідних заходів. 

Дальший контроль, який проводять внутрішні аудитори, – це установлення 
адекватності, ефективності та своєчасності заходів, що їх уживає керівництво банку 
у зв’язку з викладеними в аудиторському висновку зауваженнями внутрішніх і 
зовнішніх аудиторів. 
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Відповідальність за дальший контроль має бути визначена в Положенні про 
службу внутрішнього аудиту банку. 

Керівники банку відповідальні за вжиття заходів щодо усунення порушень, 
зазначених в аудиторському висновку. Керівник служби внутрішнього аудиту банку 
здійснює відповідний контроль. 

Керівництво банку має право взяти на себе ризик і відмовитися вживати 
відповідних заходів щодо викладених в аудиторському висновку фактів у зв’язку 
з великими витратами на їх проведення або іншими міркуваннями. У такому разі 
керівник служби внутрішнього аудиту повідомляє про це рішення раду банку. 

Деякі викладені в аудиторському висновку недоліки можуть бути настільки 
важливими, що вимагатимуть від керівників банку негайних дій. Внутрішні ауди-
тори зобов’язані тримати такі ситуації під особливим контролем. 

Якщо керівник служби внутрішнього аудиту переконаний, що правління і 
рада банку вживають достатніх заходів для усунення фактів порушень, то дальший 
контроль здійснюється в рамках наступної аудиторської перевірки. 

Розробка графіка дальшого контролю має базуватися на передбачених ри зи-
ках, а також на ступені складності і важливості фактів виявлених порушень. 

Керівник служби внутрішнього аудиту для проведення дальшого контролю 
повинен: 

• установити час, який потрібен на отримання відповіді від керівників під-
розділів банку щодо усунення виявлених недоліків; 

• розглянути відповіді керівників підрозділів, що перевіряються; 
• провести в разі потреби повторну контрольну аудиторську перевірку. 

Стандарт № 6 – Складання аудиторського висновку
Аудиторський висновок має містити інформацію про обсяг роботи, період 

перевірки та про перевірника. 
Після завершення аудиторської перевірки внутрішні аудитори складають 

висновок і підписують його. Внутрішній аудитор, уповноважений підписати ауди-
торсь кий висновок, має бути призначений керівником підрозділу внутрішнього 
аудиту. В аудиторському висновку має бути відображено, наскільки діяльність під-
розділу, що перевіряється, відповідає законодавчим і нормативним вимогам. 

Аудиторський висновок має містити інформацію, яка відображає достовір-
ність і повноту фінансової документації банку, правильність ведення бухгалтер-
ського обліку. 

В аудиторському висновку слід звернути увагу на виявлення помилок, 
шахрайств та інших подібних випадків у діяльності банку, а також усіх ситуацій, які 
можуть становити ризик збитків для банку. 

Опрацювання висновків та рекомендацій (як правило) відбувається під час 
аудиторської перевірки або після її проведення. Таким чином аудитори уникають 
ризику неправильного розуміння або тлумачення фактів, тобто суб’єкт аудиту може 
надати пояснення, висловити свою думку щодо виявлених у результаті перевірки 
фактів, висновків та рекомендацій. 
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Аудиторський висновок містить основну інформацію та резюме. У висновок 
також можуть бути включені факти виявлених порушень, рекомендації з попередніх 
аудиторських перевірок, а також інформація про характер здійсненої перевірки 
(планова, на запит). 

У висновку подають рекомендації, які ґрунтуються на виявлених під час 
перевірки недоліках та порушеннях. Вони зобов’язують керівників підрозділів 
вживати відповідних заходів. 

В аудиторському висновку можуть зазначатися вжиті підрозділом заходи 
після останньої аудиторської перевірки або інформація щодо введення суворого 
контролю над операціями. 

Внутрішній аудитор у процесі обговорення матеріалів перевірки повинен 
погодити із суб’єктом аудиту всі питання, що стосуються цієї перевірки. Якщо 
внутрішній аудитор та керівник підрозділу, що перевіряється, не дійшли згоди щодо 
якогось питання, то це висвітлюється в аудиторському висновку. Письмові комен-
тарі суб’єкта аудиту можна включати у висновок як додаток, а також подавати в 
головній частині висновку або супровідному листі. 

Керівник служби внутрішнього аудиту або призначена ним особа зобов’язані 
перевірити і затвердити аудиторський висновок перед остаточним складанням. 

Аудиторський висновок надається тим співробітникам банку, які можуть 
ужити заходів до усунення виявлених недоліків або гарантувати їх виконання. 
Аудиторський висновок обов’язково надається керівникам підрозділу, що пере-
віряється, а керівництву банку надається тільки резюме. Аудиторський висновок 
може надаватися іншим зацікавленим особам або тим, чиї інтереси були порушені в 
результаті проведення перевірки. 

Інформація конфіденційного характеру має бути викладена в окремому ви-
сновку. Якщо вона стосується керівників банку, то аудиторський висновок обо-
в’язково надається раді банку з повідомленням Національного банку України. 

4.3.  ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНАМИ НАГЛЯДУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ

Проведення аудиту структурних підрозділів банку здійснюється службою 
внутрішнього аудиту на підставі погодженого радою банку та затвердженого 
правлінням банку плану (графіка) проведення перевірок на поточний рік.

Обсяг програми внутрішнього аудиту має бути достатнім для виконання 
завдань роботи аудиту. 
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Частота проведення аудиторських процедур має обумовлю ватись оцінками 
ризиків, які притаманні кожній сфері спрямованості аудиту.

За окремими дорученнями правління (ради директорів) банку служба внут-
рішнього аудиту банку має право здійснювати позапланові перевірки з окремих 
питань.

Проведення аудиту структурних підрозділів банку здійснюється службою 
внутрішнього аудиту незалежно від плану роботи ревізійного підрозділу банку.

Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю виконавчих 
органів банку і, на відміну від ревізійної комісії, яка є органом контролю акціонерів 
банку, не ставить за мету комплексну перевірку діяльності підрозділів ретроспек-
тивно, тобто після завершення фінансово-господарських процесів (квартал, рік).

З метою запобігання виникненню конфлікту інтересів у відносинах із спів-
робітниками інших підрозділів банку керівник служби внутрішнього аудиту за-
стосовує ротацію внутрішніх аудиторів, тобто один і той самий аудитор не може 
проводити аудит одного підрозділу банку постійно.

Служби внутрішнього аудиту банків мають право розробляти та застосову-
вати в роботі власні стандарти аудиту.

Проведення аудиту структурних підрозділів банку здійснює служба внут-
рішнього аудиту на підставі погодженого радою банку та затвердженого правлінням 
банку плану (графіка) проведення перевірок на поточний рік.

Обсяг програми внутрішнього аудиту має бути достатнім для виконання зав-
дань роботи аудиту. Частота проведення аудиторських процедур має обумовлюва-
тись оцінками ризиків, які притаманні кожній сфері спрямованості аудиту.

Проведення внутрішнього аудиту підрозділів банку передбачає такі етапи 
перевірки:

• отримання повної інформації про підрозділ, що перевіряється, включа -
ючи засоби внутрішнього контролю;

• складання та виконання плану роботи внутрішнього аудиту банку, в 
якому мають бути відображені мета і процедури перевірки з урахуванням 
інформації про підрозділ, що перевіряється;

• проведення перевірки отриманої інформації на суттєвість, оцінка ризику 
за операціями, що допомагає визначитись, яку фінансову звітність не-
обхід но проаналізувати, який розмір вибірки використати і які види 
аналітичних процедур провести;

• проведення позапланової тематичної перевірки, що дасть змогу підвищити 
рівень упевненості щодо окремих висновків аудиторської перевірки;

• здійснення документального підтвердження виконання всіх процедур 
проведення аудиту шляхом підготовки робочої документації аудиторсь -
кої перевірки;

• складання внутрішнім аудитором висновку та пропозицій щодо результатів 
перевірки відповідних структурних підрозділів банку.

Недоліки, що виявлені у процесі проведення аудиторської перевірки банку, 
мають знайти відображення в аудиторському висновку.

4.3 
ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНАМИ НАГЛЯДУ НБУ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ
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Аудиторський висновок складається з урахуванням стандартів та методів 
проведення аудиту, визначених нормативно-правовими актами Національного 
банку України, і має бути підписаний керівником служби внутрішнього аудиту банку.

У висновку викладають виявлені недоліки, порушення та зловживання, що 
характеризують проведення відповідних банківських операцій. Акцентується на 
позитивному досвіді роботи підрозділу, який можна використати на інших ділянках 
роботи в банку. Необхідно також викласти причини, особливо організаційного 
характеру, що створили умови для здійснення порушень і зловживань, і надати свої 
пропозиції про вжиття заходів щодо їх усунення. У висновку треба надати ква лі-
фіковану оцінку стану системи внутрішнього контролю відповідного підрозділу 
банку.

Після завершення роботи над висновком рекомендується провести підсум-
кову нараду з керівництвом підрозділу, який перевірено.

Для прийняття організаційних заходів аудиторський висновок направля-
ється керівникові структурного підрозділу та правлінню (раді директорів) банку, а в 
окремих випадках – раді банку.

Слід зазначити, що служба банківського нагляду Національного банку України 
при здійсненні виїзних інспекційних перевірок аналізує аудиторські висновки служби 
внутрішнього аудиту і дає характеристику ефективності її роботи, порівнюючи зі 
своїми результатами інспектування.

4.4.  ЗВІТНІСТЬ БАНКІВ 
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО АУДИТУ

Інформація про роботу служби внутрішнього аудиту банку має бути включена 
до пояснювальної записки банку при складанні річної фінансової звітності.

Комерційні банки надають звіти (табл. 4.1) про роботу служби внутрішнього 
аудиту до Національного банку України два рази на рік, а саме: 

• до 15 січня – про роботу у II півріччі попереднього року;
• до 15 липня – про роботу в I півріччі поточного року.
У разі необхідності Національний банк України може затребувати в банків звіт 

про роботу внутрішнього аудиту за певний період часу його діяльності, а також іншу 
інформацію з питань компетенції служби внутрішнього аудиту банку.

Звіт банку про роботу служби внутрішнього аудиту має містити інформацію 
щодо контролю за діяльністю всіх підрозділів банку. 

ТЕМА 4
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Таблиця 4.1
Звіт про стан внутрішнього аудиту ПАТ «СОІ» станом на 01.04.хх р. (приклад)

№ 
пор. Назва показника або питання

Значення 
або 

відповідь
1 Організація внутрішнього аудиту в банку  

1.1 Наявність служби внутрішнього аудиту (аудитора) банку (так, ні)  
1.2 Чисельність служби внутрішнього аудиту банку 

(кількість працівників) згідно із штатним розписом і фактично
 

1.3
Прізвище, ім’я та по батькові керівника служби внутрішнього аудиту: 
контактний телефон, банківський стаж, дата (рік, число, місяць) 
і номер рішення відповідної Комісії Національного банку України 
щодо визначення професійної придатності 

 

1.4 Підпорядкованість служби внутрішнього аудиту 
(правлінню банку, раді банку) 

 

1.5
Чи є підрозділ служби внутрішнього аудиту банку (аудитор) 
самостійним, чи входить (у цілому або за функціями) до інших 
підрозділів банку (зазначити)? 

 

1.6 Чи бере участь керівник служби внутрішнього аудиту (аудитор) банку 
в засіданнях ради, правління банку (зазначити)?

 

2. Організація внутрішнього аудиту у філіях (дирекціях) 
(у разі їх наявності)

 

2.1 Наявність служби внутрішнього аудиту (аудитора) банку у філіях 
(дирекціях) (так, ні) 

 

2.2 Кількість філій (дирекцій), у яких служба внутрішнього аудиту (аудитор) 
банку відсутня 

 

2.3 Хто здійснює внутрішній аудит у філіях (дирекціях), що не мають служби 
внутрішнього аудиту (аудитора) банку? 

 

2.4 Кількість проведених перевірок у філіях (дирекціях) протягом звітного 
періоду 

 

3. Наявність внутрішніх документів, що регулюють діяльність банку 
(так, ні): 

3.1

документи, що обумовлюють процедуру прийняття рішення; документи, 
що обумовлюють розподіл функцій і повноважень між підрозділами 
та співробітниками банку; документи, що регулюють діяльність служби 
внутрішнього аудиту (аудитора) банку; документи, що регулюють 
по літику банку при здійсненні операцій із розміщення коштів; 
документи, що обумовлюють політику залучення коштів; положення 
про процедури емісії цінних паперів (власних, боргових); положення 
про порядок визначення стану та результатів роботи емітентів цінних 
паперів; положення про порядок проведення кредитних операцій 
та методика проведення оцінки фінансового стану позичальника; 
документи, що обумовлюють вимоги до регламентації, щодо обмежень 
операцій на фінансових ринках України та за кореспондентськими 
рахунками в міжнародній діяльності; положення про порядок відкриття 
та обслуговування рахунків клієнтів; положення (правила) про доступ 
користувачів інформації до здійснення операцій у програмному 
забезпеченні, а також до бази даних у комп’ютерних системах

4.4 
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Продовження табл. 4.1

№ 
пор. Назва показника або питання

Значення 
або 

відповідь
3.2 Наявність посадових інструкцій для всіх штатних посад у банку (так, ні)   

3.3 Наявність захисту безпеки інформаційної системи банку 
(так, ні; кількість рівнів захисту) 

 

3.4
З якою періодичністю та хто оцінює рівень безпеки інформаційної 
системи банку (яким підрозділом): раз на тиждень, раз на місяць, 
раз на квартал

 

4 Система оцінки кредитних ризиків (розроблена, упроваджена)
(так, ні)

 

4.1 Наявність критеріїв оцінки платоспроможності позичальника, дебітора 
(так, ні) 

 

4.2 Кількість порушень при виявленні простроченої заборгованості 
(кількість випадків / тис. грн)

 

4.3 Кількість виявлених порушень при пролонгації заборгованості (кількість 
випадків / тис. грн) 

 

4.4
Кому з керівних осіб банку надавалися результати проведених 
внутрішніми аудиторами перевірок та рекомендації для прийняття 
відповідних заходів? 

 

4.5 Які заходи реагування приймало керівництво банку?   

5 Система оцінки інших ризиків, які бере на себе банк, 
у тому числі управління ризиками 

 

5.1

Наявність документів (положень, правил, методик), що регламентують 
оцінку інших ризиків за встановленими в банку принципами 
(за зростанням, коефіцієнтами або системою оцінки балами тощо). 
Зазначити перелік документів і систему оцінки 

 

5.2 Які ризики виникали в банку протягом звітного періоду за результатами 
проведених перевірок (зазначити)? 

 

5.3 Які пропозиції та рекомендації надавали внутрішні аудитори 
для мінімізації цих ризиків? 

 

5.4 Які заходи реагування на ці пропозиції та рекомендації здійснювало 
керівництво банку? 

 

6 З якою періодичністю проводиться звірка міжбанківських рахунків 
(так): не менше ніж раз на місяць, раз на квартал, раз на півріччя?

 

7 Аудит активних і пасивних операцій   
7.1 Які методи проведення перевірок використовували внутрішні аудитори?   
7.2 З якою періодичністю проводилися перевірки?   

7.3 Кількість перевірок активних операцій: згідно з планом, фактично, 
позапланово (зазначити, які операції та на чию вимогу) 

 

7.4 Кількість перевірок пасивних операцій: згідно з планом фактично 
позапланово (зазначити, які операції та на чию вимогу) 
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Закінчення табл. 4.1

№ 
пор. Назва показника або питання

Значення 
або 

відповідь
8 Взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього аудиту   

8.1 Співпраця, наявність суперечностей з окремих питань, повне нерозуміння 
(зазначити, що саме) 

 

8.2
Яким чином керівник служби внутрішнього аудиту (аудитор) банку 
бере участь у визначенні аудиторської фірми (аудитора) для проведення 
аудиторської перевірки річної фінансової звітності банку? 

 

8.3 Протягом якого часу банк працює з цією українською аудиторською 
фірмою: рік, 2 роки, 3 роки чи більше?

 

Голова (органу банку, якому підпорядкована служба 
внутрішнього аудиту / аудитор) банку                                                       (підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник служби внутрішнього аудиту банку (посада) (аудитор)     (підпис) (ініціали, прізвище)
Дата (число, місяць, рік)   

Територіальні управління Національного банку України за місцезнаходжен-
ням філії банку мають право запитувати в неї інформацію про роботу і матеріали 
її перевірок службою внутрішнього аудиту банку.

Національний банк України здійснює контроль за роботою служби внут-
рішнього аудиту банку шляхом проведення його інспекторами перевірок її діяль-
ності. Адже лише на основі звітності служби внутрішнього аудиту неможливо бути 
переконаним в ефективності її роботи.

За результатами аналізу звітності та матеріалами перевірок Національний банк 
України в разі необхідності надсилає банкові лист із вимогами щодо вдосконалення 
діяльності служби внутрішнього аудиту. У разі невиконання в установлений строк 
вимог щодо усунення недоліків Національний банк України може застосовувати 
санкції в порядку, установленому чинним законодавством України.

Питання для самоконтролю

1. Що слід розуміти під поняттями «адекватність контролю», «внутрішній контроль 
та аудит у банку», «оцінка ризику»? 

2. Охарактеризуйте суть, головну мету та основні вимоги стандартів внутрішнього 
аудиту в банку.

3. Поясніть фактори застосування стандартів аудиту «Незалежність», «Професійна 
компетентність».

4. Назвіть причини та фактори ризиків діяльності банку.
5. Який перелік інформації має містити аудиторський висновок?
6. Яким вимогам має відповідати кандидатура на керівника служби внутрішнього 

аудиту?
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7. Охарактеризуйте основні функції служби внутрішнього аудиту. 
8. Назвіть повноваження та обов’язки служби аудиту.
9. Охарактеризуйте порядок проведення аудиту та оформлення результатів пере-

вірки.
10. Як Національний банк України здійснює контроль за роботою служби внут-

рішнього аудиту?

Завдання 

1. Оформити анкети керівника служби внутрішнього аудиту, які не викликатимуть і 
викликатимуть зауваження з боку Національного банку України під час погодження 
кандидатури (характеристику параметрів анкети наведено в додатку 9). Крім того, 
студенти можуть використати й інші параметри.

2. На прикладі конкретного банку проаналізувати стан роботи служби внутрішнього 
аудиту. Дані отримуються з інтернет-сайтів.

3. Під час перевірки було виявлено, що працівники банку не стягували з клієнтів плату 
за пролонгацію кредитних договорів, натомість стягували комісійні з проведення 
операцій щодо продажу цінних паперів на основі договору комісії на рівні, значно 
нижчому, ніж установлені в банку тарифи. Клієнт перебував у родинних відносинах із 
працівником банку, відповідальним за здійснення цих операцій. До яких дій повинен 
вдатися внутрішній аудитор, виявивши такий факт?

4. Охарактеризувати ризики, на які наражається банк, якщо відділ внутрішнього 
аудиту безпосередньо підзвітний не спостережній раді банку, а його правлінню. 

5. Оцініть стан та ефективність роботи служби внутрішнього аудиту за наведеною 
анкетою. 

Таблиця
№ 

пор. Питання Так Ні

1 Незалежність
1.1 Чи звітує внутрішній аудитор тільки перед спостережною радою банку? +
1.2 Чи здійснюється тиск на аудитора з боку керівництва банку? +
1.3 Чи сприяє спостережна рада банку роботі внутрішніх аудиторів? +
2 Об’єктивність
2.1 Чи неупереджено внутрішній аудитор оцінює ситуацію під час проведення 

перевірок?
+

2.2 Чи відстоює внутрішній аудитор власну думку під час перевірок? +
3 Професіоналізм і компетентність
3.1 Чи має внутрішній аудитор вищу економічну освіту? +
3.2 Чи має внутрішній аудитор достатній досвід роботи на різних ланках 

банківської сфери?
+

3.3 Чи підвищує постійно внутрішній аудитор свою кваліфікацію? +
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Закінчення табл.
№ 

пор. Питання Так Ні

4 Організація роботи служби внутрішнього аудиту
4.1 Чи планує свою роботу відділ внутрішнього аудиту? +
4.2 Чи існує програма внутрішнього аудиту з кожної аудиторської перевірки? +
4.3 Чи охоплює програма основні питання аудиторської перевірки? +
4.4 Чи готує внутрішній аудитор висновок за кожним напрямом аудиту 

і чи обговорює його з керівниками відповідних підрозділів банку?
+

4.5 Чи були факти скарг щодо роботи внутрішнього аудитора з боку під-
розділів, що перевірялися?

+

5 Оцінка роботи служби внутрішнього аудиту
5.1 Чи здійснює спостережна рада чи правління банку оцінку роботи служби 

внутрішнього аудиту?
+

5.2 Чи вважається за результатами оцінки робота служби аудиту позитивною 
і корисною?

+

Тести

1.  Стандарти внутрішнього аудиту впроваджуються в діяльність банку з метою:
а)  здійснення постійного моніторингу банківських ризиків; 
б)  складання уніфікованих аудиторських висновків і звітів;
в)  відповіді а) і б);
г)  немає правильної відповіді. 

2.  Скільки є стандартів внутрішнього аудиту:
а)  4; 
б)  6; 
в)  8; 
г)  10. 

3.  Ефективне та раціональне використання коштів, що передбачені для утри-
мання служби внутрішнього аудиту, входить до кола відповідальності:
а)  голови правління банку;
б)  голови спостережної ради банку;
в)  керівника служби внутрішнього аудиту;
г)  немає правильної відповіді.

4.  У процесі перевірки внутрішній аудитор повинен звернути увагу:
а)  на моральний клімат у банку; 
б)  компетентність працівників, відповідність посадам, які вони обіймають; 
в)  обсяг активів, ліквідність та обсяг операцій; 
г)  усі відповіді правильні.

5.  Звіти про результати діяльності служби внутрішнього аудиту подаються:
а)  правлінню;
б)  раді банку;
в)  правлінню та раді банку;
г)  Правлінню Національного банку України.

ЗАВДАННЯ
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6.  Метою перевірки стану системи внутрішнього контролю є:
а)  з’ясування достатності гарантії раціонального виконання завдань і функцій 

банку;
б)  з’ясування достатності гарантії раціонального виконання функцій банку;
в)  правильність підпорядкування комітетів банку;
г)  немає правильної відповіді.

7.  Аудиторська перевірка має виявляти: 
а)  переукомплектування або недоукомплектування штату працівників; 
б)  неефективне використання інтелектуального потенціалу працівників; 
в)  неповноцінне використання технічних засобів; 
г)  усі відповіді правильні. 

8.  У програмі аудиторської перевірки мають бути висвітлені:
а)  цілі аудиторської перевірки та строк її проведення; 
б)  процедури, які використовують внутрішні аудитори для співбесід; 
в)  характер і масштаб ініціативи аудитора; 
г)  усі відповіді правильні. 

9.  На кожному робочому документі аудитор проставляє:
а)  відбиток печатки аудитора;
б)  підпис;
в)  підпис перевірника і дату;
г)  правильні відповіді а) і в).

10.  Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту банку погоджується:
а)  з Національним банком України;
б)  Аудиторською палатою України;
в)  керівником ревізійної комісії банку;
г)  правильні відповіді а) і б).

11.  Кандидат на посаду керівника служби внутрішнього аудиту подає такі 
документи:
а)  клопотання, копію диплома про освіту, копію трудової книжки;
б) клопотання, оригінал диплома про освіту, оригінал трудової книжки;
в)  клопотання, копію диплома про освіту, копію трудової книжки, анкету;
г)  усі відповіді правильні.

12.  У разі призначення (звільнення) керівника служби внутрішнього аудиту банк 
повідомляє:
а)  у 3-денний термін Аудиторську палату України;
б)  10-денний термін Аудиторську палату України;
в)  7-денний термін Національний банк України;
г)  3-денний термін Національний банк України.

13.  Служба внутрішнього аудиту банку ставить за мету:
а)  виявити ті ніші, які банк не задіює на ринку послуг;
б)  комплексну перевірку діяльності підрозділів ретроспективно;
в)  комплексну перевірку діяльності підрозділів після завершення фінансово-

господарських процесів (квартал, рік);
г)  немає правильної відповіді.

14.  НБУ здійснює контроль за роботою служби внутрішнього аудиту шляхом:
а)  проведення інспекторами Національного банку України перевірок її діяльності; 

ТЕМА 4
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б)  отримання інформації від Аудиторської палати України;
в)  щомісячного отримання звітів;
г)  усі відповіді правильні.

15.  Банки надають звіти про роботу служби внутрішнього аудиту до Національ-
ного банку України: 
а)  два рази на рік;  
б)  раз на рік;  
в)  щокварталу;  
г)  щомісяця.

ТЕСТИ
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РОЗДІЛ 2

ФОРМИ І МЕТОДИ 
ЗДІЙСНЕННЯ 
БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
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ПЛАН ВИКЛАДУ І ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

5.1. Установлення і здійснення контролю з боку Національного банку України 
за дотриманням банками обов’язкових економічних нормативів.

5.2. Особливості застосування економічних нормативів до спеціалізованих 
банків.

5.3. Вимоги до подання звітності. 
5.4. Порядок проведення виїзної інспекційної перевірки.
5.5. Рейтингова система оцінки діяльності банку CAMELS як елемент виїзного 

інспектування Національного банку України.
5.6. Нагляд на основі оцінки ризиків. 
5.7. Аналіз тенденцій діяльності банківської системи України.

Ключові слова і терміни

Попередній контроль
Ліквідність банку 
Вступний контроль 
Економічні нормативи
Департаменту пруденційного нагляду
Система СОР
Система СAMELS

Основний капітал
Додатковий капітал
Норматив кредитного ризику
Норматив ліквідності
Норматив інвестування
АІС «Досьє банків»

5.1.  УСТАНОВЛЕННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 
З БОКУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
ЗА ДОТРИМАННЯМ БАНКАМИ 
ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ

Мета попереднього контролю – забезпечити перевірку дотримання банками 
встановлених вимог, розумне (з оптимальним ризиком) ведення ними власних 
справ (рис. 5.1). Унаслідок його проведення реалізується заборона або обмеження 
Національного банку України щодо деяких видів банківської діяльності, здійсню-
єть ся відрахування до резерву для відшкодування можливих втрат за позиками 
комер ційних банків, запроваджуються штрафні санкції щодо банків, які порушують 
економічні нормативи, порядок формування обов’язкових резервів тощо. Реалізація 
цієї мети базується на перевірці та аналізі звітності банків.

ТЕМА 5
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Попередній контроль  

Установлення контролю  
з боку Національного банку України 

за визначеними для банків 
обмеженнями та вимогами  
відповідно до розроблених 
періодичних форм звітності 

Проведення 
комплексного аналізу 

звітності банків  
та їхніх розрахунків 

економічних 
нормативів 

Створення інформаційної 
бази з метою використання  
її даних для прогнозування 

банківської діяльності  
та планування поточного 

контролю 

Рис. 5.1. Вимоги до попереднього контролю 

Попередній контроль є прерогативою Департаменту пруденційного на-
гляду, діяльність якого спрямована на впровадження інструментів документаль-
ного нагляду та механізмів управління банківськими ризиками, економічний аналіз 
і ре гулювання роботи банків за допомогою контролю використання ними норма-
тивних та оціночних показників, створення організаційної та методологічної бази 
для виконання контрольно-наглядових функцій. 

Цілі та завдання Департаменту втілені в його головних функціях (рис. 5.2).

Департамент  
пруденційного нагляду  

Контроль  
за дотриманням банками 
економічних нормативів 

Зведення даних економічного 
аналізу діяльності банків  

(за даними безвиїзного нагляду 
та інспекційних перевірок) 

Здійснення раннього регулювання 
і вжиття запобіжних заходів 

Рис. 5.2. Функції Департаменту пруденційного нагляду

Основні завдання Департаменту визначаються основними цілями і завдан-
нями Національного банку України у проведенні єдиної державної грошово-
кредитної політики, зміцнення грошової одиниці, організації міжбанківських роз-
рахунків, координації діяльності і підтримання стабільності банківської системи 
України. 

Департамент здійснює нагляд і регулювання діяльності банків на підставі 
економічного аналізу діяльності банків та механізмів впливу на їхню роботу через 
регулювання стандартів і нормативних показників, прогнозування ситуації на 

5.1 
УСТАНОВЛЕННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ З БОКУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЗА ДОТРИМАННЯМ...
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кредитних ринках країни, визначає рівень стійкості і надійності як окремих банків, 
так і банківської системи в цілому, а також надає інформацію іншим підрозділам 
банківського нагляду і керівництву Національного банку України. 

Департамент забезпечує методичну та методологічну базу для проведення 
територіальними управліннями Національного банку України роботи зі здійснення 
нагляду і регулювання діяльності банків, з надання ними необхідної інформації за 
підсумками аналізу щодо стану банків та здійснення контролю за ефективністю 
діяльності відповідних підрозділів територіальних управлінь.

Основними об’єктами аналітичної роботи Департаменту є комерційна ді-
яльність кожного окремого банку, робота відповідних підрозділів банківського 
нагляду територіальних управлінь Національного банку України, різні кредитні 
установи, аудиторські фірми. 

Під час попереднього контролю Департамент проводить:
• вивчення діяльності установ банків на основі балансів, спеціальних форм 

статистичної звітності, розробки економічних нормативів та оціночних 
показників діяльності банків, контроль за їх дотриманням;

• внесення пропозицій та проектів постанов Національного банку України 
про вжиття санкцій до банків, які систематично порушують чинне зако-
нодавство України, не виконують рекомендації Національного банку 
України щодо дотримання встановлених стандартів і нормативів, поліп-
шення їхнього фінансового стану, несвоєчасно подають звіти й інформа-
цію, допускають недостовірність статистичної звітності;

• представлення інтересів служб банківського нагляду в інших структурах 
Національного банку України щодо розробки та внесення змін і доповнень 
до нормативних актів Національного банку України в межах своєї ком-
петенції;

• здійснення контролю за виконанням банками вимог Національного банку 
України щодо створення і формування страхових капіталів;

• контроль за виконанням територіальними управліннями Національного 
бан ку України та банками постанов Правління Національного банку 
України;

• забезпечення методичної та методологічної бази для проведення терито-
ріальними управліннями Національного банку України і департаментами 
банківського нагляду роботи зі здійснення нагляду і регулювання діяль-
ності банків;

• разом з іншими управліннями і структурними підрозділами банку – ви-
вчення й узагальнення практики застосування в банківській системі 
чинного законодавства України і нормативних актів Національного банку 
України, внесення пропозицій щодо їх удосконалення;

• виявлення банків, у яких мають місце погіршення встановлених стандар-
тів і нормативів, наявність платіжного дефіциту, нестача власних коштів, і 
розроблення системи упереджувальних заходів і методики раннього реагу-
вання на діяльність банків для використання іншими департа мен тами 

ТЕМА 5
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банківського нагляду і територіальними управліннями Національного 
банку України у практичній роботі;

• створення інформаційного банку даних, аналітичних картотек про діяль-
ність банків, картотеки «великих кредитів», «інсайдерів», застав, ста тут-
н их капіталів, реєстру неплатоспроможних позичальників і роз робка 
нормативних документів та методик управління ризиками;

• надання консультацій і роз’яснень підрозділам банківського нагляду тери-
торіальних управлінь Національного банку України з питань упере джу-
вальних заходів щодо кожного конкретного банку, механізму та ін стру-
ментарію фінансової стабілізації і недопущення операційного дефіциту 
платіжного балансу;

• розроблення комп’ютеризованого звіту установ банків і підрозділів банків-
ського нагляду територіальних управлінь Національного банку України 
для безвиїзного аналізу діяльності комерційних банків та використання в 
роботі іншими підрозділами банківського нагляду;

• готування аналітичних таблиць фінансового стану банків за звітний 
період, узагальнення результатів аналізу для інформування Правління 
Національного банку України і розроблення рекомендацій для прийняття 
управлінських рішень іншими підрозділами банківського нагляду, керів-
ними особами Національного банку України;

• вивчення і впровадження досвіду центральних банків зарубіжних країн 
із питань створення національної банківської системи, банківського 
нагляду, організації економічного аналізу та контролю за дотриманням 
економічних нормативів діяльності банків тощо. 

Як свідчить досвід, прийняття адекватного та зваженого рішення залежить 
не лише від оперативного аналізу поточної ситуації, що склалася в банку, а й від 
системного аналізу основних показників за тривалий час, виявлення тенденцій, 
проблем, банківських ризиків та чинників, які їх зумовлюють, за допомогою побудови 
аналітичних трендів, факторних моделей, прогнозування як основних показників 
діяльності банків, так і наслідків управлінських рішень. 

Щоб розв’язати ці складні завдання, необхідно мати сформовану згідно із 
цілями й завданнями банківського нагляду ефективну інтегровану базу даних, з 
якою в реальному режимі часу могли б працювати відповідні структурні підрозділи 
центрального апарату і територіальних управлінь. Вони повинні володіти однією і 
тією ж інформацією, мати можливість бачити не лише фінансовий стан і розвиток 
банку в динаміці, а й порівнювати його з іншими банками, отримувати якісні по-
казники ефективності їх функціонування. 

На сьогодні Національний банк України вже створив таку інформаційну 
систему банківського нагляду, яка містить: 

• статистичну звітність, отриману за допомогою системи «New-stat»;
• автоматизовану інформаційну систему «Досьє банків» (далі – АІС «Досьє 

банків»);
• реєстр кореспондентських рахунків;
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• єдину інформаційну систему обліку позичальників (боржників), які ма-
ють прострочену заборгованість за банківськими кредитами (далі – ЄІС 
«Реєстр позичальників»).

Статистична звітність надходить до Національного банку за допомогою 
системи «New-stat», яка дає змогу користувачам одночасно отримувати інформацію. 

Службою банківського нагляду впроваджено близько 30 форм статистичної 
звітності, які всебічно відображають діяльність банків, а саме: 

• структуру активів та стан формування резервів; 
• стан валютної позиції;
• активи і пасиви за строками погашення;
• дані щодо акціонерів, афілійованих осіб, власників істотної участі; 
• зобов’язання банків;
• інформацію про роботу ліквідатора (ліквідаційної комісії) банку. 
Застосування так званих «клієнт-серверних систем» сприяє дальшому роз-

виткові автоматизованих систем обробки інформації. Крім файл-сервера, вони 
містять спеціальний сервер бази даних, який працює з ними за запитом користувача. 
Запити повністю обробляються сервером бази даних. Ще одним плюсом таких систем 
є вмонтований механізм захисту інформації. У Національному банку України за цим 
принципом побудовано автоматизовану інформаційну систему «Досьє банків».

Упровадження АІС «Досьє банків» дає змогу: 
• організувати накопичення і зберігання да них у єдиному інформаційному 

середовищі з використанням однакових засобів захисту, механізму доступу 
до даних, адміністрування бази даних, технології архівування тощо;

• забезпечити користувачів – працівників Національного банку повно-
функціональними АРМами – клієнтськими місцями АІС «Досьє банків» 
для введення й отримання даних безпосередньо на сервер та із сервера. 
Це дає змогу об’єднати інформацію з локальних баз даних у різних підроз-
ділах банківського нагляду та уникнути її дублювання на кожному робо-
чому місці, створити в кожному підрозділі своє програмне забезпечення 
для вирішення внутрішніх завдань інформаційного забезпечення.

У складі АІС «Досьє банків» у повному обсязі функціонують такі модулі (їх 
перелік може в надалі зростати):

«Реєстрація банків»,     «Ліцензування банків»,
«Інспектування банків»,     «Активні операції банку»,
«Анкета власників»,     «Аудит банку»,
«Афілійовані особи банку»,    «Залишки коштів у банках»,
«Узагальнена інформація щодо системи банків»,  «Моніторинг банків»,
«Заходи впливу до керівників»,    «Заходи впливу»,
«Кредитори банку»,     «Кореспондентські відносини»,
«Ліквідація банків»,     «Пасивні операції»,
«Паспорт банку»,     «Переоцінка основних засобів»,
«Реєстрація порушень»,     «Реорганізація банків»,
«Уніфікований звіт»,     «Фінансовий моніторинг».

ТЕМА 5
ПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ



177

З метою захисту інтересів вкладників і кредиторів та забезпечення фінансової 
надійності банків Національний банк України встановлює для них обов’язкові 
економічні нормативи та ліміти (рис. 5.3).

Норматив  адекватності регулятивного 
капіталу (Н2) 

Співвідношення регулятивного 
капіталу до сумарних активів (Н3) 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 

Норматив поточної ліквідності (Н5) 

Норматив короткострокової 
ліквідності (Н6) 

Норматив максимального розміру 
кредитного ризику  

на одного контрагента (Н7) 

Норматив «великого» кредитного 
ризику (Н8) 

Норматив максимального розміру 
кредитів, гарантій та поручительств, 

наданих одному інсайдеру (Н9) 

Норматив  максимального  
сукупного розміру кредитів,  
гарантій та поручительств,  
наданих інсайдерам (Н10)

Норматив інвестування в цінні папери 
окремо за кожною установою (Н11) 

Норматив загальної суми  
інвестування (Н12) 

Ліміти відкритої валютної позиції 
(Л13, Л13-1, Л13-2) 

Економічні нормативи 

Норматив регулятивного капіталу (Н1) 

Рис. 5.3. Економічні нормативи та ліміти регулювання діяльності банків

Функція нормативу – визначення ступеня захищеності від певного виду ри-
зику. При цьому слід ураховувати, що захист від одного виду ризику не є гарантією 
загальної стійкості банку (інакше кажучи, добрий кредитний портфель не компенсує 
проблем із ліквідністю).

Характеристика економічних нормативів при регулюванні діяльності 
банків:

• нормативи капіталу – мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1), 
адекватність регулятивного капіталу (Н2), співвідношення регулятивного 
капіталу до сумарних активів (Н3);

• нормативи ліквідності – миттєва ліквідність (Н4), поточна ліквідність 
(Н5), короткострокова ліквідність (Н6);

• нормативи кредитного ризику – максимальний розмір кредитного ри-
зику на одного контрагента (Н7), великий кредитний ризик (Н8), макси-
маль ний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному 
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інсайдеру (Н9), максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

• нормативи інвестування – інвестування в цінні папери окремо за кожною 
установою (Н11), загальна сума інвестування (Н12).

Базою для розрахунку економічних нормативів Н2, Н3, Н7, Н8, Н11, Н12 є 
регулятивний капітал банку. Базою для розрахунку економічних нормативів Н9, Н10 
є статутний капітал банку.

Регулятивний капітал є одним із найважливіших показників діяльності 
банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різно ма-
нітних ризиків, які банки беруть на себе у процесі своєї діяльності, та забезпечення 
захисту вкладів, фінансової стійкості і стабільної діяльності банків. Мінімальний 
розмір регулятивного капіталу згідно із Законом «Про банки і банківську діяль-
ність» має становити 120 млн грн, а ті банки, які мають менший капітал, зобов’язані 
збільшити його до цього розміру до 1 січня 2012 року.

Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу і 
додаткового (2-го рівня) капіталу.

Основний капітал уважається більш стабільним (стійким) і таким, що не під-
лягає передаванню, перерозподілу та має повністю покривати поточні збитки.

Додатковий капітал має менш постійний характер і його розмір піддається 
змінам.

Основний капітал (капітал 1-го рівня) складається з таких елементів:
1) фактично сплачений зареєстрований статутний капітал;
2) розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого 

прибутку (резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності);
3) дивіденди, що направлені на збільшення статутного капіталу;
4) емісійні різниці. 
Емісійні різниці (емісійний дохід) – сума перевищення доходів, отриманих 

підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоратив-
них прав над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав).

Ці складові частини включають до капіталу 1-го рівня лише за умови, що 
вони відповідають таким критеріям:

• відрахування до резервів і фондів здійснено з прибутку після оподатку-
вання або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні 
податкові зобов’язання;

• призначення резервів та фондів і рух коштів по цих резервах і фондах 
окремо розкрито в оприлюднених звітах банку;

• фонди мають бути в розпорядженні банку з метою необмеженого і не-
гайного їх використання для покриття збитків; 

• будь-яке покриття збитків за рахунок резервів та фондів проводиться 
лише через рахунок прибутків і збитків. 

Загальний розмір основного капіталу визначається з урахуванням розміру 
очікуваних (можливих) збитків за невиконаними зобов’язаннями контрагентів та 
зменшується на суму: 
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• недосформованих резервів під можливі збитки: за кредитними операці-
ями; операціями з цінними паперами; дебіторською заборгованістю; про-
строченими понад 31 день та сумнівними до отримання нарахованими 
доходами за активними операціями; коштами, розміщеними на кореспон-
дентських рахунках у банках (резидентах і нерезидентах), які визнані бан-
крутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або які 
зареєстровані в офшорних зонах; 

• нематеріальних активів мінус сума зносу;
• капітальних вкладень у нематеріальні активи;
• збитків минулих років і збитків минулих років, що очікують затвердження;
• збитків поточного року. 
Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) складається з таких елементів: 
• резерви під стандартну заборгованість інших банків, клієнтів за кредитними 

операціями банків (крім резервів за виданими банком зобов’язаннями);
• результат переоцінки основних засобів, що включався до суми регуля-

тивного капіталу банків; 
• прибуток поточного року, що зменшений на суму доходів, неотриманих 

понад 30 днів із дати їх нарахування (крім доходів за державними цінними 
паперами та цінними паперами, емітованими Національним бан ком). У 
цьому разі сума неотриманих нарахованих доходів, що прийма ється до 
коригування, зменшується на суму сформованого резерву за про стро че-
ними і сумнівними до отримання нарахованими доходами. Якщо при бу-
ток поточного року менший від загальної суми коригування, то на суму 
такої різниці зменшується розмір основного капіталу банку; 

• субординований борг, що враховується до капіталу (субординований ка пітал); 
• нерозподілений прибуток минулих років; 
• прибуток звітного року, що очікує затвердження.
Субординований капітал включає кошти, що залучені від юридичних осіб – 

резидентів і нерезидентів, як у національній, так і в іноземній валютах на умовах 
субординованого боргу. 

Субординований борг – це звичайні незабезпечені боргові капітальні інстру-
менти (складові елементи капіталу), які відповідно до договору не можуть бути взяті 
з банку раніше  ніж через п’ять років, а в разі банкрутства чи ліквідації поверта-
ють ся інвестору після погашення претензій решти кредиторів. Сума субордино-
ва ного боргу, включеного до  капіталу, щорічно зменшується на 20% її первинного 
розміру протягом п’яти останніх років дії договору.

Кошти,  залучені на умовах субординованого боргу, можна включати до ка-
піталу банку після отримання дозволу Національного банку за умови, що вони 
відповідають таким критеріям: 

• є незабезпечени ми, субординованими і повністю сплаченими; 
• не можуть бути погашені з ініціативи власника; 
• можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред’явлення банку 

вимоги щодо припинення торгівельних операц ій; 
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• дозволяють відстрочення обслуговування зобов’язань щодо сплати від-
сотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє банкові здійснити такі 
виплати. 

Під час розрахунку загальної суми регулятивного капіталу загальний розм ір 
додаткового капіталу не може бути більшим ніж 100% основного ка піталу.

Для визначення розміру регулятивного капіталу банку загальний розмір ка-
піталу 1-го і 2 рівнів додатково зменшується на балансову вартість таких активів: 

а) балансову вартість акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком, 
що випущені банками, у торговому портфелі банку та портфелі банку на продаж; 

б) балансову вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також 
балансову вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі  10% і більше від 
їхнього статутного капіталу; 

в) балансову вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення 
наданих банком кредитів (інших вкладень);

г) суму перевищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного 
контрагента, над установленим нормативним значенням нормативу максима льного 
розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7);

ґ) суму п еревищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного 
інсайдера, над установленим нормативним значенням нормативу максимального 
розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9);

д) суму операцій, що здійснені з інсайдерами (пов’язаними особами) на спри ят-
ливіших за звичайні умовах (у тому числі за угодами, які передбачають нарахування 
відсотків і комісійних на здійснення банківських операцій, які менші ніж звичайні);

е) суму коштів, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу;
є) балансову вартість позалістингових цінних паперів у торговому портфелі 

банку (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, 
Національним банком України та Державною іпотечною установою);

ж) балансову вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фон до-
вих біржах (у тому числі тих, торгівля якими на фондових біржах заборонена зако-
нодавством України), у торговому портфелі банку; 

з) балансову вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних 
фондів. 

До балансової вартості цінних паперів, на яку додатково зменшується за-
гальний розмір регулятивного капіталу банку 1-го і 2 рівнів, банк не включає суми 
доходів, не отриманих за понад 30 днів з дати їх нарахування. 

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше ніж 
25% капіталу банку. Це обмеження не поширюється: 

• на приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення банківських 
функцій;

• майно, яке перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заста-
водержателя відповідно до умов договору застави або набуте банком із 
метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно має бути відчужено 
банком протягом одного року з часу набуття права власності на нього. 
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Національний банк України встановлює норматив мінімального розміру 
регулятивного капіталу (Н1), якого всі банки зобов’язані дотримуватися. Міні-
мальний розмір регулятивного капіталу (Н1) діючих банків має становити 
120 млн грн. 

На здійснення операцій із валютними цінностями в частині залучення і 
розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках або торгівлі іноземною 
валютою на міжнародних ринках розмір регулятивного капіталу банку має бути 
не меншим ніж 180 млн грн.

Для отримання письмового дозволу на здійснення інвестицій у фінансові 
установи в обсягах, що перевищують 5% регулятивного капіталу банку, а також 
інвестицій у будь-яких розмірах в інші юридичні особи, які не є фінансовими уста-
новами, банк має мати розмір регулятивного капіталу не менше ніж 240 млн грн.

Національний банк залежно від економічного становища країни, стану світових 
фінансово-кредитних і валютних ринків та відповідно до змін курсу національної 
валюти може переглядати мінімальний розмір регулятивного капіталу. У разі 
значного підвищення значення нормативу мінімального розміру регулятивного 
капіталу для банків установлюється перехідний період для нарощування капіталу 
згідно з розробленими програмами капіталізації. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) – співвідношення між 
розміром регулятивного капіталу і сумою активів та позабалансових зобов’язань, 
зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику, та сумою вимог для по-
крит тя інших ризиків банку. Відображає здатність банку своєчасно і в повному об-
сязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають із торгівельних, кре-
дитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника 
адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на 
себе власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим більша частка 
ризику, що її приймають на себе кредитори / вкладники банку. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу встановлюється для запобі-
гання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернен-
ня банківських активів на кредиторів / вкладників банку. 

Значення показника адекватності регулятивного капіталу визначається як 
співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних поза-
балансових інструментів, зменшених на суму створених відповідних резервів за 
активними операціями та на суму забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні 
папери) безумовним зобов’язанням або грошовим покриттям як заставою май но-
 вих прав. 

Під час розрахунку показника адекватності регулятивного капіталу до су-
марних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кре-
дитного ризику, додається сукупна сума відкритої валютної позиції банку за всіма 
іноземними валютами та банківськими металами.

Для розрахунку адекватності регулятивного капіталу банку його активи 
поділяють на п’ять груп за ступенем ризику та підсумовують з урахуванням 
відповідних коефіцієнтів зваження: 
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

I група активів зі ступенем ризику 0%: 
• готівкові кошти; 
• банківські метали; 
• кошти в Національному банку; 
• боргові цінні папери органів державної влади, що рефінансуються 

Національним банком, у торговому портфелі банку, портфелі банку на 
продаж та портфелі банку до погашення; 

• боргові цінні папери, емітовані Національним банком, у портфелі банку на 
продаж та портфелі банку до погашення;

• нараховані доходи за борговими цінними паперами органів державної 
влади, що рефінансуються Національним банком України, у торговому 
портфелі банку, портфелі банку на продаж та портфелі банку до погашення; 

• нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими 
Національним банком, у портфелі банку на продаж та портфелі банку до 
погашення;

• боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку, 
портфелі банку на продаж та портфелі банку до погашення;

• валюта і банківські метали до отримання, за купленими опціонними 
контрактами з метою хеджування;

• облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється 
під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про 
Державний бюджет України на відповідний рік;

• нараховані доходи за облігаціями Державної іпотечної установи, роз мі-
щення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану 
відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

• кредити та зобов’язання з кредитування, які надані Міжнародному 
банку реконструкції та розвитку, Європейському банку реконструкції та 
розвитку, Міжнародній фінансовій корпорації;

• зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам та за якими банк не бере 
на себе ризику.

II група активів зі ступенем ризику 10%: 
• короткострокові і довгострокові кредити, що надані центральним органам 

виконавчої влади; 
• нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади. 
III група активів зі ступенем ризику 20%: 
• боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, що рефінан-

суються Національним банком, у торговому портфелі банку, портфелі 
банку на продаж та портфелі банку до погашення;

• боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому 
портфелі банку, портфелі банку на продаж та портфелі банку до погашення; 

• нараховані доходи за борговими цінними паперами органів місцевого 
самоврядування, що рефінансуються Національним банком, у торговому 
портфелі банку, портфелі банку на продаж та портфелі банку до погашення; 

ТЕМА 5
ПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ



183

• кошти до запитання, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний 
рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;

• нараховані доходи за коштами до запитання, що розміщені в банку, який 
має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;

• депозити овернайт, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний 
рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;

• інші короткострокові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний 
кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас;

• нараховані доходи за депозитами овернайт, іншими короткостроковими 
депозитами, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг 
не нижчий, ніж інвестиційний клас;

• кредити овердрафт, овернайт та інші короткострокові кредити, що роз-
міщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж 
інвестиційний клас; 

• валюта і банківські метали, які куплені за умовами спот у банку, який має 
офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас.

IV група активів зі ступенем ризику 50%: 
• кошти до запитання в інших банках, що не належать до інвестиційного класу; 
• нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках, що не 

належать до інвестиційного класу; 
• депозити овернайт, які розміщені в інших банках, що не належать до 

інвестиційного класу; 
• короткострокові і довгострокові кредити, що надані органам місцевого 

самоврядування; 
• нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого само-

врядування; 
• гарантійні депозити в інших банках (покриті);
• зобов’язання з кредитування, які надані банкам; 
• валюта і банківські метали, які куплені за форвардними контрактами;
• активи до одержання;
• валюта і банківські метали, які куплені за умовами спот у банку-контр-

агента, що не належить до інвестиційного класу;
• кредити овернайт, які надані іншим банкам, що не належать до інвес-

тиційного класу;
• валюта і банківські метали до отримання за іншими опціонними контрак-

та ми;
• дисконт / премія до отримання за форвардними валютними контрак тами;
• хеджовані процентні доходи майбутніх періодів в іноземній валюті;
• витрати майбутніх періодів, які хеджовані;
• іпотечні кредити, що надані фізичним особам у національній валюті та 

повністю забезпечені заставою нерухомого майна житлового призначення, 
яке належить позичальникові на праві власності та є вільним від будь-яких 
обмежень речових прав на нерухоме майно;

• іпотечні облігації, емітовані Державною іпотечною установою.
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

V група активів зі ступенем ризику 100%: 
• прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках;
• прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної 

влади та місцевого самоврядування;
• короткострокові вклади (депозити), розміщені в інших банках, що не 

належать до інвестиційного класу; 
• нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), розміщеними в 

інших банках, що не належать до інвестиційного класу;
• довгострокові вклади (депозити), розміщені в інших банках;
• гарантійні депозити в інших банках (непокриті) за даними аналітичного 

обліку;
• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за строко-

вими вкладами (депозитами), розміщеними в інших банках;
• кредити овердрафт, кошти за операціями репо та інші короткострокові 

кредити, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного 
класу;

• довгострокові кредити, надані іншим банкам;
• нараховані доходи за кредитами, наданими іншим банкам, що не належать 

до інвестиційного класу;
• фінансовий лізинг (оренда), наданий іншим банкам;
• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за креди-

тами, наданими іншим банкам;
• кредити, що надані суб’єктам господарювання;
• нараховані доходи за кредитами, наданими суб’єктам господарювання;
• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за кредитами, 

наданими суб’єктам господарювання;
• дебіторська заборгованість за операціями з банками та операціями з 

клієнтами банків;
• транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками 

через банкомат;
• прострочена заборгованість за кредитами, які надані органам державної 

влади і місцевого самоврядування; 
• кредити, надані фізичним особам;
• нараховані доходи за кредитами, наданими фізичним особам;
• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи за кредитами, 

наданими фізичним особам;
• акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі 

банку та портфелі банку на продаж;
• боргові цінні папери, випущені банками, небанківськими фінансовими 

установами та нефінансовими підприємствами, у торговому портфелі 
банку, портфелі банку на продаж та портфелі банку до погашення;

• нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксо ва-
ним прибутком у торговому портфелі банку та портфелі банку на продаж;
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• нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі 
банку, портфелі банку на продаж та портфелі банку до погашення;

• прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі 
банку на продаж та портфелі банку до погашення;

• товарно-матеріальні цінності;
• основні засоби; 
• інші активи банку;
• зобов’язання за всіма видами гарантій (акцептами, авалями);
• непокриті акредитиви;
• цінні папери до отримання за операціями андерайтингу; 
• інші зобов’язання, що надані клієнтам.
Довгострокові активні операції, які здійснені з перевищенням строків роз-

міщення над строками залучення коштів, додатково зважуються на коефіцієнт 
ризику 50%. 

Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків має бути не менше ніж 
10%, для новостворених банків протягом першого року діяльності – не менше ніж 
15%, другого року – не менше ніж 12%, надалі – 10%.

Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукуп-
них активів (норматив Н3) відображає розмір регулятивного капіталу, необхідний 
для здійснення банком активних операцій.

Норматив Н3 установлює мінімальний коефіцієнт співвідношення регуля-
тивного капіталу до сукупних активів.

До сукупних активів банку під час розрахунку нормативу Н3 включають:
• готівкові кошти;
• банківські метали;
• кошти в Національному банку;
• казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані 

Національним банком;
• кошти в інших банках;
• кредити, надані органам державної влади і місцевого самоврядування, 

суб’єктам господарювання, фізичним особам;
• дебіторська заборгованість за операціями з банками та клієнтами;
• цінні папери в торговому портфелі банку, портфелі банку на продаж та 

портфелі банку до погашення;
• запаси матеріальних цінностей;
• інші активи банку;
• суми до з’ясування і транзитні рахунки;
• інвестиції в асоційовані та дочірні компанії;
• основні засоби.
Під час розрахунку нормативу Н3 до сукупних активів не включається суми 

сформованих резервів за всіма активними операціями банку.
Нормативне значення нормативу Н3 має бути не менше ніж 9%.
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Вимоги до ліквідності банків
Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх 

грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами 
погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, 
а також строками і сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання 
кредитів, інші витрати).

Ліквідними активами є кошти в касі, які перебувають у Національному банку 
та інших банках, а також активи, що можуть бути швидко проконвертовані в готів-
кові чи безготівкові кошти. 

Банківська діяльність наражається на ризик ліквідності – ризик недостатності 
надходжень грошових коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк 
не зможе розрахуватися у строк за власними зобов’язаннями у зв’язку з неможли-
вістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без 
суттєвих втрат. У зв’язку з цим банки повинні постійно управляти ліквідністю, 
підтримуючи її на достатньому рівні для своєчасного виконання всіх прийнятих 
на себе зобов’язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, за-
безпечувати потрібне співвідношення між власними і залученими коштами, фор-
мувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних акти-
вів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог 
вкладників, кредиторів і всіх інших клієнтів. 

З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установ-
лює такі нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) 
та короткострокової ліквідності (Н6). 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) визначається як співвідношення висо ко-
ліквідних активів і поточних зобов’язань банку.

Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг високоліквідних 
активів для забезпечення виконання поточних зобов’язань протягом одного опе ра-
ційного дня.

Норматив миттєвої ліквідності розраховується з урахуванням сальдо за ко-
рес пондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, і за кореспондентськими 
рахунками інших банків.

До високоліквідних активів під час розрахунку нормативу миттєвої ліквід-
ності включають:

• готівкові кошти;
• кошти на кореспондентському рахунку банку в Національному банку 

(без урахування коштів обов’язкових резервів банку в Національному 
банку); 

• суму перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських рахун-
ках, що відкриті в інших банках (мінус кошти, що розміщені в банках, 
які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених 
органів, або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареє-
стровані в офшорних зонах), над сумою коштів, які обліковуються на 
кореспондентських рахунках інших банків.
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До поточних зобов’язань банку під час розрахунку нормативу миттєвої 
ліквідності включають:

• кошти на кореспондентському рахунку банку в Національному банку;
• суму перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських 

рахунках інших банків, над сумою коштів, які обліковуються на корес-
пондентських рахунках, що відкриті в інших банках;

• кошти Державного бюджету України та інших фондів України;
• кошти на вимогу суб’єктів господарювання, фізичних осіб і небанківських 

фінансових установ;
• строкові кошти суб’єктів господарювання, фізичних осіб і небанківських 

фінансових установ, кінцевий строк погашення яких настав;
• прострочену заборгованість за строковими депозитами інших банків; 
• транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку та іншими роз-

рахунками.
Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж 20%.
У разі наявності в банку розрахункових документів, що не виконані в строк 

з його вини, значення нормативу миттєвої ліквідності становить нуль із часу 
виникнення цих зобов’язань.

Норматив поточної ліквідності (Н5) визначається як співвідношення активів 
із кінцевим строком погашення до 31 дня (включно) і зобов’язань банку з кінцевим 
строком погашення до 31 дня (включно).

Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів банку для 
забезпечення виконання поточного обсягу зобов’язань протягом одного кален-
дарного місяця.

Норматив поточної ліквідності розраховується з урахуванням сальдо роз-
міщених і залучених коштів:

• за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, і за корес-
пондентськими рахунками інших банків;

• за міжбанківськими кредитами / депозитами, що розміщені в інших банках 
та отримані від інших банків.

До активів банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно) під час 
розрахунку нормативу поточної ліквідності включають:

• готівкові кошти, банківські метали;
• кошти на кореспондентських рахунках (без урахування коштів обов’яз-

кових резервів); 
• строкові вклади (депозити), що розміщені в Національному банку;
• суму перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських 

рахунках, що відкриті в інших банках, на рахунках строкових депозитів, 
що розміщені в інших банках, та кредитів, що надані іншим банкам (мінус 
кошти, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідову-
ються за рішенням уповноважених органів, або в яких призначена тим-
часова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах), над сумою 
коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках інших банків, 
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на рахунках строкових вкладів (депозитів) інших банків та кредитів, що 
отримані від інших банків;

• кредити, що надані суб’єктам господарювання, органам державної влади, 
органам місцевого самоврядування та фізичним особам (без урахування 
простроченої заборгованості);

• боргові цінні папери в торговому портфелі банку, портфелі банку на 
продаж і портфелі банку до погашення.

До зобов’язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно) під 
час розрахунку нормативу поточної ліквідності включають:

• кошти на кореспондентському рахунку банку в Національному банку;
• строкові вклади (депозити) Національного банку;
• кредити, що отримані від Національного банку;
• суму перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських ра-

хунках інших банків, на рахунках строкових вкладів (депозитів) інших 
банків та кредитів, що отримані від інших банків, над сумою коштів, 
які обліковуються на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших 
банках, на рахунках строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших 
банках, та кредитів, що надані іншим банкам;

• кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій;
• кошти клієнтів банку;
• кошти Державного бюджету України та інших фондів України;
• цінні папери власного боргу, емітовані банком;
• прострочену заборгованість за короткостроковими кредитами, що отри-

мані від Національного банку; 
• прострочену заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані 

від Національного банку; 
• прострочену заборгованість за строковими депозитами інших банків;
• прострочену заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків;
• кредиторську заборгованість із придбання активів;
• субординований борг банку;
• зобов’язання за всіма видами гарантій, порук, авалів;
• зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.
Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 40%.
У разі наявності в банку розрахункових документів, що не виконані в строк з 

його вини, значення нормативу поточної ліквідності становить нуль.
Норматив короткострокової ліквідності (Н6) визначається як співвідношен-

ня ліквідних активів і зобов’язань із кінцевим строком погашення до одного року.
Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів для забез-

печення виконання своїх зобов’язань протягом одного року.
Норматив короткострокової ліквідності розраховується з урахуванням сальдо 

розміщених і залучених коштів:
• за кореспондентськими рахунками, що відкриті в інших банках, і за корес-

пондентськими рахунками інших банків;
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• за міжбанківськими кредитами / депозитами, що розміщені в інших банках 
та отримані від інших банків.

До ліквідних активів банку з кінцевим строком погашення до одного року під 
час розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включають:

• готівкові кошти, банківські метали;
• кошти на кореспондентських рахунках, що відкриті в Національному банку 

(без урахування коштів обов’язкових резервів банку в Національному 
банку); 

• строкові вклади (депозити), що розміщені в Національному банку;
• суму перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських ра-

хун ках, що відкриті в інших банках, на рахунках строкових вкладів 
(депозитів), що розміщені в інших банках, та кредитів, що надані іншим 
банкам (за мінусом коштів, що розміщені в банках, які визнані банкрутами 
або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або в яких при-
значена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах), 
над сумою коштів, які обліковуються на кореспондентських рахунках 
інших банків, на рахунках строкових вкладів (депозитів), інших банків та 
кредитів, що отримані від інших банків; 

• кредити, що надані суб’єктам господарювання, органам державної влади, 
органам місцевого самоврядування та фізичним особам (без урахування 
простроченої заборгованості);

• боргові цінні папери в торговому портфелі банку, портфелі банку на 
продаж і портфелі банку до погашення.

До зобов’язань банку з кінцевим строком погашення до одного року під час 
розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включають:

• кошти на кореспондентському рахунку банку в Національному банку;
• строкові вклади (депозити) Національного банку;
• кредити, що отримані від Національного банку;
• суму перевищення коштів, які обліковуються на кореспондентських ра-

хун ках інших банків, на рахунках строкових вкладів (депозитів) інших 
банків та кредитів, що отримані від інших банків, над сумою коштів, які 
обліковуються на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших бан-
ках, на рахунках строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших 
банках, та кредитів, що надані іншим банкам;

• кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій;
• кошти клієнтів банку;
• кошти Державного бюджету України та інших фондів України;
• цінні папери власного боргу, емітовані банком;
• прострочену заборгованість за короткостроковими кредитами, що отри-

мані від Національного банку; 
• прострочену заборгованість за довгостроковими кредитами, отриманими 

від Національного банку України; 
• прострочену заборгованість за строковими депозитами інших банків;
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• прострочену заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків;
• кредиторську заборгованість із придбання активів;
• субординований борг банку;
• зобов’язання за всіма видами гарантій, порук, авалів; 
• зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.
Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 60%.

Вимоги щодо обмеження кредитного ризику банків 
До кредитних операцій належать активні операції банку, що пов’язані з 

наданням клієнтам залучених коштів у тимчасове користування (надання кредитів 
у готівковій або безготівковій формі, на фінансування будівництва житла та у формі 
врахування векселів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, 
операцій репо, фінансового лізингу тощо) або прийняттям зобов’язань про надання 
коштів у тимчасове користування (надання гарантій, поручительств, авалів тощо), а 
також операції з купівлі і продажу цінних паперів за дорученням клієнтів і від свого 
імені (включаючи андерайтинг), будь-яке продовження строку погашення боргу, яке 
надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми. 

Кредитна діяльність банків пов’язана з кредитним ризиком або нездатністю 
контрагента виконувати частково або в повному обсязі свої зобов’язання згідно з 
угодою, тому банки зобов’язані оцінювати кредитоспроможність своїх контрагентів, 
вчасно ідентифікувати неякісні активи (за якими є ймовірність отримання збитків), 
створювати необхідні резерви для списання безнадійних до погашення активів. 

Надання кредитів у значних обсягах одному контрагенту або групі контр-
агентів призводить до концентрації кредитного ризику, тому банки зобов’язані 
дотримуватися таких вимог: 

• заборгованість не повинна бути більшою за 25% основного капіталу. Під 
час надання кредитів, гарантій і поручительств, проведення інших кре-
дитних операцій з установами, що вважаються асоційованими особами 
чи дочірніми установами банку, або належать до акціонерів (учасників) 
банку, персоналу та керівників банку чи іншого банку, що належить до 
тієї самої банківської групи або материнської компанії, банки не повинні 
застосовувати більш пільгові умови, ніж ті, що застосовуються при кре ди-
туванні інших клієнтів банку, зокрема не встановлювати більш пільгових 
процентних ставкок (комісійних); 

• загальна сума кредитів, позик, авансів готівкою, гарантій, порук та індо-
саментів, наданих першим керівникам банку та іншому управлінському 
персоналу, не повинна бути більшою за 10% основного капіталу банку, а в 
кооперативних банках – не більше ніж 25% основного капіталу.

З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов’язаними осо-
бами надання банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється 
за таких умов: 

• особі, яка належить до перших керівників банку, якщо загальна сума кре-
диту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі перевищує еквівалент 
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5 000 євро у гривнях за курсом, установленим Національним банком, – за 
спільним письмовим рішенням правління та ради банку, шляхом таєм ного 
голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше поло-
вини членів обох органів без участі зацікавленої особи (чи загальними 
зборами акціонерів); 

• особі, яка належить до перших керівників банку, якщо загальна сума 
кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі не перевищує 
еквівалент 5 000 євро у гривнях за курсом, установленим Національним 
банком, – за письмовим рішенням, прийнятим правлінням банку шляхом 
таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше 
половини членів правління банку без участі зацікавленої особи; 

• особі, яка належить до іншого управлінського персоналу банку, – за 
письмовим рішенням правління банку шляхом таємного голосування 
більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів 
правління банку. 

Банки мають повідомити Національний банк про будь-яке надання кредиту, 
позики, авансу готівкою, гарантії, поручительств чи індосаменту (якщо в кожному 
випадку вони перевищують еквівалент 30 000 євро у гривнях за курсом Націо -
нального банку) фізичній особі (чи асоційованій особі з нижчезазначеними осо-
бами), яка: 

• належить до перших керівників і до управлінського персоналу банку; 
• є керівником, контролером споріднених осіб; 
• є акціонером (учасником) банку з істотною участю в капіталі банку або 

членом кооперативного банку. 
Банкам заборонено для придбання власних цінних паперів прямо чи опо-

середковано надавати кредити будь-якій особі. 
Банк має право надавати бланкові кредити за умов додержання економічних 

нормативів та лімітів відкритої валютної позиції.
Під час розрахунку нормативів кредитного ризику два або більше контраген-

тів уважаються одним контрагентом і такими, що несуть спільний економічний 
ризик, за наявності однієї з таких умов: 

а) один контрагент є власником істотної участі іншого (інших);
б) два або більше контрагентів мають хоча б одного спільного власника їхніх 

істотних часток (незалежно від того, чи він є також клієнтом банку);
в) контрагенти використовують кредитні кошти для проведення спільної 

діяльності так, що джерело повернення кредиту є для них спільним. Наприклад: 
мобілізація позичальниками спільних коштів для придбання будь-якого активу 
(підприємства або іншого об’єкта власності) або для передавання таких коштів у 
кредит іншій фізичній чи юридичній особі;

г) кредитні кошти, що надані банком одному контрагенту (групі контрагентів), 
цей контрагент (група контрагентів) використовує як кредитні ресурси для третьої 
особи, яка є клієнтом цього банку;

ґ) контрагенти є асоційованими особами. 
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Надання кредитів інсайдерам / пов’язаним особам (далі – інсайдери), які 
здатні здійснювати прямий або непрямий вплив на діяльність банку, може призвести 
до значних проблем, оскільки в цих випадках визначення платоспроможності 
контрагента не завжди здійснюється об’єктивно. 

Для забезпечення належного контролю за ризиками, пов’язаними з вкладен-  
ням коштів у цінні папери, кредитами акціонерам (учасникам) та інсайдерам, 
наданням великих кредитів, установлюються такі критерії віднесення позичальни-
ків (контрагентів) банку до інсайдерів (рис. 5.4). 

Інсайдери банку  
Інсайдери – юридичні 

особи 
Інсайдери – фізичні 

особи 

власники істотної участі 

управлінський персонал банку 

працівники внутрішнього аудиту 

інший управлінський персонал 

члени ревізійної комісії 

особа, яка є керівником держав-
них органів (фондів, комітетів 
тощо) і відповідно до своїх 
посадових обов’язків здійснює 
контроль за діяльністю банків 

керівники та контролери 
афілійованих і споріднених осіб 

асоційовані особи: рідні брати  
і сестри, батьки, чоловік, дружина 
або повнолітні діти тих керівни-
ків банку, контролерів банку  
і керівників установ – акціонерів 
(учасників) банку, які є 
власниками істотної участі банку 

афілійовані особи 

 власники істотної участі 

асоційована особа – юридична 
особа, в якій керівником  
є батьки, брати і сестри, дружина, 
чоловік або діти тих керівників  
і контролерів банку, а також 
установ – акціонерів (учасників) 
банку, які є власниками істотної 
участі в банку. 

установа, в якій банк є 
власником істотної участі 

установа, що має істотну 
участь у банку 

установа, керівники  
якої є одночасно 
керівниками банку 

установа, в якій власником 
істотної участі є особа,  
яка водночас є власником 
істотної участі в банку 

споріднені особи контролери: особи, які здійснюють 
зовнішній аудит банку 

Рис. 5.4. Критерії віднесення позичальників банку до інсайдерів

Істотна участь у банку або іншій юридичній особі означає пряме та/або 
опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими осо бами 
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10% і більше від статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної 
особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на 
управління чи діяльність юридичної особи.

Крім того, дві та більше осіб уважаються такими, що разом володіють акціями 
(паями / частками) банку або іншої юридичної особи, якщо вони є власниками акцій 
(паїв / часток) банку або іншої юридичної особи, а також одночасно: 

• є членами ради чи правління, власниками істотної участі чи законними 
представниками однієї юридичної особи; або одна з цих осіб надала іншій 
кредит для придбання акцій (паїв / часток) банку чи іншої юридичної 
особи; або вони є близькими родичами (рідні брати та сестри, батьки, 
чоловік, дружина або повнолітні діти); або 

• незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу 
на керівництво чи діяльність юридичної особи, зокрема має можливість 
впливати на визначення кредитної, інвестиційної та облікової політики, 
на прийняття рішень з основних напрямів діяльності банку або іншої 
юридичної особи через укладені угоди чи іншим шляхом, тобто здійснює 
контроль над банком або іншою юридичною особою. 

Угоди, що їх укладають з інсайдерами, не можуть передбачати більш спри-
ятливі умови, ніж угоди, що укладені з іншими особами. Угоди, укладені банком з 
інсайдерами на умовах більш сприятливих за звичайні, визнаються судом недій с-
ними з часу їх укладення. 

Більш сприятливими умовами визнаються: 
• отримання активу низької якості від інсайдерів; 
• викуп в інсайдера активу за вартістю, що є значно вищою, ніж та, яку банк 

сплатив би за придбання такого активу від не інсайдера; 
• продаж інсайдеру активу за вартістю, що є значно нижчою, ніж та, яку 

банк отримав би від продажу такого активу не інсайдеру; 
• вкладення коштів у цінні папери інсайдера, в які банк в іншому випадку не 

вкладав би, у зв’язку з рівнем ризику таких паперів або видом економічної 
діяльності емітента-інсайдера; 

• оплата за товари та послуги, що надані інсайдером, за тарифами, що є 
вищими, ніж ті, за якими банк сплачував би за аналогічні товари та послуги 
не інсайдерам, або оплата таких товарів і послуг у тих ситуаціях, коли не 
інсайдеру взагалі оплата не надавалася б; 

• прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагаєть-
ся від інших клієнтів; 

• надання кредиту інсайдеру для придбання акцій цього банку та під за-
безпечення акцій банку;

• строк сплати відсотків за користування кредитом не визначений або 
передбачений у кінці строку дії кредитного договору. 

Банк може укладати з інсайдерами угоди, які передбачають нарахування 
відсотків і комісійних на здійснення банківських операцій, які менші від звичайних, 
та нарахування відсотків за вкладами і депозитами, які більші від звичайних, якщо 
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прибуток банку дозволяє здійснювати це без шкоди для фінансового стану банку; 
однак інші умови цих угод не можуть бути більш сприятливими, ніж загальні 
умови проведення банківських операцій, установлені внутрішньобанківськими 
положеннями, які визначають кредитну, інвестиційну, управління активами і паси-
вами та облікову політику банку. 

З метою зменшення банківських ризиків Національний банк установлює 
нормативи кредитного ризику, недотримання яких може призвести до фінансових 
труднощів у діяльності банку. 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контр агента 
(Н7) установлюється з метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок 
невиконання окремими контрагентами своїх зобов’язань. Показник розміру кре-
дитного ризику на одного контрагента визначається як співвідношення суми всіх 
вимог банку до цього контрагента та всіх позабалансових зобов’язань, виданих 
банком щодо цього контрагента (або групи пов’язаних контрагентів), і регулятив-
но го капіталу банку. Нормативне значення нормативу Н7 не має перевищувати 25%. 

До вимог банку щодо контрагента включають:
а) щодо банків-контрагентів
• строкові депозити, які розміщені в інших банках;
• кредити, що надані іншим банкам;
• прострочену заборгованість за кредитами / депозитами, що надані іншим 

банкам, та заборгованість за простроченими і сумнівними до погашення 
нарахованими доходами за цими операціями; 

• дебіторську заборгованість за операціями з банками; 
• боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку, 

портфелі банку на продаж та портфелі банку до погашення; 
б) щодо інших клієнтів (небанківських установ) і фізичних осіб
• заборгованість за кредитами;
• прострочену заборгованість за кредитами та заборгованість за простро-

ченими і сумнівними до погашення нарахованими доходами;
• дебіторську заборгованість, прострочені й сумнівні до погашення нара-

ховані доходи; 
• заборгованість (у тому числі прострочену) за факторинговими опера ці-

ями, фінансовим лізингом, урахованими векселями, борговими цін ними 
паперами органів державної влади та місцевого самоврядування, не бан-
ківських фінансових установ, нефінансових підприємств у торговому порт-
фелі банку, портфелі банку на продаж та портфелі банку до погашення, 
прострочені й сумнівні до погашення нараховані доходи за ними; 

• акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (крім вкладень у 
статутні фонди інших банків та установ, на суму яких зменшено регу-
лятивний капітал). 

До позабалансових зобов’язань, що видані банком, уключають:
• гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банком;
• зобов’язання з кредитування, що надані банком.
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Банк, який дотримується нормативів капіталу, може проводити кредитні 
операції та здійснювати вкладення в боргові цінні папери в обсягах, що переви-
щують установлений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 
контр агента (Н7), та виключати із загального обсягу кредитного ризику суму забез-
печення (але не більше ніж сума основного боргу за окремою кредитною опера цією) 
у разі: 

а) забезпечення кредиту безумовним зобов’язанням за умови, що це зобо-
в’язання було надане безпосередньо на користь банку:

• урядами або центральними банками держав, що належать до категорії А11 
(країни, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче від категорії 
А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових 
компаній Fitch IBCA, Standard & Poor’s, Moody’s);

• або Міжнародним банком реконструкції та розвитку чи Європейсь-
ким банком реконструкції та розвитку, чи Міжнародною фінансовою 
корпорацією; 

• або першокласними банками, що мають опублікований кредитний рейтинг 
не нижче від інвестиційного класу, – за зобов’язаннями контрагентів із 
строком виконання один рік і менше.

У разі дотримання зазначених вимог банк повинен мати такі документи:
• оригінал безумовного зобов’язання. Цей документ має бути нотаріально 

засвідчений за місцем його видачі (крім акредитивів «стендбай»), пере-
кла дений українською мовою та легалізований у консульській установі 
України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не 
передбачено іншого. Зазначений документ може бути також засвідчений у 
посольстві відповідної держави в Україні та легалізований у Міністерстві 
закордонних справ України. Переклад зобов’язання у формі електронного 
документа (акредитиви «стендбай») має засвідчуватися нотаріально або 
банком-заявником, крім того, Національний банк у будь-який час може 
пере вірити оригінал зобов’язання. До безумовних зобов’язань належать 
безумовні гарантії погашення заборгованості позичальника перед банком, 
уключаючи гарантії на першу вимогу, безвідкличні резервні акредитиви, 
що виконують функції фінансової гарантії. Безумовне зобов’язання має 
відповідати нормам міжнародного інституційного (приватного) права що-
до зобов’язань такого типу, а саме: Уніфікованим правилам та звичаям для
документарних акредитивів Міжнародної торгової палати, Уніфікованим 
правилам із договірних гарантій Міжнародної торгової палати, Уніфіко-
ваним правилам Міжнародної торгової палати стосовно гарантій на першу 
вимогу та іншим міжнародно-правовим актам (у тому числі держави 
походження гаранта) з питань переказу грошей відповідно до статті 2 
Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»;

• підтвердження офіційного рейтингу гаранта відповідно до останніх видань 
бюлетенів провідних світових рейтингових компаній (IBCA, Standart & 
Poor’s, Moody’s тощо);
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• інші документи, що відповідають вимогам банківського законодавства 
відпо відної країни, які за формою, змістом і засобами реалізації забез-
печують виконання гарантом безумовних зобов’язань (за наявності);

б) грошового покриття кредиту як застави майнових прав на грошові кошти 
позичальника / майнового поручителя, що розміщені у формі депозиту в банку-
кредиторі, або застави ощадних / депозитних сертифікатів, що випущені банком-
кредитором, за умови відповідності строків надання кредиту строкам залучення 
депозиту. У разі забезпечення кредиту грошовим покриттям банк повинен мати 
договір про заставу майнових прав на грошові кошти, що зберігаються на рахунках 
у банку-кредиторі (або договір про заставу ощадних / депозитних сертифікатів, що 
випущені банком-кредитором), який укладено з позичальником / майновим по-
ручителем і за яким надається право в разі невиконання позичальником / майновим 
поручителем зобов’язань за кредитним договором стягувати кошти з їхніх рахунків 
на погашення цього боргу, а також платіжні та інші документи, що підтверджують 
надання кредиту і відповідне забезпечення за кредитом.

Банки можуть здійснювати вкладення в боргові цінні папери в розмірі, що 
перевищує встановлений норматив максимального розміру кредитного ризику на 
одного контрагента (Н7), та виключати із загального обсягу кредитного ризику 
суму безумовного забезпечення або грошового покриття, якщо в умовах випуску та 
розміщення таких боргових цінних паперів (або в угоді про купівлю цінних паперів) 
зазначається про їх відповідне забезпечення згідно з укладеним між емітентом і 
гарантом / поручителем договором про забезпечення. У разі забезпечення вкладень 
у боргові цінні папери грошовим покриттям банк повинен мати документ, у якому 
визначено умови випуску та розміщення таких боргових цінних паперів (або угоду 
про купівлю боргових цінних паперів) із зазначенням у ньому (в угоді) про відпо-
відне грошове покриття такого випуску.

Рішення про проведення банком операцій з одним контрагентом / пози чаль-
ником у розмірі, що перевищує 25% регулятивного капіталу банку, має приймати 
правління та/або рада банку.

У день надання такого кредиту та виключення його з розрахунку нормативу 
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) банк зобо-
в’язаний:

• включити відповідну інформацію до форми звітності № 611 «Звіт про 
до три мання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної 
позиції»; 

• надіслати електронною поштою письмове повідомлення відповідному 
територіальному управлінню та Департаменту пруденційного нагляду із 
зазначенням інформації про документи, що підтверджують надання за-
безпеченого грошовим покриттям (депозитом чи депозитним сертифі-
катом) або безумовним забезпеченням кредиту.

У разі пролонгації кредитної угоди для підтвердження наявності грошового 
покриття (або безумовного забезпечення) за пролонгованим кредитом і права 
банку не включати суми такого кредиту до розрахунку нормативу максимального 
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розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) банк зобов’язаний здійс -
нити відповідні заходи.

Територіальне управління Національного банку відповідно до законодавства 
України має здійснювати контроль наявності відповідних документів стосовно 
підстав виключення сум кредитів (вкладень у боргові цінні папери), забезпечених 
грошовим покриттям (або безумовним зобов’язанням), з розрахунку нормативу 
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7). 

Якщо за результатами перевірки встановлено факти невиконання банком на 
дату надання кредиту (його пролонгації) хоча б однієї з передбачених умов, то банк 
зобов’язаний відкоригувати розрахунок нормативу максимального розміру ризику 
на одного контрагента (Н7) з дати виключення ним із загального обсягу кредит-
ного ризику відповідної суми кредиту та подати до Національного банку змінену 
форму звітності № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів 
від критої валютної позиції» за відповідні періоди (місяці).

У цьому разі за допущені порушення до банку мають бути застосовані суворі 
заходи впливу відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з 
питань застосування до банків заходів впливу за порушення вимог банківського 
законодавства.

У разі консорціумного кредитування до розрахунку нормативу провідного 
банку банківського консорціуму включається лише та частина кредиту, що надана 
безпосередньо цим банком.

Якщо банк перевищив норматив максимального розміру кредитного ризику 
на одного контрагента (Н7) (без підстав), то він має коригувати (зменшувати) ре-
гулятивний капітал на розмір перевищення цього нормативу, починаючи з на ступ-
ного дня після проведення операцій, що призвели до перевищення.

Якщо за результатами інспекційної перевірки (або на підставі статистичної 
звітності банку) встановлено факти невиконання банком вимог, то він має відко-
ригувати (зменшити) регулятивний капітал на розмір перевищення нормативу 
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), починаючи 
з наступного дня після дати виявлення такого порушення.

Норматив великих кредитних ризиків (Н8) установлюється з метою обме-
ження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою по-
в’язаних контрагентів. 

Кредитний ризик, що прийняв банк на одного контр агента або групу пов’я-
за них контрагентів, уважається великим, якщо сума всіх вимог банку до цього 
контрагента або групи пов’язаних контрагентів і всіх позабалансових зобов’язань, 
наданих банком щодо цього контрагента або групи пов’язаних контр агентів, 
становить 10% і більше від регулятивного капіталу банку.

Норматив великих кредитних ризиків визначається як співвідношення суми 
всіх великих кредитних ризиків, наданих банком щодо всіх контрагентів або груп 
пов’язаних контрагентів, з урахуванням усіх позабалансових зобов’язань, виданих 
банком щодо цього контрагента або групи пов’язаних контрагентів, і регулятивного 
капіталу банку. 
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Якщо один контрагент банку входить одночасно до складу кількох груп 
пов’язаних контрагентів, то при розрахунку нормативу великих кредитних ризиків 
(Н8) сума наданого кредиту контрагента, що входить до складу кількох груп, 
ураховується один раз.

Рішення про надання великого кредиту приймається згідно з відповідним 
висновком кредитного комітету (комісії) банку, затвердженим його правлінням 
(радою).

Нормативне значення нормативу Н8 не має перевищувати 8-кратний розмір 
регулятивного капіталу банку. Якщо норматив великих кредитних ризиків пере-
вищує 8-кратний розмір регулятивного капіталу, то вимоги до нормативу адекват-
ності регулятивного капіталу (Н2) автоматично підвищуються: 

• якщо перевищення становить не більше ніж 50%, то вимоги до нормативу 
адекватності регулятивного капіталу (Н2) подвоюються;

• якщо перевищення більше ніж 50%, то вимоги до нормативу адекватності 
регулятивного капіталу (Н2) потроюються. 

У разі консорціумного кредитування до розрахунку нормативу головного 
банку консорціуму включається лише та частина кредиту, що надана безпосередньо 
цим банком. 

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, на-
даних одному інсайдеру (Н9), установлюється для обмеження ризику, який вини-
кає під час здійснення операцій з інсайдерами, що може призвести до прямого і 
непрямого впливу на діяльність банку. Цей вплив зумовлює те, що банк проводить 
операції з інсайдерами на умовах, не вигідних для банку, що призводить до знач-
них проблем, оскільки в таких випадках визначення платоспроможності контр -
агента не завжди здійснюється достатньо об’єктивно. 

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, на-
даних одному інсайдеру, визначається як співвідношення суми всіх зобов’язань 
цього інсайдера (або групи пов’язаних інсайдерів) перед банком і всіх позабалан со-
вих зобов’язань, виданих банком щодо цього інсайдера, і статутного капіталу банку.

До зобов’язань одного інсайдера перед банком уключають:
• строкові депозити, що розміщені в інших банках;
• заборгованість за кредитами;
• прострочену заборгованість за кредитами / депозитами, заборгованість за 

простроченими й сумнівними до погашення нарахованими доходами; 
• дебіторську заборгованість, прострочені й сумнівні до погашення на ра-

ховані доходи; 
• заборгованість (у тому числі прострочену) за факторинговими операці я-

ми, фінансовим лізингом, урахованими векселями, борговими цінними па-
пе рами, прострочені й сумнівні до погашення нараховані доходи за ними; 

• акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком. 
До позабалансових зобов’язань перед банком уключають:
• гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банком;
• зобов’язання з кредитування, що надані банком.
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Нормативне значення нормативу Н9 не має перевищувати 5%.
Якщо банк перевищив норматив максимального розміру кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), то він має коригувати (зменшувати) 
регулятивний капітал на розмір перевищення цього нормативу, починаючи з на-
ступного дня після проведення операцій, що призвели до перевищення.

Якщо за результатами інспекційної перевірки (або на підставі статистичної 
звітності банку) установлено факти невиконання банком вимог, то він має від-
коригувати (зменшити) регулятивний капітал на розмір перевищення нормативу 
максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному ін-
сайдеру (Н9), починаючи з наступного дня після дати виявлення такого пору -
шення. 

У разі невиконання вимог щодо дотримання економічних нормативів Націо-
нальний банк має застосовувати до банку та керівників банку суворі заходи впливу 
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосу-
вання до банків заходів впливу за порушення вимог банківського законодавства.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та пору чи-
тельств, наданих інсайдерам (Н10), установлюється для обмеження сукупної суми 
всіх ризиків щодо інсайдерів. Надмірний обсяг сукупної суми всіх ризиків щодо 
інсайдерів призводить до концентрації ризиків і загрожує збереженню регулятив-
ного капіталу банку. 

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та по ручи-
тельств, наданих інсайдерам, визначається як співвідношення сукупної забор го-
ваності зобов’язань усіх інсайдерів перед банком і 100% суми позабалансових зобо-
в’язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів, і статутного капіталу банку. 

Нормативне значення нормативу Н10 не має перевищувати 30%. 
З метою забезпечення контролю за інвестиційною діяльністю банків, у 

тому числі за прямими інвестиціями, Національний банк установлює нормативи 
інвестування. 

Прямі інвестиції банків – це внесення банками власних коштів або майна 
до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права (акції, пайові 
свідоцтва), емітовані такою юридичною особою. 

Банки мають право здійснювати прямі інвестиції (за рахунок власних коштів 
і від власного імені) лише на підставі письмового дозволу Національного банку, що 
надається згідно з правилами, які встановлено відповідними нормативно-правовими 
актами Національного банку. 

Банки мають право здійснити інвестицію без письмового дозволу Націо-
нального банку України, якщо: 

• інвестиція в будь-яку юридичну особу становить не більше ніж 5% 
регулятивного капіталу банку; 

• юридична особа, в яку здійснюється інвестиція, веде виключно діяльність 
із надання фінансових послуг; 

• регулятивний капітал банку повністю відповідає вимогам для інвестицій, 
установленим нормативно-правовими актами Національного банку. 
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Банкові заборонено вкладати кошти в підприємство, установу, статутом яких 
передбачено повну відповідальність їхніх власників. 

З метою обмеження інвестиційного ризику, пов’язаного із здійсненням 
інвестиційної діяльності та можливою втратою капіталу інвестора, Національний 
банк установив такі нормативи інвестування: норматив інвестування цінних паперів 
окремо за кожною установою (Н11), норматив загальної суми інвестування (Н12). 

До розрахунку нормативів інвестування не включаються суми акцій та 
інших цінних паперів, придбаних банком: 

• у зв’язку з реалізацією права заставодержателя та за умови, що банк не 
утримує їх більше ніж рік; 

• з метою створення фінансової холдингової групи, за умови, що емітентом 
придбаних акцій є інший банк; 

• у результаті андерайтингу, за умови, що придбані цінні папери перебува-
ють у власності банку не більше ніж рік; 

• за рахунок і від імені своїх клієнтів. 
Про невключення відповідних сум до розрахунку нормативів інвестування 

банки зобов’язані повідомляти Національний банк одночасно з поданням форм 
звітності щодо розрахунку цих економічних нормативів, а також мають подавати план 
реалізації одержаних цінних паперів у зв’язку з реалізацією права заставодержателя 
та відповідного документального підтвердження, що такі папери були одержані на 
погашення заборгованості за попередньо наданим кредитом. 

Норматив інвестування цінних паперів (Н11) окремо за кожною установою 
встановлюється для обмеження ризику, пов’язаного з інвестуванням акцій, паїв, 
часток та інвестиційних сертифікатів окремої юридичної особи.

Цей норматив визначається як співвідношення розміру коштів, які вкладають 
у придбання акцій (паїв, часток) та інвестиційних сертифікатів окремо за кожною 
установою, і регулятивного капіталу банку. 

До інвестицій включають:
• акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі 

банку та портфелі банку на продаж, що випущені установою; 
• вкладення в асоційовані та дочірні установи. 
При обчисленні цього нормативу в знаменнику до суми регулятивного 

капіталу банку додають суми вкладень у цінні папери в торговому портфелі банку 
та портфелі банку на продаж, що випущені банками, і вкладень у статутні фонди 
установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал. 

Нормативне значення нормативу Н11 не має перевищувати 15%.
Норматив загальної суми інвестування (Н12) установлюється для обме-

ження ризику, пов’язаного із здійсненням банком інвестиційної діяльності. Цей 
норматив характеризує використання капіталу банку для придбання акцій (паїв / 
часток) будь-якої юридичної особи. 

Норматив загальної суми інвестування визначається як співвідношення суми 
коштів, які вкладають у придбання акцій (паїв / часток) та інвестиційних серти-
фікатів будь-якої юридичної особи, і регулятивного капіталу банку. 

ТЕМА 5
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До інвестицій включають:
• акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому порт-

фелі банку та портфелі банку на продаж, що випущені банками, небан ків-
сь кими фінансовими установами та іншими емітентами; 

• вкладення в асоційовані та дочірні компанії.
При обчисленні цього нормативу в знаменнику до суми регулятивного 

капіталу банку додають суми вкладень у цінні папери в торговому портфелі банку 
та портфелі банку на продаж, що випущені банками, і вкладень у статутні фонди 
установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал.

Нормативне значення нормативу Н12 не має перевищувати 60%.
Обмеження ризику загальної відкритої (довгої / короткої) валютної позиції 

банку. Діяльність банків на валютних ринках, що полягає в управлінні активами і 
пасивами в іноземній валюті і банківських металах, пов’язана з валютними ризи-
ками (одним з елементів ринкового ризику), які виникають у зв’язку з вико рис-
танням різних валют і банківських металів під час проведення банківських операцій.

Валютна позиція – це співвідношення вимог (балансових і позабалансових) 
і зобов’язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті та 
в кожному банківському металі. За їх рівності позиція вважається закритою, за 
нерівності – відкритою. 

Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов’язань за проданою валютою 
та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за 
купленою валютою та банківськими металами перевищує обсяг зобов’язань. Довга 
відкрита валютна позиція при розрахунку зазначається зі знаком плюс, а коротка 
відкрита валютна позиція – зі знаком мінус. 

З метою зменшення валютного ризику в діяльності банків Національний банк 
України установлює ліміти ризику загальної відкритої (довгої / короткої) валютної 
позиції банку (Н13), у тому числі обмежується ризик загальної довгої відкритої 
валютної позиції банку (Л13-1) і ризик загальної короткої відкритої валютної по-
зиції банку (Л13-2). 

Валютна позиція уповноваженого банку визначається щоденно, окремо щодо 
кожної іноземної валюти та кожного банківського металу. 

У межах установлених значень ліміту ризику загальної відкритої (довгої / 
короткої) валютної позиції уповноважений банк може здійснювати такі ва лют ні 
операції: 

• купівлю іноземної валюти і банківських металів для виконання зобов’я-
зань перед нерезидентами за власними зовнішньоекономічними дого-
ворами (контрактами), а також для виконання власних зобов’язань за ви-
даними гарантіями, поручительствами, векселями; 

• купівлю іноземної валюти або банківських металів на міжбанківському 
валютному ринку України за гривні без наявності зобов’язань; 

• купівлю банківських металів без наявності зобов’язань на міжнародному 
ринку за рахунок власної іноземної валюти або за рахунок купленої 
іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку за гривні; 

5.1 
УСТАНОВЛЕННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ З БОКУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЗА ДОТРИМАННЯМ...



202

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

• купівлю за власні кошти за дорученням клієнтів іноземної валюти для 
виконання їх зобов’язань перед нерезидентами за зовнішньоекономічними 
договорами (контрактами) і зареєстрованими Національним банком 
кредитами (позиками), що одержані резидентами від уповноважених 
банків та уповноважених фінансових установ, а також від нерезидентів; 

• купівлю іноземної валюти для виконання зобов’язань перед клієнтами 
за неторгівельними операціями. Операції з продажу готівкової іноземної 
валюти в касі банку та пунктах обміну іноземної валюти, що не пов’язані 
з виконанням вищезазначених зобов’язань, можуть здійснюватися лише 
в межах суми іноземної валюти, купленої касою банку та пунктом обміну 
іноземної валюти; 

• купівлю-продаж за іноземну валюту основних засобів і товарно-мате-
ріальних цінностей; 

• залучення коштів в іноземній валюті до статутного капіталу банку та 
розрахунки з резидентами і нерезидентами за іншими видами капітальних 
операцій (за операціями з цінними паперами, вкладами, депозитами тощо); 

• з погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній валюті та 
в банківських металах (списання здійснюється з відповідного рахунку 
витрат); 

• за різницею між нарахованими, але не отриманими доходами банку і 
нарахованими, але не відшкодованими власними витратами банку, а також 
з одержання іноземної валюти, банківських металів як доходів / витрат; 

• з організації безготівкових розрахунків уповноважених банків із між-
народними платіжними системами за платіжними картками. 

Ліміт ризику загальної відкритої (довгої / короткої) валютної позиції (Н13) 
банку встановлюється для обмеження ризику, пов’язаного з проведенням операцій 
на валютному ринку, що може призвести до значних втрат банку. Цей ліміт визна-
чається як перевищення обсягу вимог за іноземною валютою і банківськими мета-
лами над обсягом зобов’язань у гривневому еквіваленті відносно до регулятив ного 
капіталу банку.  

За кожною іноземною валютою і кожним банківським металом обчислюється 
підсумок за всіма балансовими і позабалансовими активами і всіма балансовими і 
позабалансовими зобов’язаннями банку та розраховується загальна відкрита ва-
лютна позиція банку в гривневому еквіваленті окремо за кожною іноземною ва лю-
тою та кожним банківським металом (розрахунок проводиться за звітну дату).

Величина загальної відкритої валютної позиції банку визначається як сума 
абсолютних величин усіх довгих і коротких відкритих валютних позицій у грив-
невому еквіваленті (без урахування знака) за всіма іноземними валютами і всіма 
банківськими металами. 

Нормативне значення загальної відкритої валютної позиції банку (Л13) має 
бути не більше ніж 30%. 

При цьому встановлюється обмеження ризику окремо для довгої відкритої 
валютної позиції і короткої відкритої валютної позиції банку: 

ТЕМА 5
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• загальна довга відкрита валютна позиція (Л13-1) має бути не більшою ніж 
20%; 

• загальна коротка відкрита валютна позиція (Л13-2) має бути не більшою 
ніж 10%. 

Таким чином, спектр обмежень, установлений Національним банком України 
для банківських операцій, є широким і забезпечує звуження допустимих меж 
ризиків.

5.2.  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ 
ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БАНКІВ

Національний банк України здійснює регулювання діяльності спеціалізо-
ваних банків і встановлює спеціальні вимоги стосовно певного виду діяльності 
банків. Банк набуває статусу спеціалізованого банку, якщо більше ніж 50% його 
активів є активами одного типу, пов’язаного з іпотекою, інвестиційною діяль-
ністю, кліринговою діяльністю, а також статусу ощадного банку – якщо більше 
ніж 50% його пасивів є вкладами фізичних осіб. 

Спеціалізованим банкам та уповноваженим банкам, що спеціалізуються на 
здійсненні однієї чи кількох банківських операцій, залучають кошти фізичних осіб 
для довгострокового кредитування будівництва житла, у зв’язку з концентрацією 
ризиків установлюються спеціальні (підвищені) значення економічних нормативів 
для забезпечення більш високого, порівняно з універсальними банками, рівня 
адекватності регулятивного капіталу та співвідношення регулятивного капіталу із 
сукупними активами, рівня ліквідності та запобігання надмірному перекладанню 
банками ризиків на своїх кредиторів (вкладників).

Для спеціалізованих ощадних банків установлюються спеціальні значення 
таких економічних нормативів: 

• нормативу миттєвої ліквідності (Н4) – не менше ніж 30%;
• нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контр-

агента (Н7) у розмірі:
– не більше ніж 20% – для банків, які мають обсяг негативно класифікова-

них активів не більше ніж 10% від загальної суми кредитного портфе-
ля, дебі торської заборгованості, портфеля цінних паперів та коштів, 
що містять ся на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших 
банках (далі – відповідна група активів);
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– не більше ніж 15% – для банків, які мають обсяг негативно класифіко-
ваних активів від 10 до 20% від відповідної групи активів;

– не більше ніж 10% – для банків, які мають обсяг негативно класифіко-
ваних активів від 20 до 30% від відповідної групи активів;

– не більше ніж 5% – для банків, які мають обсяг негативно класифіко-
ваних активів більше ніж 30% від відповідної групи активів або якщо 
формування резервів під активні операції здійснено не в повному обсязі;

• нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, 
наданих одному інсайдеру (Н9), – не більше ніж 2%;

• нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та пору-
чительств, наданих інсайдерам (Н10), – у розмірі:

– не більше ніж 20% – для банків, які мають обсяг негативно класифіко-
ваних активів менше ніж 7% від відповідної групи активів;

– не більше ніж 10% – для банків, які мають обсяг негативно класифіко-
ваних активів від 7 до 10% від відповідної групи активів.

Якщо обсяг негативно класифікованих активів банку становить більше ніж 
10% від відповідної групи активів, то банк не має права збільшувати обсяг операцій з 
інсайдерами банку (забороняється укладати нові договори або продовжувати строк 
чинних із такими особами) до часу зниження обсягу негативно класифікованих 
активів нижче ніж 10%.

Для спеціалізованих іпотечних банків установлюються спеціальні зна-
чення таких економічних нормативів: 

• нормативу миттєвої ліквідності (Н4) – не менше ніж 30%; 
• нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контр-

агента (Н7) – не більше ніж 5%; 
• нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, 

наданих одному інсайдеру (Н9), – не більше ніж 2%; 
• нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та пору-

чительств, наданих інсайдерам (Н10), – не більше ніж 20%. 
Для спеціалізованих розрахункових (клірингових) банків установлюються 

спеціальні значення таких економічних нормативів: 
• нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) – не менше ніж 20%; 
• нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів 

(Н3) – не менше ніж 12%; 
• нормативу миттєвої ліквідності (Н4) – не менше ніж 90%; 
• нормативу великих кредитних ризиків (Н8) – не більше ніж 100%; 
• нормативу загальної суми інвестування (Н12) – не більше ніж 10%; 
• залучення вкладів фізичних осіб має бути не більше ніж 5% регулятивного 

капіталу банку;
• надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку має бути не 

більше ніж 100% регулятивного капіталу банку. 
Для спеціалізованих інвестиційних банків установлюються спеціальні 

значення таких економічних нормативів: 

ТЕМА 5
ПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
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• нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) – не менше ніж 20%; 
• нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів 

(Н3) – не менше ніж 12%; 
• нормативу загальної суми інвестування (Н12) – не більше ніж 90%; 
• залучення вкладів фізичних осіб має бути не більше ніж 5% регулятивного 

капіталу банку. 
Розрахунок економічних нормативів банки (юридичні особи) проводять на 

підставі щоденних балансів. 
При цьому звітними є дані про дотримання економічних нормативів, що 

розраховані: 
1.   За щоденними розрахунками: 
• нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1), макси-

мального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих 
кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального сукупного 
розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), 
миттєвої ліквідності (Н4).

2.   За формулою середньозваженої величини (за місяць): 
• нормативи співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів 

(Н3), інвестування цінних паперів окремо за кожною установою (Н11), 
загальної суми інвестування (Н12).

3.   За станом на 1-ше, 11 та 21 число кожного місяця: 
• нормативи адекватності регулятивного капіталу (Н2), поточної ліквідності 

(Н5), короткострокової ліквідності (Н6). 
Якщо за результатами безвиїзного нагляду або інспекційної перевірки вста-

новлено факти невиконання банками економічних нормативів, то до банків мають 
бути застосовані заходи впливу згідно зі статтею 73 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» та відповідними нормативно-правовими актами Націо-
нального банку з питань застосування заходів впливу. 

Контроль за дотриманням банками встановлених економічних нормативів 
здійснюється відповідними територіальними управліннями та підрозділами цент-
раль ного апарату банківського нагляду Національного банку на постійній основі. 

Департамент банківського нагляду має право вимагати та перевіряти звітність 
афілійованих з банком осіб, дочірніх установ, інших учасників консолідованої групи 
з метою визначення їхнього впливу на діяльність і стан банку, а також будь-якого 
власника істотної участі банку, якщо вважає, що він негативно впливає на банк.

Материнський банк / центральний кооперативний банк та інші учасники 
консолідованої групи зобов’язані надавати уповноваженим працівникам Націо-
нального банку повну інформацію, що потрібна для виконання ними наглядових 
функцій щодо їхньої діяльності та перевірки достовірності отриманих консолі-
дованої фінансової і статистичної звітності. 

Банківський нагляд на підставі консолідованої фінансової звітності здій с-
нюють територіальні управління Національного банку (структурний підрозділ 

5.2 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БАНКІВ
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центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд) за 
місцезнаходженням материнського банку / центрального кооперативного банку. 

Для забезпечення нагляду за діяльністю материнського банку / центрального 
кооперативного банку на підставі консолідованої фінансової звітності відповідні 
територіальні управління Національного банку мають проводити таку роботу: 

• порівнювати значення величини власних коштів (чистих активів), роз ра-
хованих на підставі індивідуальної звітності материнського банку / цент-
рального кооперативного банку, та консолідованої фінансової звітності; 

• порівнювати значення економічних нормативів, розрахованих на під ста-
ві консолідованої фінансової звітності, з відповідними значеннями, роз-
рахованими материнським банком / центральним кооперативним банком 
на підставі індивідуальної звітності; 

• визначати розмір (рівень) впливу операцій, які були вилучені під час скла-
дання консолідованої фінансової звітності, на показники економічних 
нормативів материнського банку / центрального кооперативного банку 
порівняно з його індивідуальною звітністю; 

• визначати склад учасників консолідованої групи. 
Висновок територіального управління НБУ щодо діяльності материнського 

банку / центрального кооперативного банку подається до Департаменту банківсь-
кого нагляду у строк до 25 квітня року, наступного за звітним, і має містити: 

• дані про балансові і позабалансові активи і зобов’язання, прибутки і 
збитки із супровідними поясненнями та розшифрування балансових і 
позабалансових позицій і резервів, які включені до капіталу; 

• оцінку дотримання економічних нормативів, розрахованих на підставі 
консолідованої фінансової звітності; 

• інформацію про великі сумарні обсяги наданих кредитів, класифікацію 
кредитів та формування резервів під активні операції; 

• інформацію про факти застосування заходів впливу до материнського 
банку / центрального кооперативного банку. 

Оскільки спеціалізованим банкам властива концентрація активів за одним 
типом або вкладів фізичних осіб у пасивах, то до них Національний банк застосовує 
вищі норми економічних нормативів. Такий підхід обмежує можливий негативний 
прояв ризику концентрації.

ТЕМА 5
ПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
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5.3.  ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

На сьогодні банки застосовують різні форми звітності, які відрізняються як за 
змістом, так і за термінами подання (рис. 5.5).

Форми звітності банків 

щоденні щомісячні щодекадні квартальні річні 

Рис. 5.5. Форми звітності банків

До щоденної форми звітності належить форма № 1Д «Баланс банку». 
Разом із щоденним балансом (файл 01) надається відповідна інформація за 

спеціальним файлом 42 для розрахунку таких економічних нормативів: 
• регулятивний капітал банку (Н1); 
• максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7); 
• великі кредитні ризики (Н8); 
• максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих 

одному інсайдеру (Н9); 
• максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, 

наданих інсайдерам (Н10); 
• інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11). 
До щодекадних форм звітності належать: 
• «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від 

інших банків»; 
• «Звіт про структуру активів і пасивів за строками»; 
• «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капі-

талу банку». 
Щодекади надається відповідна інформація за спеціальними файлами 26 

та А7 – для розрахунку таких економічних нормативів: 
• адекватність регулятивного капіталу (Н2); 
• поточна ліквідність (Н5); 
• короткострокова ліквідність (Н6). 
До щомісячних форм звітності належать: 
• «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої 

валютної позиції»;
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• «Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за 
кредитними операціями»;

• «Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями»;

• «Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від 
дебіторської заборгованості»;

• «Звіт про операції банків із цінними паперами та сформовані під них 
резерви за звітний місяць»;

• «Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними 
до отримання нарахованими доходами»;

• «Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку»;
• «Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контр-

агентами та інсайдерами»;
• «Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контраген-

тів банку»;
• «Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку».
До квартальних форм звітності належать: 
• «Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істот-

ної участі в банку має участь, що перевищує 10%»; 
• «Звіт про афілійованих осіб банку»; 
• «Звіт про двадцять найбільших учасників банку». 
До річних форм звітності належить: 
• «Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої 

фінансової звітності». 
Порядок складання і подання щоденних, щодекадних, щомісячних, щоквар-

тальних та річних форм банківської звітності наведено у Правилах організації 
статистичної звітності банків України. 

Результати економічного аналізу діяльності кожного окремого банку та 
висновки щодо його діяльності територіальні управління подають Генеральному 
департаменту банківського нагляду.

Висновок щодо діяльності банку має містити загальну оцінку фінансового 
стану банку, а саме: 

• аналіз показників діяльності банку порівняно з показниками діяльності 
групи банків, до якої цей банк належить; 

• структуру капіталу; 
• інформацію про подання банком документів щодо збільшення статут ного 

капіталу, які перебувають на розгляді в територіальному управлінні; 
• інформацію про якість активів та структуру зобов’язань; 
• інформацію про структуру банківських доходів; 
• інформацію про формування резервів під активні операції банків; 
• інформацію про дотримання банком економічних нормативів (ліквід-

 ності, кредитного ризику, інвестування, відкритої валютної позиції) та 
норма тиву обов’язкового резервування; 

ТЕМА 5
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• аналіз статистичних форм звітності; 
• основні відомості про проведені перевірки діяльності банку; 
• обґрунтовані пропозиції територіального управління щодо дальшої ді-

яльності банку та іншу інформацію про банк. 

5.4.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
ВИЇЗНОЇ ІНСПЕКЦІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ

Одночасно з попереднім контролем органи банківського нагляду здійснюють 
поточний контроль за діяльністю банків України шляхом інспектування банків 
та їхніх установ (рис. 5.6). Тому інспектування можна назвати третім етапом 
банківського нагляду.

Поточний контроль 

Проведення як комплексних, так і тематичних перевірок банків 

Надання керівництву банків консультацій щодо поліпшення діяльності  
за результатами проведених інспекцій 

Визначення мети, засобів та методів перевірки діяльності банків на місці 

Прийняття рішень за результатами інспекцій банків та систематичне 
інформування Правління Національного банку про стан банківської  
системи України 

Застосування санкцій до банків, які порушили чинне законодавство  
та нормативні акти Національного банку України 

Рис. 5.6. Вимоги до поточного контролю

Інспектування – це перевірка діяльності установ банку з виїздом на місце 
на підставі вивчення та аналізу первинної документації, зіставлення її з даними 
звітності, яка подається до Національного банку України в рамках нагляду.

Мета інспектування – контроль за діяльністю банків щодо дотримання ними 
законодавства та нормативних актів Національного банку України, спрямо ва ний 
на забезпечення стабільності роботи всієї банківської системи, захист інте ре сів 
вкладників і кредиторів банку, а також економічних інтересів держави.
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Якщо безвиїзний контроль може забезпечити «кількісний» аналіз фінансо-
вого стану, то механізм проведення «якісного» аналізу процесу управління ризиком 
може бути здійснений тільки виїзним інспектуванням.

Інспектування доповнює проведену роботу внутрішніх і зовнішніх аудиторів 
та деякою мірою спирається на неї. Зовнішніх аудиторів керівництво залучає задля 
впевненості в тому, що бухгалтерські й інші записи та проведення відповідають 
вимогам, і в тому, що фінансові звіти правильно відтворюють фінансовий стан 
установи. Внутрішні аудитори, зі свого боку, відповідають за оцінку системи внут-
рішнього контролю та інформаційної системи управління.

Разом з тим інспектування не замінює і не дублює різних форм контролю за 
діяльністю банку. Воно зосереджується на оцінюванні реального фінансового стану 
банку, виявляє недоліки й порушення, яких припустився банк у своїй діяльності.

Поточний контроль проводить Департамент інспекційних перевірок. Він га-
рантує, що всі банки, які здійснюють свою діяльність на основі ліцензії, мають:

• компетентний контрольний орган та керівні органи, що усвідомлюють 
свою відповідальність і планують на довгостроковий період безпеку та 
беззбитковість банку;

• ефективну практику управління, зокрема систему фінансового та внут-
ріш нього контролю, підкріплену відповідними аудиторськими функ-
 ці я ми;

• стабільну практику оцінки активів і ведення бухгалтерського обліку;
• надійні стандарти визначення достатності капіталу та достатньої ліквід-

ності;
• відповідальну життєздатну і конкурентну позицію на ринку, яка базу-

ється на підтримці високої прибутковості, необхідної для компенсації 
непередбачуваних збитків.

Першочерговим завданням інспекційних перевірок є перевірка достовір-
ності інформації, наданої банками у звітах, та оцінка спроможності керівництва 
банків підтримувати відповідні положення, механізми і процедури.

Інспекційна перевірка – форма здійснення банківського нагляду уповно ва-
женими Національним банком України особами безпосередньо в банку.

Комплексне інспектування (перевірка) – інспекційна перевірка банку – юри-
дич ної особи, у процесі якої перевірці підлягають усі напрями діяльності банку 
(рис. 5.7).

Об’єктами перевірки служби банківського нагляду Національного банку 
України є:

• банки, їх філії, власники істотної участі в банку;
• юридичні особи, що здійснюють банківську діяльність без банківської 

ліцензії. 
Перевірки здійснюються з метою визначення ризиків, притаманних банкові, 

рівня безпеки і стабільності його операцій, достовірності звітності банку і 
дотримання банком законодавства України про банки і банківську діяльність, а 
також нормативно-правових актів Національного банку. 
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Інспектування може бути 

спеціальне – інспекційна 
перевірка за письмовим 

зверненням Міністерства 
внутрішніх справ України, 

Служби безпеки,  
Генеральної прокуратури 

України, Державної 
податкової адміністрації, 

Координаційного комітету 
боротьби з корупцією  

і організованою злочинністю 
при Президентові України 

тематичне – 
інспекційна 

перевірка окремої 
сфери діяльності 
банку, його філії 
або іншої особи, 

що охоплені 
наглядовою 
діяльністю 

Національного 
банку

України 

планове – інспекційна 
перевірка,  

що здійснюється 
відповідно до плану 

інспекційних перевірок, 
затвердженого  

в порядку, 
передбаченому 
Положенням  

про планування  
та порядок проведення 
інспекційних перевірок 

Рис. 5.7. Види інспекційних перевірок

Інспекційні перевірки банків та їх філій або інших власних підрозділів, 
філій іноземного банку здійснюються відповідно до плану інспекційних перевірок. 
Планова інспекційна перевірка банку (юридичної особи в цілому, включаючи окремі 
перевірки філій) здійснюється не частіше ніж раз на рік. Про проведення планової 
перевірки Національний банк зобов’язаний повідомляти банк не пізніше ніж за 10 
днів до початку цієї перевірки. 

Національний банк може прийняти рішення про проведення позапланової 
перевірки (у тому числі спеціальної перевірки) за наявності обґрунтованих 
підстав. 

Такими підставами є виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду (у тому 
числі за результатами аналізу показників системи раннього реагування) суттєвого 
погіршення фінансового стану банку / філії іноземного банку або фактів проведення 
банком (його підрозділами / філіями іноземного банку) ризикових операцій, що 
загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів банку / філії іноземного 
банку, чи фактів подання Національному банку недостовірної звітності, а також 
зміна власника (власників) істотної участі в банку або голови спостережної ради 
та/або голови правління, набуття банком статусу спеціалізованого, звернення 
банку щодо відкриття філій або інших власних підрозділів, отримання ліцензій чи 
до зволів, передбачених законодавством, тощо. 

Комплексним інспекційним перевіркам підлягають банки, філії іноземних 
банків, які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії. Філії 
банків підлягають тільки тематичним і спеціальним перевіркам. 

Комплексні інспекційні перевірки банків здійснюються не частіше ніж один 
раз на рік. Перша комплексна інспекційна перевірка банку здійснюється не раніше 
ніж через 12 місяців з дня отримання ним банківської ліцензії. Комплексним 
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інспекційним перевіркам не підлягають банки, в яких Національний банк від кли -
кав банківську ліцензію. 

Під час планування комплексного інспектування банків 1-го та 2 рівнів 
одночасно передбачається проведення інспектування їхніх філій регіонального 
значення. Інспекційні перевірки філій інших банків здійснюють у разі потреби в їх 
проведенні. 

Обов’язковій перевірці підлягають філії, що розміщені на території інших 
держав, якщо інше не передбачено двосторонніми угодами між центральними 
банками або відповідними органами банківського нагляду. 

Перевірка інших осіб, що  охоплені наглядовою діяльністю Національного 
банку України, здійснюється в таких випадках: 

• власник істотної участі в банку підлягає перевірці, якщо за результатами 
виїзного чи безвиїзного нагляду або на підставі інших документів буде 
встановлено, що ця особа не відповідає вимогам Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» і нормативно-правових актів Національ-
ного банку щодо істотної участі або негативно впливає на фінансову без-
пеку і стабільність банку; 

• пе ревірці підлягає особа, що придбала істотну участь у банку без пись-
мового дозволу Національного банку; 

• перевірці підлягає особа, щодо якої є достовірна інформація про здійснен-
ня цією особою банківської діяльності без банківської ліцензії. 

Для здійснення планової інспекційної перевірки інспекторові або інспекцій-
ній групі видається посвідчення на право проведення цієї перевірки. У посвідченні 
зазначають назву об’єкта перевірки, підстави, строки проведення інспекційної 
перевірки (дати початку і закінчення), період інспектування, перелік питань, що 
підлягають перевірці, склад інспекційної групи (прізвище, ім’я, по батькові, посади).

Посвідчення на право проведення планової інспекційної перевірки засвід-
чується підписом Голови Національного банку України або першого заступника 
Голови, або заступника Голови Національного банку, який згідно з функціональними 
обов’язками керує службою банківського нагляду, або директора Генерального 
департаменту банківського нагляду, або його заступників, або начальника відпо-
відного територіального управління Національного банку України, або особи, що 
виконує обов’язки однієї із зазначених осіб. 

У разі внесення змін до посвідчення на право проведення планової інспек-
ційної перевірки в частині строків проведення інспекційної перевірки, періоду 
інспектування, переліку питань, що підлягають перевірці, складу інспекційної 
групи оформляється додаток до посвідчення з відповідною інформацією, який є 
невід’ємною частиною посвідчення на право проведення перевірки, та засвідчується 
підписом особи, якій надано право на підписання цього посвідчення.

Порядок складання планів інспектування
Планування інспекційних перевірок здійснюється з метою недопущення 

дублювання та забезпечення належної координації роботи служби банківського 
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нагляду та інших підрозділів Національного банку, а також своєчасного й рівно-
мірного проведення планових інспекційних перевірок банків та їх підрозділів. 

Плани інспекційних перевірок банків складають щокварталу з урахуванням 
прогнозного річного плану. 

Річний план за встановленою формою складається на підставі прогнозних 
планів територіальних управлінь, служби банківського нагляду та інших підрозділів 
Національного банку України, що мають контрольні функції з нагляду за банками. 
При цьому вони також подають перелік питань, що мають перевірятися. 

Національний банк України подає територіальним управлінням Національного 
банку до 25 листопада поточного року прогнозний річний план на наступний рік 
виїзних комплексних інспекційних перевірок банків першої і другої груп та їхніх 
підвідомчих установ, а також план-графік залучення спеціалістів банківського 
нагляду територіальних управлінь Національного банку для участі в інспекційних 
перевірках банків першої і другої груп. 

Територіальні управління та інші відповідні підрозділи Національного 
банку України подають прогнозний річний план на наступний рік до Генерального 
департаменту банківського регулювання та нагляду до 10 грудня поточного року. 
Цей план складається з розбивкою за місяцями і є базовим для складання квар-
тальних планів. 

Служба банківського нагляду Національного банку України для складання 
планів інспекційних перевірок аналізує: 

• інформацію щодо безвиїзного нагляду; 
• інформацію про попередні перевірки з урахуванням питань, які були 

перевірені під час інспекційної перевірки, про зміст виявлених порушень і 
результати проведеної роботи щодо їх усунення; 

• інформацію про виконання банками розроблених заходів фінансового 
оздоровлення з урахуванням вимог і пропозицій Національного банку; 

• інформацію інших підрозділів Національного банку щодо діяльності 
банку; 

• результати перевірок діяльності банків, що їх здійснювали державні 
контрольні та правоохоронні органи, зовнішні аудитори; 

• звернення, скарги вкладників, кредиторів та інших юридичних і фізичних 
осіб; 

• рішення Правління Національного банку України, його завдання та 
вказівки. 

На підставі аналізу вищезазначеної інформації Генеральний департамент 
банківського нагляду надсилає територіальним управлінням Національного банку 
не пізніше ніж 10 числа місяця, що передує кварталу, в якому здійснюватиметься 
інспекційна перевірка, перелік банків, що обов’язково підлягають інспекційній 
перевірці. 

Територіальні управління складають і надсилають остаточний проект плану 
інспекційних перевірок Національному банку не пізніше ніж 15 числа місяця, що 
передує кварталу, в якому здійснюватиметься інспекційна перевірка. Квартальний 
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план складається територіальними управліннями за встановленою формою на 
підставі результатів вивчення інформації про діяльність банківської установи. 

Квартальний план інспекційних перевірок складається в розрізі місяців. У 
разі виробничої потреби територіальні управління та інші відповідні структурні 
підрозділи можуть самостійно вносити зміни в межах кварталу. Це стосується лише 
тих перевірок, які не підлягають координації за термінами їх початку і закінчення з 
Національним банком або відповідними територіальними управліннями за місце-
знаходженням банку – юридичної особи. 

Планування інспекційних перевірок банків першої і другої груп покладається 
на Національний банк України. При цьому територіальні управління здійснюють 
планування інспекційних перевірок інших установ банків самостійно з дальшим 
розглядом і погодженням планів з Національним банком та остаточним їх 
затвердженням заступником Голови Національного банку України. 

Координацію планування інспекційних перевірок банків, які мають мережу 
філій в інших регіонах, проводять територіальні управління за місцезнахо джен -
ням цих банків після погодження з Національним банком.

При цьому територіальні управління надають таку додаткову інформацію:
• вид перевірки – комплексна, тематична (з перевіркою установ у всіх 

регіонах чи вибірково, головного офісу); 
• терміни перевірки – дати початку і закінчення; 
• тематика перевірки. 
Таку інформацію територіальне управління за місцезнаходженням банку 

надсилає Національному банку та відповідним територіальним управлінням Націо-
нального банку не пізніше ніж 5-го числа місяця, що передує кварталу, в якому 
здійснюватиметься перевірка, для дальшого врахування при складанні проектів 
власних планів. 

Про виконання плану інспекційних перевірок, що проведені відділом бан-
ківського нагляду за квартал, територіальні управління Національного банку 
України надсилають звіти за встановленою формою на адресу Національного банку 
України не пізніше ніж 5-го числа першого місяця кварталу, наступного за звітним. 

До звіту додається текстова інформація, що має висвітлювати такі питання. 
1.   Позитивні і негативні тенденції, що виявлені під час інспекційних перевірок 

у банківській системі регіону.
2.   Висновки щодо питань, які підлягають перевірці, зокрема: 

• зміни капіталу та виконання заходів щодо капіталізації; 
• стан загальних активів, а також кредитного портфеля; 
• загальний фінансовий стан банку; 
• достовірність звітності; 
• зауваження, пропозиції, рішення загальних зборів акціонерів (учас-

ників) банку щодо поліпшення його діяльності.
3.  Інформація про виконання банками розроблених заходів щодо усунення 

порушень, виявлених під час попередніх інспекційних перевірок, з урахуванням 
вимог і пропозицій Національного банку.
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4.  Найпоширеніші недоліки, що виявлені під час інспекційних перевірок.
5. Основні недоліки за матеріалами, що подані Координаційному комітетові 

боротьби з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України щодо 
дотримання банками вимог чинного законодавства України, а також матеріалами, 
що передані до правоохоронних органів.

6.  Пропозиції щодо поліпшення діяльності банківських установ регіону.
7. Тривалість робочого часу, що витрачають інспектори на перевірки за зав-

даннями правоохоронних органів.
8. Тривалість робочого часу, що витрачають спеціалісти банківського нагляду 

на перевірки банків першої і другої груп. 
Річні та квартальні плани інспекційних перевірок затверджує директор Гене-

рального департаменту банківського нагляду та регулювання погоджує перший 
заступник Голови Національного банку України або заступник Голови Національ-
ного банку, який за функціональними обов’язками керує службою банківського 
нагляду. 

Зміни до річного та квартальних планів вносять після їх узгодження з Депар-
таментом банківського нагляду Національного банку за умови подання тери то-
ріальним управлінням чи іншим відповідним структурним підрозділом Націо-
нального банку обґрунтованих підстав для їх внесення. 

Затверджений річний або квартальний план інспекційних перевірок надси-
лається територіальним управлінням та іншим відповідним структурним підроз-
ділам Національного банку до 25-го числа місяця, що передує, відповідно, року або 
кварталу, в якому здійснюватиметься інспекційна перевірка, і є обов’язковим для 
виконання. 

Затверджений річний або квартальний план інспекційних перевірок подається 
підрозділу безвиїзного нагляду до 25-го числа місяця, що передує, відповідно, року 
або кварталу, в якому здійснюватиметься інспекційна перевірка, і є обов’язковим для 
забезпечення своєчасного подання потрібної інформації підрозділу інспектування 
для здійснення ним підготовки до інспекційної перевірки. 

Виїзна інспекційна перевірка складається з трьох етапів (рис. 5.8).

Інспекційна перевірка 

підготовка до проведення 
інспектування 

процес 
інспектування 

оформлення результатів 
інспектування 

І етап ІІ етап ІІІ етап 

Рис. 5.8. Етапи інспекційної перевірки

Підготовка до проведення інспектування здійснюється шляхом аналізу 
результатів безвиїзного нагляду, інформації від інших структурних підрозділів 
Національного банку про діяльність банку та матеріалів банку і триває від одного до 
семи робочих днів залежно від виду перевірки та величини банку. 
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Підрозділ інспектування для підготовки до інспекційної перевірки може за-
питати потрібну інформацію в інших підрозділів служби банківського нагляду та 
Національного банку. 

Підрозділи безвиїзного нагляду відповідно до затвердженого плану інспек-
ційних перевірок подають підрозділам інспектування матеріали для проведення 
підготовки до комплексного інспектування не пізніше ніж за сім робочих днів до 
його початку (рис. 5.9). 

Показники економічних нормативів за станом на дату інспектування  
та протягом періоду інспектування з результатами аналізу зазначених даних  

і з викладом причин порушення (якщо во но є) установлених нормативів  

Стан банку на дату інспектування, тенденції, що були в банку протягом періоду 
інспектування, та результати аналізу зазначених даних  

Інформація безвиїзного нагляду 

 

Інша інформація про діяльність банку, яка може бути корисною для інспектування 

Сфери діяльності банку, що потребують особливої уваги під час виїзного інспектування  
(із зазначенням конкретних рахунків, дат операцій, сум тощо) 

Звітність банку, що є в розпорядженні підрозділу безвиїзного нагляду,  
за станом на дату інспектування

 

 Опис проблем, що є в банку за станом на дату інспектування  
і були протягом періоду інспектування, із зазначенням їх причин 

Заходи впливу до банку, які були застосовані Національним банком протягом періоду 
інспектування, та заходи, вжиті банком, щодо усунення порушень і недоліків у роботі 

Рис. 5.9. Характеристика меморандуму безвиїзного нагляду 

У разі прийняття рішення про проведення позапланової перевірки підрозділ 
безвиїзного нагляду терміново готує та надає підрозділові інспектування потрібну 
для інспекційної перевірки інформацію залежно від підстав проведення цієї пере-
вірки та виявлених проблем у діяльності банку. З метою ефективного проведення 
інспекційної перевірки служба банківського нагляду надсилає запит до банку з 
пропозицією про підготовку окремих матеріалів, необхідних для інспектування.
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Запит до банку щодо подання зазначених матеріалів надсилається разом з 
офіційним повідомленням про проведення інспектування не пізніше ніж за 10 днів 
до його початку. Це повідомлення оформляється на бланку Національного банку 
або листом в електронному варіанті, засвідчується підписом заступника Голови 
Національного банку України, який за функціональними обов’язками є керівником 
служби банківського нагляду або керівником територіального управління, і містить 
таку інформацію: 

• вид інспектування; 
• підстави для призначення інспектування; 
• дати початку і закінчення інспектування; 
• період інспектування; 
• запит щодо надання потрібної для процесу підготовки до інспектування 

інформації (у тому числі докладний перелік цієї інформації); 
• інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон; 
• пропозиції щодо попередньої зустрічі з керівниками банку; 
• іншу важливу інформацію. 
Банк / філія іноземного банку зобов’язаний / зобов’язана надати всю потрібну 

інформацію до початку інспектування у строки, визначені в запиті про її надання. 
Результати процесу підготовки до інспектування оформляються як звіт про 

підготовку до інспектування, який обов’язково має містити інформацію, зазначену 
на рис. 5.10.

Тенденції в банку протягом періоду інспектування 

Обсяги інспектування 

Питання, що потребують особливої уваги  
під час проведення інспектування 

Розрахунок часу, що потрібний на перевірку окремих сфер діяльності 

Графік проведення інспектування 

Cтан об’єкта перевірки на дату інспектування або на попередню 
звітну дату, якщо строки подання об’єктами перевірки звітності, 

на підставі якої визначається фінансовий стан, не настали 

Рис. 5.10. Інформація звіту про підготовку до інспектування

Інспектування банків першої і другої груп і філій іноземних банків здійсню-
ється під керівництвом інспекторів центрального апарату Національного банку 
України. Інспекційні групи комплектуються службовцями підрозділів банківського 
нагляду територіальних управлінь. Службовці територіальних управлінь Націо-
нального банку залучаються для участі в комплексних інспекційних перевірках 
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банків першої і другої груп відповідно до плану-графіка, що затверджується разом із 
річним планом інспекційних перевірок.

Протягом тижня до початку інспектування проводиться попередня зустріч з 
керівниками банку / філії, на якій обговорюються обсяги та методи, а також різні 
організаційні питання щодо майбутнього інспектування. Зустріч із керівниками 
банку / філії, який / яка перевірятиметься під керівництвом інспекторів централь-
ного апарату Національного банку, проводять директор Генерального департаменту 
банківського нагляду Національного банку України або його заступник та / або ке-
рівник підрозділу інспектування і керівник інспекційної групи, його заступник. 

Зустріч із керівниками банку / філії, який перевірятиметься під керівництвом 
інспекторів територіального управління Національного банку, проводять началь-
ник територіального управління Національного банку або його заступник та/або 
на чальник відділу банківського нагляду територіального управління Національного 
банку або його заступник, а також керівник інспекційної групи чи його заступник. 
Від банку для участі в зустрічі запрошують голову ради або його заступника, голову 
і членів правління (ради директорів), головного бухгалтера і керівників структурних 
підрозділів банку. 

Від філії іноземного банку для участі в такій зустрічі запрошуються керівник і 
головний бухгалтер філії, їхні заступники, керівники структурних підрозділів філії, 
а також, у разі можливості, голова виконавчого органу іноземного банку або його 
заступник.

Склад інспекційної групи визначають і затверджують начальник відповідного 
територіального управління Національного банку         та директор Департаменту бан-
ківського регулювання і нагляду, якщо керівництво інспекційною перевіркою здій с-
нює інспектор Національного банку України. 

До складу інспекційної групи можуть входити службовці структурних під-
розд  ілів Національного банку, які відповідно до функціональних обов’язків здійс-
нюють контроль за діяльністю банків (наприклад, контроль за готівковим обігом, 
валютний контроль тощо). Цим службовцям може надаватись окреме завдання на 
перевірк у питань, що належать до компетенції підрозділів, у яких вони працюють. 
Ці службовці складають окремі довідки про результати перевірки. 

Інспектування здійснюється згідно із затвердженим планом і розробленим 
графіком інспектування. План інспектування кожного банку /  філії іноземного банку 
складається з урахуванням результатів процесу підготовки до проведення інспек-
тування.

Під час проведення комплексної інспекційної перевірки або за результатами 
інспекційної перевірки з окремих напрямів діяльності / операцій банку (та/або його 
філій чи інших власних підрозділів банку, філій іноземного банку) складають довідки 
про перевірку. 

Кожна довідка про перевірку має бути складена в трьох примірниках та 
засвідчена підписом інспектора (інспекторів), який є відповідальним за перевірку 
в цілому  або за перевірку відповідного напряму діяльності банку (та/або філії чи 
іншого власного підрозділу банку, філії іноземного банку).
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Два примірники кожної з довідок надають відповідно голові правління 
банку або керівникові його філії чи іншого власного підрозділу банку, або іншому 
уповноваженому керівнику внутрішнього підрозділу банку, що відповідає за 
визначений напрям роботи банку, або керівникові філії іноземного банку, під його 
підпис на третьому примірнику, який зберігається в інспектора або керів ника 
інспекційної групи. 

Керівник банку / філії іноземного банку зобов’язаний не пізніше ніж третього 
робочого дня з дати отримання довідок повернути один підписаний ним примірник 
інспектору. 

За наявності заперечень (зауважень) щодо фактів та висновків, викладених 
у довідці, керівник банку / філії іноземного банку повертає підписаний примірник 
довідки з позначкою «із запереченнями» з одночасним наданням у письмовій  формі 
обґрунтованих заперечень із поясненнями та документальним підтвердженням, які 
є невід’ємною частиною довідки. 

У разі потреби для перевірки інформації, викладеної в запе реченнях щодо 
довідки, строк інспекційно ї перевірки може бути продовжений на 15 календарних 
днів або може бути призначена позапланова перевірка.

У разі неповернення банком / філією іноземного банку в установлений строк 
підписаного примірника довідки, наданої для ознайомлення та підписання, або від-
мови від її підписання довідка вважається такою, що не має заперечень з боку банку 
/ філії іноземного  банку. У цьому разі керівник інспекційної групи використовує 
для дальшої роботи третій примірник довідки, який зберігається в Національному 
банку (або територіальному управлінні Національного банку). 

За результатами компл ексного інспектування банку / філії іноземного банку 
на підставі довідок про перевірку окремих напрямів діяльності / операцій банку 
складається звіт про інспектування . Звіт про інспектування має визначену форму.

Звіт про інспектування складають у двох примірниках. Один примірник зві-
ту залишається в Національному банку (територіальному управлінні), другий – на-
дається (надсилається спецзв’язком або нарочним) раді та правлінню банку / ке рів-
нику філії іноземного банку разом із супровідним інформаційним листом, який має 
містити загальний висновок про результати проведеної інспекційної перевірки. 

Звіт про інспектування надається банку / філії іноземного банку протягом 
трьох робочих днів після його погодження заступником Голови Національного банку 
України,  який здійснює керівництво службою банківського нагляду Національного 
банку. 

Копія довідки про перевірку, проведену інспекторами територіального управ-
ління Націона  льного банку, надсилається Генеральному департаменту банківського 
регулювання та нагляду.

У разі проведення комплексної інспекційної перевірки інспекторами терито-
ріального управління Національного банку звіт про інспектування банку подаєть ся 
Генеральному департаменту банківського регулювання та нагляду для погодження. 
Після отримання інформації від департаменту банківського регулювання та нагля-
ду про погодження звіту територіальне управління Національного банку протягом 
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трьох робочих днів надсилає спецзв’язком (або нарочним) раді та правлінню банку 
один примірник звіту. Звіт надсилається разом із супровідним інформаційним 
листом, який має містити загальний висновок про результати проведеної інспек-
ційної перевірки.

Другий примірник звіту залишається в територіальному управлінні Націо-
нального банку, а його копія надсилається Ген еральному департаменту банківського 
регулювання та нагляду.

Звіти, довідки про інспектування та інші матеріали щодо інспектування є 
конфіденційною інформацією та власністю Національного банку і не підлягають 
публічному розголошенню. Розкриття інформації, що міститься у звіті чи довідці, 
здійснюється в порядку, передбаченому законами України «Про банки і банківську 
діяльність», «Про Національний банк України». 

У разі встановлення за результатами проведеної інспекційної перевірки фактів 
порушення банками/філіями іноземних банків або іншими особами, які можуть бути 
об’єктом перевірки Національного банку, вимог чинного законодавства України, 
нормативно-правових актів або здійснення ризикових операцій, що загрожують ін-
тересам вкладників чи інших кредиторів банку / філії іноземного банку, підрозділ 
Національного банку, службовець якого був керівником інспекційної групи, готує 
пропозиції про застосування до об’єкта перевірки відповідних заходів впливу. 

Якщо під час інспектування банку (або його підрозділів), філії іноземного 
банку встановлено факти подання Національному банку недостовірної звітності 
і під час інспектування ця звітність не була виправлена, то пропозиції щодо за-
стосування заходів впливу мають включати вимоги щодо про  ведення коригування 
звітності. Коригування звітності банків / філій іноземних банків проводиться в 
порядку, визначеному Положенням про формування коригувальних  проведень, що 
здійснюють банки України, затвердженим Постановою Правління НБУ від 9 жовтня 
2001 року № 427. 

Обґрунтовані пропо зиції щодо застосування заходів впливу разом із доку-
ментами, що  підтверджують факт порушення законодавства або здійснення ризи-
кових операцій, підрозділ інспектування передає підрозділу безвиїзного нагляду для 
застосування адекватних заходів впливу. 

Копія звіту (довідки) про інспекцій ну перевірку підрозділом інспектування 
подається підрозділу безвиїзного нагляду для встановлення подальшого контролю 
відповідної форми за діяльністю банку / філії іноземного банку та усунення ним / 
нею установлених перевіркою порушень. Разом із звітом підрозділ інспектува ння 
надає інформацію та пропозиції щодо контролю конкретних напрямів діяльності 
банку / філії іноземного банку (окремих операцій, рахунків тощ о), які потребують 
особливої уваги під час здійснення безвиїзного нагляду.

Інспектор Національного банку України при виконанні своїх службових 
обов’язків під час проведення інспектування в межах здійснення функцій бан-
ківського нагляду має право:

• вільного доступу до всіх документів та інформації об’єкта перевірки, у 
тому числі до тих, що становлять банківську чи комерційну таємницю;
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• вільного доступу в робочий час до всіх приміщень об’єкта перевірки;
• безоплатно одержувати від об’єкта перевірки інформацію щодо його 

діяльності та пояснення (у тому числі письмові) з окремих питань ді-
яльності, а також вимагати від об’єктів перевірки будь-якої інформації, 
необхідної для здійснення перевірки;

• вино сити за межі банку / філії іноземного банку копії документів, у тому 
числі виготовлені методом сканування або створення фотокопій, що 
можуть свідчити про факти порушення банком / філією іноземного банку 
банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів 
Національного банку; 

• перевіряти будь-яку звітність афілійованої особи банку щодо взаємо-
відносин із ним з метою визначення впливу відносин з афілійованою 
особою на стан банку;

• одержувати від банків / філій іноземних банків інформацію у формі доку-
ментів або їх копій, засвідчених банком (відокремленим підрозділом 
банку), філією іноземного банку, який / яка перевіряється, для долучення 
їх до матеріалів перевірки. 

Інспектор Національного банку України зобов’язаний:
• дотримувати вимог чинного законодавства України та нормативно-право-

вих актів Національного банку;
• сумлінно, вчасно та якісно виконувати свої службові обов’язки і дору-

чення керівництва;
• не розголошувати інформації, що становить банківську чи службову 

таємницю або має конфіденційний характер і стала відома йому у зв’язку з 
виконанням службових обов’язків. 

Керівники банку / філії іноземного банку зобов’язані сприяти проведенню 
інспекційної перевірки, зокрема:

а) забезпечити на період проведення планової (позапланової) перевірки 
кожному інспектору, який зд ійснює перевірку цього банку / філії іноземного банку, 
вільний (на першу вимогу) вхід до / вихід із усіх приміще нь банку / філії іноземного 
банку протягом усього робочого дня;

б) виділити інспекторам, які здійснюють перевірку цього банку / філії іно-
земного банку, у день початку перевірки службове приміщення, яке обладнане по-
трібними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, комп’ютером, 
калькулято ром, забезпечити можливість користуватися телефоном та засобами 
розмножувальної техніки.

На весь період перевірки вхід до зазначеного приміщення особ ам, що не є 
інспекторами, які здійснюють перевірку цього банку / філії іноземного банку, без 
дозволу керівника інспекційної групи забороняється.

Якщо немає можливості виділити інспекційній групі ізольоване від праців-
ників банку / філії іноземного банку службове приміщення, то, виходячи  з чисель-
ності цієї групи та за згодою її керівника, має бути виді лене окреме робоче місце, 
обладнане так, щоб забезпечити належні умови для роботи інспекторів;
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в) організувати в день початку перевірки зустріч і забезпечити оперативний 
зв’язок інспекторів, які здійснюють перевірку цього банку / філії іноземного банку, 
з керівниками підрозділів, які здійснюють відповідні банківські операції, що під-
лягають перевірці, формують відповідну статистичну звітність;

г) забезпечити інспекторам вільний доступ до всіх документів та інформації 
про діяльність банку / філії іноземного банку;

ґ) забезпечити надання в установлені інспекторами терміни документів та ін-
формації про діяльність банку / філії іноземного банку, у тому числі тих, що містять бан-
ківську таємницю, пояснень (письмово і усно) щодо отриманої інформації, докумен тів, 
проведених операцій та з окремих питань діяльності банку  / філії іноземного банку;

д) на вимогу інспекторів забезпечити надання копій документів чи можли-
вість робити ці копії самостійно, у тому числі методом сканування або створен -
ня фотокопій;

е) засвідчувати надані пояснення щодо отриманої інформації, документів, 
проведених операцій та з окремих питань діяльності банку, а також копії наданих 
банком / філією іноземного банку чи зроблених інспекторами самостійно документів 
підписом керівника банку / філії іноземного банку та відбитком печатки банку;

є) забезпечувати коректну поведінку своїх підлеглих під час перевірки.
Керівники банку / філії іноземного банку не мають права чинити будь-який тиск 

на інспекторів (інспектора), які здійснюють перевірку цього банку / філії іно земного 
банку, та будь-яким чином обмежувати їх (його) дії щодо здійснення перевірки. 

Керівники банку / філії іноземного банку мають право оскаржувати дії ін-
спекторів перед начальником відповідного структурного підрозділу банківського 
нагляду, керівником інспекційної групи.

5.5.  РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ CAMELS 
ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИЇЗНОГО ІНСПЕКТУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Нагляд за діяльністю банків, що ґрунтується на оцінках ризиків діяльності 
банків за рейтингов ою системою CAMELS, полягає у визначенні загального стану 
банку на підставі єдиних критеріїв, які охоплюють діяльність банку за всіма 
напрямами. Він здійснюється на основі Методичних вказівок щодо організації, 
проведення інспекційних перевірок та встановлення рейтингової оцінки банку, 
затверджених Постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 
2007 року № 312.
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Звіти, довідки про інспектування та інші матеріали щодо інспектування є 
конфіденційною інформацією та власністю Національного банку і не підлягають 
публічному розголошенню. Розкриття інформації, що міститься у звіті чи довідці, 
здійснюється в порядку, передбаченому законами України «Про банки і банківську 
діяльність» та «Про Національний банк України». 

Метою оцінки діяльності банків за рейтинговою системою є визначення банків, 
у яких незадовільний фінансовий стан, операції або менеджмент мають недоліки, що 
можуть призвести до банкрутства банку і вимагають посиленого контролю з боку 
служби банківського нагляду Національного банку України та вжиття відповідних 
заходів для виправлення цих недоліків у діяльності банку і стабілізації його фі-
нансового стану.

Рейтингова система дає можливість Національному банку України оцінювати 
загальний стан і стабільність банківської системи. Така оцінка ризиків дає змогу 
отримати інформацію для визначення пріоритетів у діяльності банківського на-
гляду та матеріальних і людських ресурсів для здійснення належного контролю за 
банківською системою.

Рейтингова система передбачає ретельний аналіз стану банку. Здійснення 
такого аналізу можна провести лише під час комплексної інспекційної перевірки, 
яка дає змогу повною мірою визначити, як керівництво банку ставиться до ризиків 
і як здійснює управління ними.

Основою рейтингової системи є оцінка ризиків та визначення рейтингових 
оцінок за її компонентами (рис. 5.11).

 

Менеджмент 

Надходження 

Чутливість  
до ринкового ризику 

Оцінка розміру капіталу банку  
щодо його достатності для захисту 
інтересів вкладників та підтримки 

платоспроможності 

Спроможність забезпечити повернення 
активів, вплив і тенденції проблемних 
активів на загальний фінансовий стан 

банку 

Оцінка методів управління банком  
щодо ефективності діяльності, 
установленого порядку праці,  

методів контролю 

Достатність доходів банку  
для перспективного його розвитку 

Здатність банку забезпечити своєчасне 
та повне поєднання як джерел 

надходження, так і використання коштів 

Ступінь реагування банку  
на зміну ситуації на ринку 

Якість активів 

Ліквідність 

СAPITAL ADEQUACY Достатність капіталу 
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SENSIBILITY 

Рис. 5.11. Основні компоненти системи CAMELS
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За рейтинговою системою передбачається визначити кожному банку цифро-
вий рейтинг за всіма шістьма компонентами, а комплексна рейтингова оцінка ви-
значається на основі суб’єктивного підходу (добре обґрунтованого і переконливо 
аргументованого ) до оцінки за кожним компонентом.

Визначення рейтингу банку за рейтинговою системою – це стандартизо-
ваний метод оцінки банків, ефективність якого залежить від якості підготовки до 
проведення інспекційних перевірок з урахуванням результатів безвиїзного нагляду, 
кваліфікації та об’єктивності інспекторів служби банківського нагляду.

До часу завершення інспектування довідки про перевірку кожного компо-
нента рейтингової системи мають бути погоджені працівниками банку, відповідаль-
ними за певний напрям роботи. У разі відмови погодження цих довідок інспек-
тори банківського нагляду повинні отримати від банку пояснення щодо причин 
непогодження.

Після закінчення інспекційної перевірки на основі інформації, що міститься 
в довідках перевірки, складають звіт про інспектування, визначають рейтингові 
оцінки всіх компонентів рейтингової системи та комплексну рейтингову оцінку. 
Комп лексну рейтингову оцінку визначають на підставі рейтингових оцінок за 
кожним із шести компонентів. 

Кожен компонент рейтингової системи оцінюється за п’ятибальною шкалою, 
де оцінка «1» є найвищою оцінкою, а оцінка «5» – найнижчою, комплексна рейтин-
гова оцінка також визначається за п’ятибальною шкалою (рис. 5.12).

Оцінка «1» «2» «3» «4» «5»

Стан банку Сильний Задовільний Посередній Граничний  Незадовільний

Рис. 5.12. Критерії оцінки компонентів рейтингової системи

Визначення комплексної рейтингової оцінки є суб’єктивним процесом, який 
має бути добре обґрунтованим і спиратися на переконливі аргументи. 

Банки, що отримали комплексну рейтингову оцінку «1» або «2», є надійними 
за всіма показниками, здатними протистояти більшості економічних спадів (крім 
надзвичайних), мають кваліфіковане керівництво. 

Банки, що отримали комплексну рейтингову оцінку «3», мають суттєві недо-
ліки і якщо ці недоліки не будуть виправлені за обґрунтовано визначений для цього 
час, то вони призведуть до значних проблем, пов’язаних із платоспроможністю та 
ліквідністю. У такій ситуації служба банківського нагляду має надати чіткі вказівки 
керівництву банку щодо подолання наявних проблем.

Банки, які отримали комплексну рейтингову оцінку «4» або «5», мають сер-
йоз ні проблеми, що вимагають ретельного нагляду і спеціальних оздоровчих заходів. 
Такі комплексні рейтингові оцінки вказують на те, що загальна платоспромож -
ність банку під загрозою, потрібні конкретні дії банківського нагляду.
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До банків, що отримали комплексні рейтингові оцінки «3» або «4», «5», 
Національний банк України застосовує відповідні заходи впливу.

Розглянемо критерії оцінки кожного компонента системи CАMELS.

Достатність капіталу
Рейтингова оцінка достатності капіталу визначається за рейтинговою систе-

мою на підставі низки факторів (рис. 5.13).

Достатність капіталу (С) 

Наміри і можливості акціонерів щодо нарощення статутного капіталу, 
дивідендна політика 

Наміри і можливості акціонерів щодо визначення достатності капіталу банку 

Відповідність зростання обсягів статутного,  
регулятивного капіталу зростанню активів  

Дотримання вимог банківського законодавства України 

Наявність внутрішніх процедур щодо визначення достатності капіталу банку 

Вплив ризиків на капітал, доступ до ринків капіталу 

Рівень формування резервів під активні операції 

Прибутковість та її вплив на регулятивний капітал банку 

Співвідношення обсягу негативно класифікованих активів  
до регулятивного капіталу 

Відповідність обсягу регулятивного капіталу планам діяльності банку 

Рис. 5.13. Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки 
достатності капіталу

Банк із рейтинговою оцінкою достатності капіталу «1» має такі характе-
ристики:

• показники регулятивного капіталу, адекватності основного і регулятив-
ного капіталу перевищують установлені нормативні значення;

• високий і стабільний рівень надходжень, що забезпечує прибуткову 
діяльність;

• добре врегульований процес зростання статутного і регулятивного капі-
талу, який визначено політикою банку і підтверджується фактичними 
дани ми показників діяльності банку;
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• керівництво банку добре розуміє операції банку і здатне визначати 
ризики, пов’язані з цими операціями, та їхній вплив на достатність регуля-
тивного капіталу, здатне сформувати в повному обсязі резерви під активні 
операції;

• акціонери здатні в разі потреби нарощувати капітал, розмір дивідендів 
обґрунтований (розмір дивідендів обґрунтований у тому разі, коли 
вони забезпечують дохід акціонерам, не перешкоджаючи необхідному 
зростанню статутного та/або регулятивного капіталу);

• відповідність розмірів статутного та/або регулятивного капіталу планам 
розвитку мережі філій, відділень на внутрішньому чи зовнішньому 
ринку;

• незначний рівень негативно класифікованих активів (з урахуванням сфор-
мованих резервів під ці активи) до регулятивного капіталу;

• банк має доступ до різних ринків капіталів, у тому числі зовнішніх.
Банк із рейтинговою оцінкою достатності капіталу «2» має такі самі 

характеристики, що й банк із рейтинговою оцінкою достатності капіталу «1». Це 
банк, у якого значення показників регулятивного капіталу, адекватності основного і 
регулятивного капіталу перевищують нормативні значення, проте він має незначні 
недоліки, пов’язані з одним або кількома з перелічених вище факторів, а саме:

• банк може мати високий і стабільний рівень надходжень і добре кон тро-
лювати зростання регулятивного капіталу, разом з тим за результатами 
інспекційної перевірки банку потрібно доформувати резерви під активні 
операції (тобто обсяг негативно класифікованих активів за результатами 
інспекційної перевірки значно більший, ніж за даними банку), що при-
зводить до зменшення показника регулятивного капіталу (але не нижче за 
його нормативне значення); 

• керівництво такого банку не підтримує статутного або регулятивного 
капіталу на рівні, що достатній для захисту від ризиків, пов’язаних з опе-
раціями банку (наприклад, значення показників адекватності основного 
і регулятивного капіталу за результатами інспекційної перевірки значно 
зменшилися, хоч і відповідають нормативним значенням. Крім того, якщо 
проблеми в діяльності банку, що спричинили погіршення цих показників, 
не будуть виправлені найближчим часом, то за будь-якого незначного 
негативного впливу зовнішніх або внутрішніх ризиків банк порушить 
зазначені нормативи). 

Однак такі недоліки можуть бути виправлені протягом досить незначного 
періоду часу (під час інспекційної перевірки або у строк до двох місяців після її 
закінчення) без посилення контролю з боку служби банківського нагляду.

Банк із рейтинговою оцінкою достатності капіталу «3» має значні недо-
ліки, пов’язані з одним або кількома з наведених на рис. 5.13 факторів. Капітал 
(статутний або регулятивний) такого банку потребує серйозної уваги з боку служби 
банків ського нагляду для забезпечення належного розв’язання керівництвом або 
акціо нерами проблем, пов’язаних із достатністю капіталу, та вжиття заходів для 
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поліп шення достатності капіталу. Підставами для визначення рейтингової оцінки 
до статності капіталу «3» можуть бути такі характеристики діяльності банку:

• недостатність надходжень, за одночасної потреби доформування резервів 
під активні операції за результатами інспекційної перевірки;

• або неконтрольоване зростання активів, що не пов’язане зі збільшенням 
статутного капіталу, з одночасними недоліками в діяльності банку, які 
спричиняють недотримання деяких факторів, перелічених вище; 

• або високий рівень негативно класифікованих активів, який має тенденції 
до збільшення, тощо. 

Якщо вчасно не вжити заходів до виправлення ситуації, то ці недоліки можуть 
призвести до значного зниження капіталу і неплатоспроможності банку. Крім того, 
банк може отримати рейтингову оцінку достатності капіталу «3», якщо значення 
показників регулятивного капіталу, адекватності основного і регулятивного капі-
талу менші, ніж їх нормативні значення, його акціонери не здатні збільшити ста-
тутний капітал до розміру, що покривав би ризики за операціями банку, але при 
цьому наявні позитивні перспективи (плани) щодо усунення проблем, пов’язаних 
із недотриманням факторів (наприклад, найближчим часом буде укладено угоду 
про залучення коштів на умовах субординованого боргу тощо), за обґрунтовано 
визначений для цього строк.

Банк із рейтинговою оцінкою достатності капіталу «4» має значні пробле-
ми, які призвели до того, що капітал неспроможний захистити банк від ризиків, 
пов’язаних з його операціями, має значні збитки від кредитних операцій або від 
операцій із цінними паперами, або валютних операцій, або його витрати значно 
перевищують доходи і мають тенденцію до зростання. Банк має високий рівень 
негативно класифікованих активів (до 30% регулятивного капіталу з урахуванням 
резервів під ці активи). Може дотримуватися (за результатами безвиїзного нагляду) 
або не дотримуватися нормативів капіталу, але за результатами інспекційної 
перевірки очевидно те, що його капітал недостатній для покриття ризиків за 
активними операціями. 

Якщо керівництво та/або акціонери не зможуть вжити негайних заходів для 
виправлення недоліків і порушень, то банк може стати неплатоспроможним у най-
ближчому майбутньому.

Отже, банк із рейтинговою оцінкою достатності капіталу «4» потребує суво-
рого контролю служби банківського нагляду щодо вжиття керівництвом та/або 
акціонерами банку відповідних заходів для поліпшення якості активів і підвищення 
рівня достатності капіталу.

Банк із рейтинговою оцінкою достатності капіталу «5» є неплатоспромож-
ним, а в його діяльності наявні значні порушення і недоліки, які спричиняють недо-
тримання майже всіх факторів, наведених на рис. 5.13. 

Збитки від операцій із цінними паперами, кредитних, валютних та інших 
операцій такого банку становлять значний обсяг, мають тенденцію до зростання 
та можуть призвести до втрати регулятивного капіталу або зменшення показника 
адекватності регулятивного капіталу до однієї третини встановленого нормативного 
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значення; обсяг негативно класифікованих активів (з урахуванням сформованих 
резервів під ці активи) становить 60% і більше від регулятивного капіталу банку. 

Імовірність того, що дії керівництва та/або акціонерів зможуть запобігти 
банкрутству банку, дуже мала. Такий банк потребує особливої уваги служби 
банківського нагляду та негайного вжиття відповідних заходів (у тому числі 
скликання загальних зборів акціонерів для вирішення питання щодо санації або 
реорганізації, або ліквідації банку тощо) з метою зведення до мінімуму збитків 
вкладників та кредиторів.

Визначення рейтингової оцінки якості активів також потребує врахування 
низки факторів (рис. 5.14).

Якість активів (А) 

Співвідношення між обсягом нестандартних активів і сукупними активами 

Рівень активів із негативною класифікацією  
з урахуванням сформованих резервів у сукупних активах 

Дотримання вимог банківського законодавства України 

Концентрація за активними операціями  
щодо одного позичальника / контрагента або групи пов’язаних позичальників 

Обсяг операцій з інсайдерами та ставлення до них керівництва 

Ефективність управління кредитним портфелем і портфелем цінних паперів 

Претензійно-позовна робота 

Рівень резервів на покриття можливих збитків за активними операціями, 
повнота їх формування 

Якість, обсяги, тенденції та управління іншими активами 

Рис. 5.14. Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки 
якості активів

Банк із рейтинговою оцінкою якості активів «1» має такі характеристики:
• співвідношення між обсягами нестандартних активів і сукупних активів 

низьке і добре контрольоване; 
• рівень активів із негативною класифікацією з урахуванням сформованих 

резервів під ці активи в сукупних активах не викликає занепокоєння 
служби банківського нагляду;

• концентрації за активними операціями (у тому числі з урахуванням: 
галузей, операцій із пов’язаними особами / інсайдерами, вкладень під за-
ставу одного типу, ризику країни тощо) добре контрольовані і пов’язані з 
мінімальним ризиком;
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• внутрішні положення, що регулюють проведення активних операцій, 
достатні і враховують усі зміни, які відбулися в банку та в нормативно-
правових актах України з питань банківської діяльності;

• банк дотримується нормативних вимог, установлених Національним 
банком, щодо кредитного ризику та інвестування;

• управління кредитним портфелем і цінними паперами ефективне та добре 
контрольоване, тобто банк користується продуманими й обґрунтованими 
критеріями кредитної / інвестиційної діяльності, контролює проблемні 
кредити / вкладення та кредити інсайдерам тощо; 

• керівництво забезпечує достатній рівень резервів на покриття можливих 
збитків за активними операціями (у тому числі кредитними); 

• ризик, що пов’язаний з іншими активами банку (дебіторська заборгова-
ність, кошти в інших банках тощо), є прийнятним і не становить загрози 
збитків.

Стан банку з рейтинговою оцінкою якості активів «2» подібний до стану 
банку з рейтинговою оцінкою якості активів «1», але має недоліки, пов’язані з одним 
або кількома з наведених факторів (див. рис. 5.14). Керівництво здатне виправити 
ці недоліки без посилення контролю органів банківського нагляду. Цей банк може 
мати одну або більше з перелічених нижче характеристик:

• обсяги нестандартних активів або негативно класифікованих за резуль-
татами інспекційної перевірки більші, ніж за даними банку, але разом з 
тим вони не загрожують капіталові банку і керівництво звернуло на цей 
факт належну увагу, має намір і змогу виправити ситуацію;

• критерії надання кредитів, здійснення інших активних операцій та методи 
контролю з боку керівництва мають деякі недоліки;

• потребують удосконалення порядок ідентифікації осіб та процедури здійс-
нення операцій з інсайдерами банку;

• активні операції (крім кредитних та операцій із цінними паперами) мало-
прибуткові або пов’язані з дещо підвищеним ризиком, але не ста новлять 
реальної загрози для ліквідності і платоспроможності банку.

Банк із рейтинговою оцінкою якості активів «3» має суттєві недоліки, по в’я-
зані з одним або кількома з наведених факторів (див. рис. 5.14). Активи банку з рей-
тинговою оцінкою якості активів «3» мають одну або кілька з таких характе ристик:

• співвідношення між обсягом нестандартних активів і сукупними акти-
вами має тенденцію до збільшення, рівень активів із негативною класифі-
кацією з урахуванням сформованих резервів під ці активи до сукупних 
активів не контролюється належним чином;

• недостатній резерв для відшкодування можливих втрат за активними 
операціями (у тому числі кредитними);

• недосконалі критерії здійснення активних операцій, у тому числі кредит -
ної діяльності, недостатні процедури здійснення контролю;

• операції з інсайдерами проводяться на пільгових (більш сприятливих) 
умовах і викликають занепокоєння служби банківського нагляду; 
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• періодично порушуються окремі нормативи кредитного ризику та/або 
інвестування;

• інші активи банку (крім кредитів) пов’язані з підвищеним ризиком, який 
може погіршити ліквідність і платоспроможність банку.

Служба банківського нагляду повинна контролювати діяльність такого бан-
ку і вимагати від його керівництва вжиття негайних заходів для виправлення 
недоліків.

Банк із рейтинговою оцінкою якості активів «4» має значні недоліки в 
діяльності, які можуть призвести до суттєвого погіршення стану капіталу банку 
та його неплатоспроможності, якщо їх негайно не виправити. Активи банку з 
рей тинговою оцінкою якості активів «4» мають одну або кілька з таких харак те -
ристик:

• обсяг нестандартних активів (у тому числі кредитів, крім класифікованих 
«під контролем») за результатами інспекційної перевірки далі зростає, 
зумовлює зменшення регулятивного капіталу та може призвести до 
неплатоспроможності, якщо не вжити негайних заходів для виправлення 
ситуації;

• обсяг активів із негативною класифікацією з урахуванням сформованих 
резервів під ці активи наближається до граничного значення (спів від-
ношення між обсягом негативно класифікованих активів з урахуванням 
резервів під ці активи і сукупними активами менше ніж 60%);

• обсяг нестандартних кредитів (особливо кредитів із негативною класи-
фікацією) значно перевищує резерв для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями і становить загрозу капіталові;

• інші активи становлять загрозу втрати капіталу і можуть призвести до 
неплатоспроможності банку.

Служба банківського нагляду має приділяти особливу увагу такому банку 
для того, щоб забезпечити негайні заходи для виправлення недоліків з боку його 
керівництва.

Рейтингова оцінка якості активів «5» свідчить про те, що обсяг негативно 
класифікованих активів з урахуванням сформованих резервів під ці активи 
становить 60% і більше від сукупних активів і призводить до зниження показника 
адекватності регулятивного капіталу до 2%. У діяльності банку є значні порушення 
та недоліки, пов’язані з факторами, наведеними на рис. 5.14. Імовірність того, що 
заходи, які здійснить керівництво банку для поліпшення якості активів, будуть 
успішними, дуже мала. 

Для того, щоб запобігти дальшому зменшенню регулятивного капіталу банку, 
захистити інтереси вкладників та кредиторів, служба банківського нагляду повинна 
встановити суворий контроль за таким банком та вжити адекватних заходів впливу 
(скликати загальні збори учасників банку, призначити тимчасову адміністрацію 
тощо). 

Розглянемо фактори, від яких залежить рейтингова оцінка менеджменту 
банку (рис. 5.15).
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Менеджмент (M) 

Повне розуміння керівництвом банку ризиків, пов’язаних із діяльністю банку 

Фінансовий стан банку. Рівень формування резервів під активні операції 

Підготовка та запровадження планів, достатність внутрішніх положень 

Наявність внутрішнього, зовнішнього аудиту,  
реагування керівництва на їх результати 

Наявність практики і тенденцій щодо кредитування інсайдерів 

Наявність системи RISK MANAGEMENT 

Взаємодія правління та спостережної ради, відсутність конфлікту інтересів 

Достатність інформаційних систем управління,  
наявність дотаційних підрозділів 

Належне виконання вимог чинного законодавства України 

Оптимальність організаційної структури, наявність плану дій  
на випадок непередбачених обставин 

Розвиток мережі підрозділів банку та якість управління ними 

Якість виконання банком функції «агента чистих грошей» 

Рис. 5.15. Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки 
менеджменту

Банк із рейтинговою оцінкою менеджменту «1» має такі характеристики:
• керівництво банку досвідчене і компетентне;
• усі основні показники фінансової діяльності банку відповідають норма-

тивним вимогам або перевищують їх;
• повне розуміння керівництвом банку ризиків, пов’язаних із діяльністю 

банку;
• розуміння керівництвом банку економічного середовища та відповідне 

реагування на зміни в ньому;
• наявність належного внутрішнього аудиту та сумлінне здійснення ним 

своїх функцій;
• виважений підхід до планування, розроблення внутрішніх положень, про-

цедур та засобів контролю, а також активний контроль за їх виконанням;
• відсутність ознак кредитування інсайдерів на більш сприятливих умовах;
• належний рівень роботи спостережної ради щодо визначення політики 

банку та її тісне співробітництво з правлінням (радою директорів) банку;
• досконала (оптимальна) організаційна структура, наявність постійно дію-

чої програми підготовки кадрів;
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• відповідальне ставлення правління (ради директорів) і спостережної ради 
банку до зауважень та рекомендацій Національного банку;

• відсутність зауважень щодо виконання банком вимог законодавства 
України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також щодо вста-
новлених у банку правил проведення внутрішнього фінансового моні-
торингу та програм його здійснення.

Банк із рейтинговою оцінкою менеджменту «2» має такі самі характеристики, 
що й банк із рейтинговою оцінкою менеджменту «1», однак має деякі недоліки, що 
можуть бути виправлені досить легко без втручання служби банківського нагляду. 
Ці недоліки пов’язані з одним або кількома наведеними факторами (див. рис. 5.15) і 
можуть бути підставою для виставлення рейтингової оцінки менеджменту «2».

Якщо вирішується питання вибору рейтингової оцінки менеджменту між «1» 
і «2», то потрібно обов’язково враховувати фінансовий стан банку та інші фактори, 
що свідчать про дотримання банком вимог банківського законодавства.

Банк із рейтинговою оцінкою менеджменту «3» має суттєві недоліки, 
пов’язані з кількома факторами (див. рис. 5.15). Потрібні дії служби банківського 
нагляду, щоб керівництво банку вжило заходів для усунення недоліків. 

Рейтингова оцінка менеджменту «3» може свідчити: про негативну практику 
кредитування інсайдерів на більш сприятливих умовах; проведення операцій із 
порушенням вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів, внут-
рішньобанківських положень, незадовільне управління ризиками та планування 
діяльності банку, а також неадекватне реагування на негативні тенденції в економіці 
та незадовільні фінансові результати діяльності, невиконання вимог банківського 
нагляду.

Банк із рейтинговою оцінкою менеджменту «4» має значні недоліки, пов’язані 
з більшістю наведених факторів (див. рис. 5.15). Потрібні рішучі дії служби бан-
ківського нагляду, спрямовані на те, щоб керівництво банку негайно вжило заходів 
для усунення проблем. Національний банк або спостережна рада банку повинні 
розглянути заходи з повного або часткового відсторонення голови, його заступників 
та/або членів правління (ради директорів), головного бухгалтера і його заступників 
від обійманих посад. 

Рейтингова оцінка менеджменту «4» установлюється в разі виявлення знач-
них зловживань у практиці кредитування інсайдерів, інвестиційній діяльності, 
недотримання облікової та процентної політики, ігнорування вимог Національного 
банку, якщо дії або бездіяльність керівництва завдали такої шкоди фінансовому 
стану банку, що він опинився під загрозою неплатоспроможності.

Банк із рейтинговою оцінкою менеджменту «5» має абсолютно неефектив-
не і некомпетентне керівництво, а більшість із характеристик, наведених на 
рис. 5.15, та фінансові результати діяльності банку є незадовільними. Банк із такою 
рейтинговою оцінкою менеджменту потребує негайних рішучих заходів служби 
банківського нагляду. Національний банк має розглянути питання щодо повного /
часткового негайного відсторонення службових осіб банку від обійманих посад або 
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щодо призначення тимчасової адміністрації, або щодо застосування інших заходів 
впливу.

Для визначення рейтингової оцінки надходжень банку слід ураховувати 
розглянуті на рис. 5.16 фактори.

Надходження (Е) 

Оцінка тенденцій та рівень прибутковості 

Якість, структура і достатність надходжень 

Обсяг і тенденції змін різних компонентів доходів / витрат 

Залежність від непередбачених доходів  
і схильність до непередбачених витрат 

Коригування статей доходів / витрат 

Ефективність системи ціноутворення 

Вплив можливих санкцій за судовими процесами 

Якість бюджетного та фінансового планування 

 

Рис. 5.16. Фактори, які впливають 
на визначення рейтингової оцінки надходжень

Для полегшення процесу визначення рейтингової оцінки надходжень доцільно 
використовувати рентабельність активів. Однак зазначені вище фактори вважа-
ються більш вагомими, ніж порівняння середніх значень рентабельності активів за 
відповідною групою банків із значеннями рентабельності активів для конкретного 
банку, який належить до цієї групи. 

Наприклад, значення рентабельності активів банку може бути високим, 
але джерелом надходжень при цьому є здійснення операції, яка не належить до 
сфери традиційних банківських послуг і пов’язана з підвищеним ризиком. Крім 
того, і за наявності високого значення рентабельності активів розмір прибутку 
до оподаткування може бути недостатнім для забезпечення темпу зростання 
регулятивного капіталу відповідно до темпу зростання активів.

Банк із рейтинговою оцінкою надходжень «1» має такі характеристики:
• доходи банку є достатніми для виконання вимог до створення резервів 

під активні операції і забезпечення покриття витрат, для зростання 
регулятивного капіталу та виплати дивідендів акціонерам у достатньому 
розмірі;

• ефективні бюджетне та фінансове планування, контроль доходів і витрат 
за цими планами;

• наявність позитивних тенденцій основних компонентів доходів і витрат; 
• мінімальна залежність від непередбачених і нетрадиційних джерел доходів.
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Банк із рейтинговою оцінкою надходжень «2» має достатні доходи для ви-
конання вимог щодо створення резервів під активні операції, забезпечення зростання 
рівня регулятивного капіталу та виплати дивідендів. 

Водночас такий банк має недоліки, пов’язані з одним або кількома факторами, 
а саме: спостерігається низка негативних тенденцій, пов’язаних зі збільшенням 
частки непередбачених джерел доходів для зростання свого прибутку, нестабільним 
рівнем доходів або керівництво повинно поліпшити процес бюджетного та фінансо-
вого планування і посилити контроль за стабільністю надходжень. Керівництво має 
бути здатним виправити зазначені недоліки без втручання служби банківського 
нагляду.

У діяльності банку з рейтинговою оцінкою надходжень «3» існують суттєві 
недоліки, пов’язані з одним або кількома факторами (див. рис. 5.16). Через дії або 
бездіяльність керівництва банку стан надходжень має тенденції до погіршення, 
наприклад: основним джерелом доходів такого банку можуть бути не процентні, 
а комісійні доходи (простежується тенденція до зростання комісійних доходів, 
нестабільності отримання загальних доходів протягом року); відсоткові ставки 
і комісійні винагороди за активними операціями встановлюються на рівні, що є 
нижчим від собівартості банківських послуг у цьому банку. 

Якщо ситуації не змінити, то рівень регулятивного капіталу банку стане 
нижчим за нормативні значення, тому потрібні дії служби банківського нагляду, 
спрямовані на те, щоб керівництво банку вжило заходів для поліпшення стану 
надходжень.

Банк із рейтинговою оцінкою надходжень «4» має дуже великі проблеми з 
надходженнями. Банк може мати прибуток, однак недостатній для підтримки на 
потрібному рівні резервів під активні операції та забезпечення зростання рівня 
регулятивного капіталу відповідно до нормативних вимог, також значна питома вага 
витрат може бути, наприклад, за обслуговування субординованого боргу. 

Без негайних виправних заходів витрати банку можуть зрости настільки, що 
це загрожуватиме його платоспроможності.

За таких умов керівництво банку має вжити негайних заходів для підвищення й 
оптимізації рівня доходів, посилення контролю за витратами. Також потрібні рішучі 
дії служби банківського нагляду щодо поліпшення стану надходжень та запобігання 
втраті капіталу, у тому числі обмеження, зупинення або припинення проведення 
окремих видів здійснюваних банком операцій із високим рівнем ризику та висунути 
до керівництва банку вимоги щодо зменшення темпів зростання активів. 

Банк із рейтинговою оцінкою надходжень «5» має збитки, що становлять 
пряму загрозу його платоспроможності, за значного недоформування резервів під 
активні операції, відсутні реальні джерела їх збільшення, фактичний обсяг доходів 
у такого банку не здатен покривати небанківські операційні витрати (на утримання 
персоналу, основних засобів і нематеріальних активів тощо).

Потрібні негайні рішучі дії служби банківського нагляду для забезпечення 
спостережною радою, зборами акціонерів ужиття заходів зі санації або реорганізації 
банку, оскільки збитки неминуче призведуть до його неплатоспроможності.
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Для визначення рейтингової оцінки ліквідності банку враховують фак-
тори, від яких вона залежить (рис. 5.17).

Ліквідність (L) 

Стабільність залучених коштів, відповідність строків  
і сум повернення залучених і розміщених коштів 

Компетентність керівництва і фахівців підрозділів банку  
з питань ліквідності банку 

Оперативність, вчасність та адекватність рішень  
щодо управління активами і пасивами 

Виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України 

Залежність від дорогих, нестабільних джерел фінансування  
для забезпечення потреб у ліквідності 

Тенденції, обсяг і джерела ліквідних активів,  
що можуть бути використані для виконання поточних зобов’язань  

Інформаційні системи управління ліквідністю 

Можливість банку диверсифікувати джерела фінансування  балансових  
і позабалансових статей 

Процеси планування, готовність до несподіваних змін на ринку 

Рис. 5.17. Фактори, які впливають 
на визначення рейтингової оцінки ліквідності

Одним з основних обов’язків керівництва банку є підтримка обсягу ліквідних 
активів на рівні, що достатній для виконання поточних зобов’язань, за умови 
максимального збільшення надходжень і зменшення ризику. Цей обов’язок вима-
гає від керівництва ґрунтовного розуміння балансу банку, його клієнтської бази 
(кредитів, депозитів, інших залучених коштів) та економічної ситуації.

Керівництво, яке підтримує ліквідні активи (у тому числі високоліквідні) на 
високому рівні, звичайно, не йде на високий ризик, і обсяг надходжень за таких умов 
буде нижчим. 

Якщо керівництво підтримує обсяг ліквідних активів (у тому числі грошових 
коштів) на мінімальному рівні, забезпечуючи короткочасні великі прибутки, то це 
може свідчити про те, що активні операції в такому банку пов’язані з більшим ризиком. 

Оцінка ризиковості активних операцій банку тісно пов’язана з їх класифікацією 
залежно від строків виконання, тобто чим триваліші строки, на які банк вкладає 
кошти, тим вищий рівень їхньої ризиковості. До того ж здебільшого діє так зване 
«золоте правило» вкладень, яке встановлює пропорційну залежність між дохідністю 
активів і ризиком імовірних втрат коштів за ними, що ускладнює загальну систему 
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фінансового менеджменту в банку, адже підтримання ліквідності не повинно не-
гативно впливати на його прибуткову діяльність. 

Одним з основних обов’язків керівництва банку є підтримка обсягу ліквідних 
активів на рівні, що достатній для виконання поточних зобов’язань, за умови 
максимального збільшення надходжень і зменшення ризику. Цей обов’язок вимагає 
від керівництва ґрунтовного розуміння балансу банку, його клієнтської бази 
(кредитів, депозитів, інших залучених коштів) та економічної ситуації. 

Якщо керівництво підтримує обсяг ліквідних активів (у тому числі грошових 
коштів) на мінімальному рівні, забезпечуючи короткочасні великі прибутки, то це 
може свідчити про те, що активні операції в такому банку пов’язані з більшим ризиком.

Керівництво, яке підтримує ліквідність банку через залучення міжбанківських 
кредитів, має розуміти, що за таких умов процес управління активами і зобо в’я-
заннями стає складним, вимагає від нього особливого вміння і кваліфікації та не 
може залишатися на такому рівні тривалий час.

Банк із рейтинговою оцінкою ліквідності «1» має такі характеристики:
• керівництво добре розуміє баланс банку, знає свою клієнтуру, економічну 

ситуацію;
• обсяг ліквідних активів достатній для задоволення щоденного попиту 

на кредити та непередбачені зміни в ньому, а також для виконання зобо-
в’язань банку в разі як очікуваних, так і непередбачених змін в обсязі 
депозитів (вкладів);

• мінімальне залучення міжбанківських кредитів для забезпечення потреб 
у ліквідності;

• запроваджено обґрунтований та детальний процес планування, контролю 
і моніторингу ліквідності;

• працівники банку мають достатню кваліфікацію і досвід для підтримки 
певних пропорцій (відповідностей) між строками отримання коштів у 
по гашення, наприклад, строки повернення кредитів збігаються з від по-
відними строками погашення платежів за депозитами, що підтвер джу-
ється даними балансу;

• депозитна база банку адекватно диверсифікована як за строками пога-
шення, так і за діапазоном контрагентів, тобто він має коротко-, середньо- 
і довгострокові депозити від фізичних осіб, приватних підприємців, під-
приємств, банків тощо;

• виконуються вимоги щодо ліквідності банку.
Банк із рейтинговою оцінкою ліквідності «2» має характеристики, подібні до 

характеристик банку з рейтинговою оцінкою «1», але такий банк має окремі недоліки, 
пов’язані з одним чи кількома факторами. Однак ці недоліки можуть бути усунені за 
досить короткий час без посилення контролю служби банківського нагляду. Вони 
полягають ось у чому:

• банк задовольняє свої потреби на ліквідність, але працівникам банку 
або керівництву бракує досвіду, або процес планування та контролю 
ліквідності недостатньо ефективний;
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• або банк мав тимчасові проблеми з ліквідністю і працівники банку 
чи керівництво виправили цю ситуацію, однак не вжили заходів для 
запобігання повторенню таких проблем;

• або керівництво не усвідомлює, що в банку виникли негативні тенденції 
(зменшення рівня ліквідних, у тому числі високоліквідних активів, або 
зрос тає нестабільність ресурсної бази, або простежується періодична за-
леж ність від міжбанківських кредитів тощо), або не приділяє їм належної 
уваги. 

Банк із рейтинговою оцінкою ліквідності «3» має суттєві недоліки, пов’язані 
з одним або кількома факторами (див. рис. 5.17). 

Підхід керівництва банку з рейтинговою оцінкою ліквідності «3» до управ-
ління ліквідністю спрощений і це призводить до того, що в банку часто виникають 
проблеми з ліквідністю, а також простежується регулярна залежність від між-
банківських кредитів, крім того, банк має обмежені можливості щодо активних 
операцій – швидкого їх продажу, а щодо пасивних операцій – швидкого залучення 
нових джерел фінансування. 

Керівництво банку повинно негайно звернути належну увагу на негативні 
тенденції, ужити заходів для виправлення недоліків з тим, щоби банк не втратив 
здатності виконувати свої поточні зобов’язання. Для цього потрібні відповідні дії 
служби банківського нагляду.

Банк із рейтинговою оцінкою ліквідності «4» має значні проблеми з лік від-
ністю, що вимагає негайних рішучих дій служби банківського нагляду. Керів ництво 
банку має вжити заходів зі зміцнення стану ліквідності для забезпечення виконання 
своїх грошових, короткострокових зобов’язань, збалансованості строків і сум акти-
вів та зобов’язань банку. Також воно має розпочати планування ліквідності для 
роз в’язання проблем із короткостроковими та непередбаченими потребами на 
ліквідність.

Банк із рейтинговою оцінкою ліквідності «5» має проблеми, пов’язані з 
факторами, наведеними на рис. 5.17, потребує фінансової допомоги із зовнішніх 
джерел (шляхом додаткових внесків акціонерів або залучення нових акціонерів із 
метою формування дешевої ресурсної бази) для задоволення потреб на ліквідність. 
Така негайна фінансова допомога потрібна для того, щоб запобігти банкрутству 
банку через нездатність задовольнити вимоги кредиторів і вкладників.

Розглянемо, як визначається рейтингова оцінка чутливості банку до ринко-
вого ризику (рис. 5.18). Банки наражаються на ринковий ризик унаслідок прийняття 
ними «нетор гі вельних позицій» (чутливість до змін процентних ставок, валютних 
курсів), а також унаслі док їхньої торгівельної діяльності (операції купівлі, продажу 
фінансових інструментів).

Незалежно від джерела або характеру ринкового ризику керівництво банку 
має належним чином усвідомлювати, який вплив має ринковий ризик на поточний 
і майбутній стан банку, здійснювати управління ним в усіх основних напрямах 
діяльності банку, зокрема в залученні коштів, кредитуванні, інвестиційних, валют-
них та позабалансових операціях тощо. 
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Чутливість до ринкового ризику (S) 

Наявність, адекватність положень і процедур, інформаційних систем 
управління щодо управління ринковим ризиком 

Чутливість надходжень банку або економічної вартості його капіталу  
до несприятливих змін % ставок за залученими і розміщеними коштами 

Розуміння керівництвом банку ринкових ризиків, його здатність визначати їх 

Наявність і ефективність лімітів ринкового ризику 

Достатність функцій внутрішнього аудиту 

Характер, складність та обсяги операцій,  
пов’язаних із ринковим ризиком, на який наражається банк 

Виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України 
щодо обмеження ринкового ризику 

Ефективність внутрішнього контролю 

Рис. 5.18. Фактори, які впливають на визначення рейтингової оцінки чутливості 
до ринкового ризику

Банки з незначним ринковим ризиком, але недостатньою системою управління 
ним можуть отримати нижчу рейтингову оцінку за цим компонентом, ніж банки з 
помірним рівнем ринкового ризику, які за результатами інспекційної перевірки 
продемонстрували, що ринкові ризики контролюються і контролюватимуться в 
майбутньому.

Банк із рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику «1» має такі 
характеристики:

• низька або помірна чутливість надходжень банку або економічної вартості 
його капіталу до несприятливих змін процентних ставок за залученими 
і розміщеними коштами, валютних курсів, коливань цін на цінні папери 
тощо;

• внутрішньобанківські положення та процедури належно відображають 
порядок управління ринковим ризиком;

• є достатня система вимірювання всіх ринкових ризиків, використову-
ються загальноприйняті фінансові поняття та методики вимірювання 
ризику, а також відображено у внутрішніх документах банку припущення 
та параметри, покладені в основу цих методик;

• ефективне використання лімітів ринкового ризику, що встановлені для 
його контролю і обмеження, а також відповідають розмірові активів банку, 
складності його операцій та достатності капіталу;
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• наявність належних інформаційних систем управління, орієнтованих на 
відповідних працівників банку, які забезпечують отримання керівництвом 
(комітетом / підрозділом з питань аналізу та управління ризиками) 
узагальненої інформації, а керівниками середньої ланки – детальних звітів 
щодо оцінки ризиків та дохідності операцій;

• ефективна система внутрішнього контролю, що забезпечує надійне функ-
ціонування процесу управління ринковим ризиком, у тому числі визначає 
підзвітність і чітке розмежування повноважень; 

• внутрішній аудит із достатньою періодичністю перевіряє дотримання 
вимог внутрішніх лімітів щодо: обмеження ринкового ризику і положень 
щодо управління ринковим ризиком, а також вимог Національного банку 
щодо його обмеження; підтвердження припущень, структури та досто-
вірності систем вимірювання ринкового ризику;

• виконуються вимоги нормативно-правових актів Національного банку 
щодо обмеження ринкового ризику.

Банк із рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику «2» має 
характеристики, подібні до характеристик банку з відповідним рейтингом «1», але є 
окремі недоліки, пов’язані з одним або кількома факторами.

Ці недоліки можуть бути виправлені в досить короткий термін без додатко-
вого контролю служби банківського нагляду. 

Наприклад, чутливість до ринкового ризику банку низька, проте керівництво 
банку не встановило відповідних лімітів щодо його обмеження або є випадки 
перевищення встановлених лімітів (обмежень), а керівництво досить повільно 
знижує ризики до відповідних рівнів. 

Банк із рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику «3» має 
неприйнятний рівень ринкового ризику, керівництво демонструє брак досвіду або 
знань і розуміння щодо визначення, вимірювання, здійснення моніторингу і конт-
ролю ринкових ризиків.

Рейтингова оцінка чутливості до ринкового ризику «3» означає, що при мі-
тивний підхід керівництва до управління ринковим ризиком призводить до частого 
перевищення лімітів та отримання збитків за окремими операціями. 

Унаслідок відсутності досконалих процесів управління ринковим ризиком 
виникають негативні тенденції в операціях, що пов’язані з ринковим ризиком, 
а також сумніви у здатності керівництва негайно розв’язати ці проблеми, щоб 
запобігти впливу надмірного ринкового ризику на надходження або на економічну 
вартість капіталу. Тому потрібен посилений контроль з боку служби банків-
ського нагляду для забезпечення належного розв’язання керівництвом проблем 
банку.

Банк із рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику «4» має 
значні недоліки, пов’язані з більшістю факторів, наведених на рис. 5.18, здійснює 
діяльність із високим рівнем ринкового ризику, при цьому система управління ним – 
недостатня. Така ситуація вимагає негайного рішучого зміцнення контролю служби 
банківського нагляду. 
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Слід ужити заходів до зниження обсягів операцій, пов’язаних із ринковим 
ризиком, та зміцнити здатність керівництва визначати, вимірювати, здійснювати 
моніторинг і контроль за ринковим ризиком.

Банк із рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику «5» нара-
жається на такий рівень ринкового ризику, який загрожує його плато спро можності. 
Потрібне негайне втручання Національного банку для того, щоб запобігти бан-
крутству банку та забезпечити прийняття керівництвом банку відповідних дій, 
спрямованих на зниження ринкового ризику та запровадження ефективних систем 
визначення, вимірювання, моніторингу і контролю за ринковим ризиком.

Процедура затвердження рейтингу банку
Рейтинг банків складається за результатами кожної інспекційної перевірки та 

є дійсним до проведення наступної інспекційної перевірки. Базовим є той рейтинг, 
що визначений за результатами останньої інспекційної перевірки банку. 

Якщо в період між інспекційними перевірками працівники служби банків-
ського нагляду провели перевірку окремого компонента рейтингової системи, то 
затверджений рейтинг банку може бути змінений на підставі даних цієї перевірки.

Якщо працівники територіального управління Національного банку провели 
перевірку окремого компонента рейтингової системи і за її результатами прийнято 
рішення про зміну рейтингової оцінки за цим компонентом, що була визначена 
раніше на підставі комплексної інспекційної перевірки, то нова рейтингова оцінка та 
комплексна рейтингова оцінка банку затверджується і надсилається Генеральному 
департаменту банківського регулювання та нагляду.

Якщо працівники зазначеного департаменту за результатами розгляду звіту 
про інспекційну перевірку дійшли висновку, що рейтинг (або рейтингова оцін ка 
окремого компонента) банку, виставлений працівниками територіального управ-
ління Національного банку, не відповідає висновкам, зробленим у звіті про інспек-
ційну перевірку, то до територіального управління Національного банку не пізніше 
ніж через 10 робочих днів після отримання звіту про інспекційну перевірку або 
довідки надсилається повідомлення про непогодження результатів інспекційної 
перевірки або перевірки окремого компонента рейтингової системи (звіту про 
інспекційну перевірку або довідки, рейтингових оцінок або рейтингу банку) із 
зазначенням причин непогодження. 

Рейтинг банку (за результатами інспекційної перевірки) або рейтингова 
оцінка (за результатами перевірки окремого компонента рейтингової системи), який 
виставляється працівниками центрального апарату Національного банку, пого-
джується директором Генерального департаменту банківського регулювання та на-
гляду і затверджується заступником Голови Національного банку України, який за 
посадовими обов’язками керує службою банківського нагляду, а за його відсутності 
– заступником. 

Порядок погодження і затвердження рейтингу банку (рейтингової оцінки 
окремого компонента рейтингової системи) за результатами інспекційної перевірки 
(перевірки окремого компонента), включає такі послідовні дії:
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• підготовка службової записки за підписом керівника підрозділу, фахівцями 
якого була проведена інспекційна перевірка, та скерування її до підрозділу 
безвиїзного нагляду, який протягом п’яти робочих днів із часу її отримання 
готує письмовий висновок щодо погодження / непогодження рейтингової 
оцінки банку та оцінок окремих компонентів рейтингової системи;

• обговорення висновків інспекційної перевірки (перевірки окремого 
компонента) та рейтингу банку (рейтингової оцінки окремого компонента 
рейтингової системи) з участю керівників виїзного і безвиїзного нагляду, 
керівника інспекційної групи і працівника, який здійснює безвиїзний 
нагляд за відповідним банком;

• погодження рейтингу (рейтингової оцінки окремого компонента рей-
тингової системи) директором Генерального департаменту банківського 
регулювання та нагляду (його заступником);

• підготовка пакета документів для подання на розгляд заступника Голови 
Національного банку України, що має містити: 
– проект звіту про інспекційну перевірку;
– погоджені директором Генерального департаменту банківського нагляду 

рейтингову оцінку банку та оцінки окремих компонентів рейтингової 
системи;

– інформацію про погодження висновків і результатів інспекційної пере-
вірки службовцем, який здійснює безвиїзний нагляд за відповідним 
банком;

– інформацію щодо оцінки кожного з членів інспекційної групи (з метою 
вдосконалення процесу інспектування та комплектування інспекцій-
них груп кваліфікованими інспекторами за відповідними напрямами 
перевірки);

• затвердження заступником Голови Національного банку України або 
особою, яка виконує його обов’язки, рейтингової оцінки банку та оцінки 
окремих компонентів рейтингової системи;

• підготовка пропозицій щодо доцільності / недоцільності застосування до 
банку заходів впливу для подання на розгляд Комісії Національного банку 
України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (комісії при 
територіальному управлінні) і Правління Національного банку України – 
за потреби.

Якщо працівники центрального апарату Національного банку України здійс-
нили інспекційну перевірку банку (перевірку окремого компонента рейтингової 
системи), нагляд за діяльність якого здійснює територіальне управління Націо-
нального банку, то протягом трьох робочих днів після затвердження рейтингу банку 
(рейтингової оцінки окремого компонента рейтингової системи) відповідному тери-
торіальному управлінню Національного банку надсилають звіт про інспекційну 
перевірку та рейтингову оцінку для дальшого нагляду та роботи з банком з метою 
встановлення контролю за усуненням порушень, виявлених під час комплексної 
інспекційної перевірки.
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Звіт про інспектування, затверджену рейтингову оцінку банку та оцінки 
окремих компонентів рейтингової системи надають банкові протягом трьох робо -
чих днів після погодження заступником Голови Національного банку України.

У разі перевірки банків, віднесених до третьої і четвертої груп, територіальне 
управління Національного банку зобов’язане не пізніше ніж за 14 робочих днів 
після закінчення перевірки надіслати супровідний лист із затвердженим керівником 
територіального управління Національного банку проектом рейтингової оцінки 
банку за допомогою засобів електронного зв’язку до Генерального департаменту 
банківського нагляду для їх погодження департаментом.

Після отримання інформації про погодження рейтингових оцінок і звіту без 
зауважень територіальне управління зобов’язане протягом трьох робочих днів 
внести файли до автоматизованої інформаційної системи АІС «Досьє банків» у 
відповідні модулі і спецзв’язком направити голові спостережної ради та голові 
правління банку.

За наявності зауважень територіальне управління або вносить зміни до звіту і 
рейтингових оцінок, або надсилає листа з детальним обґрунтуванням своєї позиції. 
Цього листа Департамент банківського нагляду розглядає і подає остаточний 
висновок стосовно змісту звіту, адекватності рейтингових оцінок та застосованих 
(передбачених до застосування) заходів впливу.

Після зазначених вище процедур територіальне управління має право 
організувати, за потреби, зустріч із членами спостережної ради для обговорення 
плану виконання заходів впливу.

5.6.  НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

Упродовж останнього двадцятиріччя транснаціональні фінансові установи 
розробляли більш досконалі підходи до реагування на дедалі більшу мінливість і 
нестабільність оточення, в якому вони працюють. Протягом цього часу темпи зміни 
середовища зростали, у багатьох країнах відбулися процеси дерегуляції, у зв’язку з 
глобалізацією ринків збільшився рівень конкуренції, поведінка процентних ставок 
та зміни валютних курсів стали більш несподіваними, а клієнти, за тих самих 
причин, набули досвіду щодо роботи з ризиками. Розвиток технологій призвів до 
появи нових ризиків та спонукав розробленню нових продуктів і методів контролю 
ризиків. Керівництво більшості банків із розумінням поставилося до необхідності 
ідентифікації та контролю ризиків. Окремі ризики, з якими традиційно працювали 
банки, стали надмірними, що привело до появи нових методик роботи з такими 
ризиками або їх виведення поза баланси банків.
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Ризик – це ймовірність, потенціал того, що певні події, очікувані чи неочіку-
вані, можуть спричинити негативний вплив на рівень капіталу або прибутків банку. 

Банківська діяльність – це діяльність, яка неминуче пов’язана з прийняттям 
ризику. Як керівництво банків, так і органи банківського нагляду зацікавлені в 
тому, щоб ризик, який бере на себе банк, був забезпечений. Іншими словами, вони 
зацікавлені в тому, щоб ризик був: усвідомлений, оцінюваний, контрольований і 
не виходив за межі здатності банку без значних наслідків протистояти негативним 
змінам.

Проте існування ризику не обов’язково є причиною для занепокоєння. Для 
розгляду ризиків у перспективі банківський нагляд має вирішити, чи виправданими 
є ризики, які бере на себе банк. Загалом ризики є виправданими, коли вони є 
зрозумілими, вимірними, контрольованими і відповідають спроможності установи 
швидко реагувати на негативні обставини. 

Невиправданий ризик може випливати з навмисних або ненавмисних дій. 
Коли ризики є невиправданими, наглядові органи мають тісно взаємодіяти з бан-
ками і спонукати їхнє керівництво до дій, спрямованих на пом’якшення або усу-
нення цих ризиків. Належні заходи, які здійснюватиме банк, мають передбачати 
змен шення ризикованих сум, збільшення капіталу, зміцнення процесів управління 
ризиками. 

Національний банк України постановою Правління НБУ № 104 від 15 березня 
2004 року затвердив «Методичні вказівки з інспектування банків», які запрова ди -
ли в практичне використання систему нагляду на основі оцінки ризиків.

Система оцінки ризиків (СОР) – це внутрішній документ Національного 
банку України, метою якого є забезпечити систематизований і комплексний підхід 
з боку банківського нагляду до оцінки рівня ризиків, які бере на себе банк, та якості 
систем управління такими ризиками.

Нагляд на основі оцінки ризиків – це система, у рамках якої виробляється 
спільна термінологія та послідовні підходи до управління ризиком у фінансових 
установах. Оскільки такий підхід має універсальний характер, то він є досить 
гнучким і може бути пристосований практично до будь-яких фінансових продуктів 
та послуг, а також до будь-яких банків – як великих, так і малих.

Нагляд на основі оцінки ризику акцентує увагу на діях керівництва банку 
та спостережної ради, зокрема на тому, як воно визначає ризики, дає їм кількісну 
оцінку, контролює та здійснює моніторинг ризиків. Основною метою нагляду з боку 
НБУ є визначити, наскільки ефективно банк управляє ризиками не лише на певний 
момент часу, а й протягом певного періоду.

Підхід Національного банку України, на базі якого здійснюється банківський 
нагляд, полягає в тому, що він зазвичай тісно пов’язаний із головними принципами 
аудиту та бухгалтерського обліку. Цей традиційний підхід не спроможний повною 
мірою врахувати всі знання та уявлення про діяльність того чи іншого банку. У 
зв’язку з цим до банків застосовуються одні й ті самі підходи і процедури.

Основна увага приділяється достовірності даних звітності, у тому числі 
резервам під кредитні операції, рахункам прибутків і збитків, а також достатності 
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традиційних систем внутрішнього контролю, які орієнтовані передусім на запо-
бігання шахрайству. 

Основні завдання такого підходу до нагляду – перевірка правильності від-
несення операцій за відповідними рахунками, перегляд великої кількості окремих 
операцій, наприклад кредитів, та кількісна оцінка проблем на основі підрахунків 
загальних сум перевірених трансакцій. Цей підхід має свої сильні сторони, оскільки 
дає змогу зробити висновок про поточний стан установи, виявити її проблеми. Але 
він не дає можливості по-справжньому оцінити діяльність банку в перспективі.

Результати традиційного нагляду і нагляду на основі оцінки ризиків мо-
жуть мати значні розбіжності. Традиційний нагляд часто зводиться до того, що 
проблемам дається кількісну оцінку, виправляється симптоми проблем, а банкові 
рекомендується уникати занадто високих ризиків. 

Система оцінки ризиків має складатися з трьох основних компонентів, не-
обхідних для того, щоб служба банківського нагляду могла здійснювати нагляд на 
основі оцінки ризику.

У процесі аналізу та обговорення ризиків слід визначати їх та оцінювати 
окремо. Для цього потрібно виділити кілька досить широких категорій ризиків і 
дати їм визначення з метою подальшого використання. Ці загальні категорії ризику 
мають включати всі типові ризики, на які наражається комерційний банк. Виділивши 
і визначивши ці категорії ризиків, служба нагляду запроваджує спільні терміно логію 
та підходи до управління ризиком у комерційних банках. Спільні, загально вживані 
визначення є вирішальною умовою послідовного підходу до виявлення, іден ти-
фікації ризиків.

Національний банк визначив дев’ять категорій ризиків (рис. 5.19). Ці кате-
горії не виключають одна одну; будь-який банківський продукт або послуга може 
одночасно мати характеристики кількох категорій ризиків.

Для аналізу Національний банк України виявляє й оцінює ризики окремо.
Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень і 

капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язан-
ня, виконати умови будь-якої фінансової угоди з банківською установою. 

Кредитний ризик наявний у всіх видах діяльності банку, де результат залежить 
від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Ризик виникає щоразу, коли 
банк надає кошти, бере зобов’язання про їх надання, інвестує кошти незалежно від 
того, де відображається операція – на балансі чи поза балансом.

Доцільно розрізняти індивідуальний і портфельний кредитні ризики. Джере-
лом індивідуального кредитного ризику виступає окремий, конкретний контрагент 
банку – позичальник, боржник, емітент цінних паперів. 

Оцінювання індивідуального кредитного ризику передбачає визначення 
кредитоспроможності такого окремого контрагента, тобто його індивідуальної 
спро можності своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за прийнятими зобов’я-
заннями. 

Портфельний кредитний ризик виявляється у зменшенні вартості активів 
банку. Джерелом його ризику виступає сукупна заборгованість банку за операціями, 
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яким притаманний кредитний ризик, – кредитний портфель, портфель цінних 
папе рів, портфель дебіторської заборгованості тощо. Щодо портфельного кре-
дитного ризику передбачається оцінювання концентрації та диверсифікації 
активів банку.

РИЗИКИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ КІЛЬКІСНО ОЦІНЕНІ 
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Рис. 5.19. Ризики банківської діяльності

Міжнародному кредитуванню притаманний ризик країни, зумовлений особ-
ливостями її економіки, соціального ладу та політичного устрою країни пози-
чальника. 

Ризик країни особливо помітний при кредитуванні іноземних урядів або їхніх 
установ, оскільки таке кредитування зазвичай не забезпечене. Проте цей ризик 
треба завжди враховувати у кредитній, інвестиційній діяльності незалежно від 
сектору – державний чи приватний. Існує також компонент ризику країни, відомий 
як трансфертний ризик, який виникає тоді, коли заборгованість позичальника 
не номінована (виражена) в національній валюті. Незважаючи на фінансовий 
стан по зи чальника, валюта заборгованості може просто виявитися недоступною 
для нього.

Урахування нижчезазначених факторів дає можливість оцінити кількість 
кредитного ризику (табл. 5.3). 
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Таблиця 5.3
Кількісні параметри кредитного ризику

Кредитний ризик
незначний помірний значний

Здійснюється ефективна 
диверсифікація кредитного 

р изику

Диверсифікація в цілому 
задовільна, але існують певні 

концентрації

Диверсифікація кредитного 
ризику є незадовільною

Рівень наданих к редитів 
і зобов’язань про надання 

кредитів є низьким відносно 
загальних активів

Рівень наданих кредитів 
і зобов’язань про надання 

кредитів є помірн им відносно 
загальних активів

Рівень наданих кредитів 
і зобов’язань про надання 

кредитів є високим відносно 
загальних активів

Віднош ення кредитів 
і кредитних зобов’язань 

до регулятивного капіталу 
є низьким

Відношення кредитів 
і кредитних зобов’язань 

до регулятивного капіталу 
є пом ірним

Відношення кредитів 
і кредитних зобов’язань 

до регулятивно го капіталу 
є високим

Зростання активів, 
що генерують кредитний 

ризик, є плановим 
і відповідає досвіду 
та/або операційним 

можливостям керівництва 
і персоналу

Певне зростання активів, 
що генерують кредитний 

ризик, не є плановим 
або перевищує заплановані 

рівні і, можливо, 
є випробуванням для 

досвіду та/або операційних 
можливостей керівництва 

і персоналу

Зростання активів перевищує 
заплановані рівні 
і є непосильним 

для операційних можливостей 
керівництва і персоналу. 
Зростання відбувається 

за рахунок нових продуктів, 
позичальників, що перебу-

вають поза межами традицій-
ної для банку сфери бізнес у

У разі розширення обсягів 
кредитування застосовується 

консервативний підхід 
до структури, термінів, 

рівня зростання або способів 
розрахунків

Розширення обсягів 
кредитування є виправданим 

щодо структури, термінів, 
рівня зростання або способів 

розрахунків

Банк занадто високими 
темпами нарощує обсяги 

нового кредитування, 
запроваджує нові продукти 
з погляду їхньої структури, 

умов та практики погашення
Винятків із належних 
процедур та практики 

здійснення активних операцій 
немає або робляться рідко

Є обмежена кількість винятків 
із встановлених процедур 

і практки здійснення 
активних операцій

Є велика кількість винятків 
із встановлених процедур 

та практики здійсненн  я 
активних операцій

Вартість та якість 
забезпечення є адекватною 

до кредитного ризику

Вартість та якість 
забезпечення захищає 
від кредитного ризику

Забезпечення є неліквідним, 
його вартість, якість 

є недостатніми

Рівень прострочених 
та безнадійних кредитів 

за балансовою класифікацією 
є низьким, і тенденція 

є стабільною

Рівень прострочених 
та безнадійних кредитів 

за балансовою класифікацією 
є помірним, і тенденція 

є стабільною

Рівень прострочених 
та безнадійних кредитів 

є високим, 
а тенденція стабільною, 
або рівень є помірним, 
а тенденція зростаюча
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Закінчення табл. 5.3
Кредитний ризик

незначний помірний значний
Рівень негативно 

класифікованих активів 
невисокий

Рівень негативно 
класифікованих активів 

помірний

Рівень негативно 
класифікованих активів 

високий

Негативно класифіковані 
активи можуть бути 

повернуті у звичайному 
режимі роботи з клієнтом

Негативно класифіковані 
активи можуть бути 

повернуті, але за умови 
вжиття певних заходів

Повернення негативно 
класифікованих активів 
викликає сумнів, може 

потребувати тривалого часу

Резерви під втрати 
за активними операціями
є достатніми і покривають 

можливі збитки. Втрати 
надходжень, капіталу 

є мінімальними

Можливі втрати за активними 
операціями не повинні 

серйозно вичерпати наявні 
резерви. Втрати надходжень 

контрольовані

Втрати за активними 
операціями можуть 

серйозно вичерпати наявні 
резерви. Потенційні втрати 

надходжень, капіталу 
є значними

Оцінка якості управління кредитним ризиком здійснюється на основі враху-
вання зазначених у табл. 5.4 факторів.

Таблиця 5.4
Оцінка якості управління кредитним ризиком

Якість управління

висока потребує вдосконалення низька

Наявна внутрішня нормативна 
база щодо активних операцій 

відповідає принципам 
корпоративного управління, 

ефективно встановлює 
і доводить до виконавців цілі 
роботи портфелів, процедури 

і практику здійснення 
активних операцій 

та визначення допустимого 
рівня ризику

Пол оження відповідають 
принципам корпоративного 
управління, є, в основному, 

прийнятними. Удосконалення 
є бажаним в одній або кількох 

сферах, але загалом 
не є критичним. Процедури 

і практика здійснення 
активних операцій 

або визначення допустимого 
рівня ризику потребують 

удосконалення

Положення мають недоліки 
в одному або кількох аспектах 

і значного вдосконалення. 
Вони не досить чіткі, надто 

загальні і недостатньо 
визначають цілі роботи 
портфелів, процедури 
і практику здійснення 

а  ктивних операцій 
та визначення допустимого 

рівня ризику

Керівництво повністю розуміє 
всі аспекти кредитного ризику, 
здатне передбачати і своєчасно 

та адекватно реагувати 
на зміни ринкових умов 

кредитування

Керівництво достатньо 
розуміє ключові аспекти 

кредитного ризику 
і в цілому адекватно реагує 

на зміни ринкових умов 
кредитування

Керівництво не розуміє або 
вирішило ігнорувати ключові 
аспекти кредитного ризику. 
Воно не в змозі виконувати 

вимоги до кредитування 
або несвоєчасно і неналеж-

ним чином реагує на них
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Закінчення табл. 5.4
Якість управління

висока потребує вдосконалення низька
Інформаційні системи 

управління забезпечують 
достовірну, своєчасну і повну 

інформацію про портфелі. 
Керівництво і спостережна 
рада отримують відповідні 

звіти для аналізування 
і розуміння параметрів 

кредитного ризику

Інформаційні системи 
управління потребують 
удосконалення в одній 

або кількох сферах, 
але керівництво і спостережна 

рада банку, як правило, 
отримують відповідні звіти 

для аналізування і розуміння 
параметрів кредитного ризику

Інформаційні системи мають 
недоліки. Достовірність 

і своєчасність інформації 
є суттєво недостатньою. 
Керівництво не отримує 
адекватної, достатньої 

інформації для аналізування 
і розуміння параметрів 

кредитного ризику
Рівень кваліфікації персоналу 

відповідає складності 
активних операцій. 

Проводиться постійне 
підвищення кваліфікації 

Комплектації персоналу 
загалом відповідають 

складності активних операцій. 
Плинність кадрів може 

створювати певні розриви 
в управлінні портфелем

Комплектація кадрами 
є недостатньою 

за кваліфікацією. 
Плинність кадрів є високою.  

Банк не забезпечує 
достатнього підвищення 
кваліфікації персоналу

Аналіз кредитного ризику 
є повним і сприяє ранньому 

виявленню нових ризиків

Аналіз кредитного ризику 
і системи кількісної оцінки 

і моніторингу ризиків 
є задовільними

Аналіз кредитного ризику 
не є повним або його якість 

є недостатньою 

Класифікація активних 
операцій адекватно 

відображається за допомогою 
внутрішніх рейтингів 

і забезпечує раннє виявлення 
проблем

Класифікація якості портфеля 
активних операцій достатньо 

відображається 
за допомогою внутрішніх 

рейтингів

Класифікація якості портфеля 
активних операцій не точно 

відображається 
за допомогою внутрішніх 

рейтингів

Внутрішній і зовнішній аудит 
активних операцій 

є своєчасним, повним
і незалежним

Внутрішній і зовнішній аудит 
кредитних операцій 

є прийнятним

Аудит кредитних операцій 
має значні недоліки 

щодо їх незалежності, 
своєчасності, обсягу

Методологія розрахунку 
резервів під можливі втрати 

за активними операціями 
є правильною

Методологія розрахунку 
резервів під можливі втрати 

за активними операціями 
є загалом адекватною

Методологія розрахунку 
резервів під можливі втрати 

за активними операціями 
має багато недоліків

Інспектори мають ураховувати як кількість, так і якість управління кредитним 
ризиком, щоб зробити такі висновки.

Сукупний кредитний ризик може бути визначений:
• як низький;
• помірний;
• високий.
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Очікується, що напрям зміни ризику буде:
• до зменшення;
• стабільний;
• до зростання. 
Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний ризик для над-

ходжень і капіталу, який може виникнути через неспроможність банку виконати 
свої зобов’язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Він 
виникає через нездатність управляти незапланованими відпливами коштів, змінами 
джерел фінансування або виконувати позабалансові зобов’язання.

Виділяють також ризик ліквідності ринку, який визначається як наявний або 
потенційний ризик для надходжень і капіталу, що виникає через нездатність банку 
швидко закрити розриви своїх позицій за поточними ринковими ставками. Він 
виникає також через нездатність визначати або враховувати зміни ринкових умов, 
які впливають на спроможність залучати кошти в необхідних обсягах і за прийнят-
ними ставками або реалізовувати активи швидко і з мінімальними втратами вартості.

Урахування зазначених у табл. 5.5 факторів дозволяє оцінити кількість ризику 
ліквідності. 

Таблиця 5.5
Кількісні параметри ризику ліквідності

Ризик ліквідності
незначний по мірний значний

Параметри ризику ліквідності 
(потоки грошових коштів, 

поточна позиція та потреби 
в ліквідності, стратегія 

управління ліквідністю) 
не становлять загрози 

для надходжень і капіталу

Параметри ризику ліквідності 
становлять контрольовану 

загрозу для надходжень 
і капіталу

Існує значний ризик втрати 
надходжень або капіталу 
у зв’язку з високою ціною 

залучення зобов’язань 
або потенційною незапла-

нованою реалізацією активів 
нижче від їхньої балансової 

вартості 
Позиція ліквідності 

є достатньою, але очікується 
незначний ризик 

для надходжень і капіталу

Не очікується, що позиція 
ліквідності погіршиться 

найближчим часом

Позиція ліквідності 
є вкрай несприятливою, 

що призводить 
до значного ризику втрати 
надходжень або капіталу

Джерела залучення коштів 
створюють для банку 
конкурентну перевагу 

за витратами 
(вартість залучення коштів 

нижча за середню 
в порівняльній групі)

Банк може залучати кошти 
з помірним рівнем витрат 

(за середньою вартістю 
в порівняльній групі)

Джерела залучення коштів 
і структури портфелів 
указують на поточні 

або потенційні труднощі 
з підтриманням 

низьковитратної ліквідності 
протягом тривалого періоду 
(вартість залучення коштів 
значно перевищує середню 

в порівняльній групі)
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Закінчення табл. 5.5
Ризик ліквідності

незначний по мірний значний
Джерела залучення коштів 

є значно 
диверсифікованими. 

Залежність від значних 
постачальників є 

недостатною

Джерела залучення коштів 
є диверсифікованими, 

однак лише незначна кількість 
постачальників коштів має 

спільні інвестиційні цілі, строки 
та економічний вплив

Існує концентрація 
джерел залучення коштів 
від обмеженої кількості 

постачальників 
або постачальників 

зі спільними інвестиційними 
цілями або економічним 

впливом
Потреба ліквідних коштів 

для відповідного банку 
значно менша, ніж існуючі 
пропозиції, і не очікується 

жодних негативних змін 

Уразливість банку до труднощів 
із залученням коштів у результаті 

погіршення його сприйняття 
ринком є незначною. Ризик 
для надходжень і капіталу 

є контрольованим

Банк практично 
не має доступу до ринку 

залучення коштів унаслідок 
його негативного сприйняття 

або ігнорування ринку

Материнська компанія 
надає сильну підтримку 

Існують угоди про надання 
допомоги з боку материнської 
компанії, але на практиці банк 

ще не звертався по таку допомогу

Материнська компанія 
не надає належної підтримки

Оцінка якості управління ризиком ліквідності здійснюється на основі вра ху-
вання певної низки факторів (табл. 5.6).

Таблиця 5.6
Оцінка якості управління ризиком ліквідності

Якість управління

висока потребує вдосконалення низька
Положення, що затверджені 

відповідними органами 
банку згідно з принципами 

корпоративного управління, 
ефективно доводять до відома 

працівників параметри 
управління ризиком 
ліквідності і розподіл 

обов’язків

Положення затверджені згідно 
з принципами корпоративного 
управління, достатньою мірою 
доводять до відома працівників 

параметри управління 
ризиком ліквідності і розподіл 
обов’язків. Можуть мати місце 

незначні недоліки

Внутрішня нормативна база 
є неадекватною 
або неповною. 

Положення мають недоліки 
в одному або кількох 

суттєвих аспектах 

Керівництво повністю розуміє 
всі аспекти ризику ліквідності 

Керівництво достатньо розуміє 
основні аспекти ризику 

ліквідності 

Керівництво не розуміє 
або ігнорує основні аспекти 

ризику ліквідності 
Керівництво передбачає зміни 
ринкових умов і добре реагує 

на них

Керівництво адекватно реагує 
на зміни ринкових умов

Керівництво не передбачає 
змін ринкових умов 

та/або не вживає своєчасних 
чи адекватних заходів 

у відповідь на них
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Закінчення табл. 5.6
Якість управління

висока потребує вдосконалення низька
Процеси управління ризиком 

базуються на відповідних 
підходах, які довели свою 

ефективність протягом 
певного часу

Процеси управління ризиком 
ліквідності є адекватними

Процеси управління 
ризиком ліквідності 

мають значні недоліки

Управлінська інформація 
є своєчасною, точною, 
повною і достовірною

Управлінська інформація 
є загалом своєчасною, точною, 

повною і достовірною

Інформаційні системи 
управління не надають 
достатньої інформації 

для управління ризиком 
ліквідності

Доступ до ринків 
фінансування належним 

чином оцінено 
і диверсифіковано 

Доступ до ринків фінансування 
загалом належним чином 

оцінено і диверсифіковано, 
але не враховано 
всіх можливостей

Керівництво не оцінило 
реально доступу до джерел 

залучення коштів 
і не приділило достатньої 

уваги диверсифікації
Плани заходів на випадок 

кризових обставин 
є ефективними 
та враховують 

усі необхідні фактори 

Плани заходів на випадок 
кризових обставин 

є ефективними й адекватно 
враховують вартість 

альтернативних джерел 
ліквідності 

Планів заходів на випадок 
кризових обставин немає 

або вони є неповними. 
Недостатньо враховується 
вартість альтернативних 
джерел ліквідності. Існує 
висока ймовірність того, 

що будуть потрібні 
додаткові джерела 

фінансування 
в разі кризових обставин

Інспектори мають ураховувати як кількість, так і якість управління ризиком 
ліквідності, щоб зробити такі висновки.

Сукупний ризик ліквідності може бути визначений:
• як низький;
• помірний;
• високий.
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
• до зменшення;
• стабільний;
• до зростання. 

Ризик зміни процентної ставки – це наявний або потенційний ризик для 
надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних 
ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість банку, так і на економічну вартість 
його активів, зобов’язань та позабалансових інструментів. 
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Основними типами ризику зміни процентної ставки, на які зазвичай нара-
жається банк, є:

• ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю у строках по-
гашення (для інструментів із фіксованою процентною ставкою) і пере-
оцінки величини ставки (для інструментів із змінною процентною став-
кою) банківських активів, зобов’язань та позабалансових позицій;

• ризик зміни кривої дохідності, який виникає через зміни в її нахилі та формі;
• базисний ризик, зумовлений недосконалістю кореляції між коригуванням 

ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, решта харак-
теристик яких щодо переоцінки є однаковими;

• ризик права вибору, який постає з наявності права відмови від виконання 
угоди (тобто реалізації права вибору), яке прямо чи непрямо присутнє 
в ба гатьох банківських активах, зобов’язаннях та позабалансових порт-
фелях.

Урахування зазначених у табл. 5.7 факторів надає можливість оцінити кіль-
кість ризику зміни процентної ставки. 

Таблиця 5.7
Кількісні параметри ризику зміни процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки
незначний помірний значний

Ризик зміни вартості ресурсів 
невеликий, базисний ризик 

і ризик кривої дохідності 
мінімальні. Позиції, 

що передбачають право 
вибору, чітко визначені 

та добре керовані

Ризик складається з ризику 
зміни вартості ресурсів, 

базисного ризику, ризику 
кривої дохідності і ризику, 

пов’язаного з правом вибору, 
які підтримуються 

на контрольованих рівнях

Ризик складається із значного 
ризику зміни вартості ресур-

сів, високого базисного ризику, 
неприйнятного за наявних 

умов ризику кривої дохідності 
або значного ризику, 

пов’язаного з правом вибору
Неузгоджені позиції 

є короткостроковими
Неузгоджені позиції 
можуть бути більш 
довгостроковими, 

але ефективно хеджо ва ними

Неузгоджені позиції є більш 
довгостроковими, 

а їх хеджування є дорогим

Неузгоджені позиції, напевно, 
не викличуть нестабільності 

надходжень або капіталу через 
зміни процентних ставок 

Не очікується значних 
коливань надходжень 

у зв’язку зі змінами 
процентних ставок

Імовірність значної 
нестабільності надходжень 

у зв’язку зі змінами 
процентних ставок є високою

Ризики, пов’язані з довгостро-
ковими неузгодженостями 

щодо зміни вартості ресурсів, 
і ризики, пов’язані з правом 

вибору, значно перекриті 
або повністю компенсуються 

дешевими стабільними 
ресурсами, залученими 
на невизначений термін

Деякі, але не всі, ризики, 
пов’язані з довгостроковими 

неузгодженостями щодо 
зміни вартості ресурсів, 

і ризики, пов’язані з правом 
вибору, перекриваються 
дешевими стабільними 
ресурсами, залученими 
на невизначений термін

Ризики, пов’язані з довгостро-
ковими неузгодженостями 

щодо зміни вартості ресурсів, 
і ризики, пов’язані з правом 

вибору, недостатньо перекриті 
або не повністю компенсують-

ся дешевими стабільними 
ресурсами
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Для оцінки якості управління ризиком зміни процентної ставки враховують 
низку зазначених факторів (табл. 5.8).

Таблиця 5.8
Оцінка якості управління ризиком зміни процентної ставки

Якість управління
висока потребує вдосконалення низька

Внутрішня нормативна база, 
що затверджена згідно 

з принципами корпоратив-
ного управління, є прий нят-
ною та ефективно формулює 

вимоги до управління 
ри зи ком, функціональних 

обо в’яз ків

Внутрішня нормативна база, 
затверджена згідно з прин-

ци пами корпоратив ного 
управління, загалом адекват но 

формулює вимоги до управ-
лін ня ризиком, функціо наль-
них обов’язків. Можуть бути 

незначні недоліки

Внутрішня нормативна 
база неадекватно формулює 

вимоги до управління 
ризиком зміни процентної 

ставки, функціональних 
обов’язків і толерантності 

до ризику

Керівництво, відповідальні 
посадові особи і відповідні 

структурні підрозділи 
повністю розуміють 
усі аспекти ризику 
процентної ставки

Керівництво, відповідальні 
посадові особи і відповідні 

структурні підрозділи 
достат ньо розуміють основні 
аспекти ризику процентної 

ставки

Керівництво, посадові особи 
і відповідні структурні 

підрозділи не розуміють 
або вирішили ігнорувати 
основні аспекти ризику 

процентної ставки
Керівництво передбачає 

зміни ринкових умов і вчасно 
та відповідно реагує на них

Керівництво загалом 
адекватно реагує на зміни 

ринкових умов

Керівництво не передбачає 
зміни ринкових умов 

та/або не здійснює своєчасних 
і адекватних заходів 

у відповідь на них 
Функція моніторингу лімітів 

ризиків і вимірювання 
розміру ризиків є 

незалежною від осіб, які 
виконують рішення про 

прийняття на банк ризиків

- 

Функція моніторингу лімітів 
ризиків і вимірювання 

розміру ризиків 
не є незалежною від осіб, 

які виконують рішення про 
прийняття на банк ризиків 

Інструменти і методи вимірю-
вання ризику сприяють про -
це со ві прийняття рішень, на-
 да ю чи суттєву і своєчасну ін-
фор мацію за різними сце на рі-
ями змін процентних ставок

Інструменти і методи вимі рю-
вання ризику мають незначні 
недоліки, але є прийнятними, 
зважаючи на розмір та склад-
ність балансових і поза балан-

сових ризиків банку

Інструменти і методи вимі-
рювання ризику є надто спро-

щеними, зважаючи на від-
но с ний розмір та складність 
балансових і позабалансових 

ризиків банку
Управлінська інформація 

є своєчасною, точною, 
повною і достовірною

Управлінська інформація 
загалом є своєчасною, точною, 

повною і достовірною

Інформаційні системи 
управління мають значні 

недоліки
Системи обмежень (лімітів) 

установлюють чіткі пара мет-
ри ризику за різн ими ви зна-

ченими і обґрун тованими 
сце наріями зміни процентних 

ставок

Системи обмежень (лімітів) 
є адекватними для контролю 
за ризиком за різними визна-

ченими і обґрунтованими 
сце  наріями зміни процентних 

ставок

Системи обмежень (лімітів) 
не є обґрунтованими 

або не відображають розумін-
ня ризиків для надходжень та 
економічної вартості капіталу

5.6 
НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ



254

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Інспектори Національного банку України мають ураховувати як кількість, так 
і якість управління ризиком зміни процентної ставки, щоб зробити такі висновки.

Сукупний ризик зміни процентної ставки може бути визначений:
• як низький;
• помірний; 
• високий.
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
• до зменшення;
• стабільний;
• до зростання. 

Ринковий ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень та 
капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів, 
товарів і курсів іноземних валют за тими інструментами, які перебувають у торгі-
вельному портфелі. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу, при йняття 
позицій з боргових і пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів 
(деривативів).

Ризики, що виникають за аналогічних обставин та аналогічних інструментів, 
які є в банківському портфелі, розглядаються в інших відповідних категоріях системи 
оцінки ризиків.

Урахування зазначених у табл. 5.9 факторів дає можливість оцінити кіль -
кість ринкового ризику. 

Таблиця 5.9
Кількісні параметри ринкового ризику

Ринковий ризик
незначний помірний значний

Величина відкритих 
незахеджованих позицій 

є обмеженою. У разі зміни цін 
та курсів коливання розміру 

надходжень і капіталу 
будуть мінімальними

Величина відкритих 
незахеджованих позицій 

є помірною. У разі зміни цін 
та курсів коливання розміру 

надходжень і капіталу 
будуть помірними

Величина відкритих 
незахеджованих позицій 

є значною. У разі зміни цін 
та курсів коливання розміру 

надходжень і капіталу 
будуть значними

Ризики в основному випли-
вають із клієнтських операцій 

і стосуються ліквід них 
та добре контрольо ваних 
продуктів, ринків і рівнів 

діяльності 

Ризик виникає головним 
чи ном у зв’язку з клієнт сь-

кими операціями. Ураховуючи 
розмір, термін і складність 

відкритих позицій, банк має 
доступ до різних ринків 

та інструментів управління 
ризиками за прийнятних 

витрат 

Існує значна ймовірність 
виникнення підвищеного 
ризику, який пов’язаний 

з операціями і позиціями, 
що були свідомо розпочаті 

та/або відкриті керівництвом 
або трейдерами на основі 
власного бачення ринку. 

Обсяг та/або умови 
здійснення клієнтських 

операцій не є адекватними 
для цього банку
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Закінчення табл. 5.9
Ринковий ризик

незначний помірний значний
Очікується, що тривалість 

утримання відкритої позиції 
та її обсяги залишаться 

на поточному рівні 
або зменшаться 

Очікується, що тривалість 
утримання відкритої позиції 

та її обсяги залишаться 
на поточному рівні

Існує ймовірність значних 
втрат або ускладнень 

із закриттям або хеджуван-
ням позицій через складність

самих позицій, складність 
доступу до певних інстру-

ментів, ринків або у зв’язку 
із загальною неліквідністю 

ринків. Очікується, 
що тривалість утримання 

відкритої позиції та її обсяги 
залишаться на поточному 

рівні або збільшаться 

Оцінка якості управління ринковим ризиком здійснюється на основі ураху-
вання низки зазначених у табл. 5.10 факторів.

Таблиця 5.10
Оцінка якості управління ринковим ризиком 

Якість управління
висока потребує вдосконалення низька

Внутрішня нормативна база 
за тверджена згідно з прин ци-
па ми корпоративного управ-

лін ня, чітко визначає рівень та 
ви ди ризику, на який готовий 
іти банк, а також установлює 

чіткі повноваження, консерва-
тив ні обмеження і відповідний 

розподіл обов’язків. 
Поло жен ня дозволяють 

прийма ти ризи ки особам, 
які мають належ ний досвід

Внутрішня нормативна база 
затверджена згідно з прин ци-
пами корпоративного управ-

лін ня, визначає рівень та види 
ризику, на який готовий іти 

банк, а також установлює 
чіткі повно важення, 

консервативні обмеження 
і відповідні обо в’яз ки 
в загальному вигляді

Внутрішня нормативна база 
банку відображає ставлення 
до ризиків правління банку, 
а не акціонерів. Чіткого роз-
поділу повноважень немає. 
Ризики приймає персонал, 
який не має відповідного 

досвіду

Керівництво, відповідальні 
посадові особи та відповідні 

структурні підрозділи 
повністю розуміють всі аспекти 

ринкового ризику

Керівництво, відповідальні 
посадові особи та відповідні 

структурні підрозділи 
повністю розуміють основні 
аспекти ринкового ризику

Керівництво, відповідальні 
посадові особи та відповідні 

підрозділи не розуміють 
або ігнорують ключові 

аспекти ринкового ризику
Керівництво, відповідальні 

посадові особи передбачають 
зміни ринкових умов 

і своєчасно та ефективно 
реагують на них

Керівництво, відповідальні 
посадові особи адекватно 

реагують на зміни ринкових 
умов

Керівництво, відповідальні 
посадові особи не перед ба-
чають зміни ринкових умов 
та не вживають своєчасних 
і належних заходів на зміни 

ринкових умов
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Закінчення табл. 5.10
Якість управління

висока потребує вдосконалення низька
Інструменти і методи 
вимірювання ризику 

є досконалими, 
зважаючи на обсяги 

і складність діяльності

Інструменти і методи 
вимірювання ризику мають 

незначні недоліки, 
але є достатніми, зважаючи 

на складність діяльності

Інструменти і методи 
вимірювання ризику 

є неадекватними обсягам 
або складності діяльності

Управлінська інформація є 
достатньою для чіткої оцінки 

потенційної волатильності 
(мінливості) ринку і оцінки 

сукупного ризику, 
узятого банком на себе

Управлінська інформація 
є загалом достатньою 

для оцінки потенційної 
волатильності (мінливості) 
ринку і оцінки сукупного 

ризику, узятого банком на себе

Управлінська інформація 
неточно характеризує 

потенційну волатильність 
(мінливість) ринку 

або сукупний ризик, 
узятий банком на себе

Системи обмежень (лімітів) 
установлюють 

чіткі параметри ризику 
за різними визначеними 

і обґрунтованими сценаріями 

Системи обмежень (лімітів) 
установлюють чіткі параметри 

ризику за визначеними 
і обґрунтованими 

сценаріями 

Системи обмежень (лімітів) 
не відображають повного 

розуміння ризику

Функція визначення кількісної 
оцінки і моніторингу ризику 
є незалежною від діяльності, 

пов’язаної з прийняттям 
ризику

–

Функція визначення кількіс-
ної оцінки і моніторингу 
ризику не є незалежною 

від діяльності, пов’язаної 
з прийняттям ризику

Інспектори Національного банку України мають ураховувати як кількість, так 
і якість управління ринковим ризиком, щоб зробити такі висновки.

Сукупний ринковий ризик може бути визначений:
• як низький;
• помірний;
• високий.
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
• до зменшення;
• стабільний;
• до зростання. 

Валютний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень і 
капіталу, який виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют і цін 
на банківські метали.

Валютний ризик можна поділити:
• на ризик трансакції;
• ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик);
• економічний валютний ризик.
Ризик трансакції полягає в тому, що несприятливі коливання курсів інозем-

них валют впливають на реальну вартість відкритих валютних позицій. Та оскільки 
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він, зазвичай, випливає з операцій маркетмейкерства, дилінгу і прийняття позицій в 
іноземних валютах, то розглядається в рекомендаціях щодо ринкового ризику.

Ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний) полягає в тому, 
що величина еквівалента валютної позиції у звітності змінюється внаслідок зміни 
обмінних курсів, які використовуються для перерахунку залишків в іноземних 
валютах у базову (національну) валюту.

Економічний валютний ризик полягає у змінах конкурентоспроможності 
фінансової установи або її структур на зовнішньому ринку через суттєві зміни 
обмінних курсів.

Урахування зазначених у табл. 5.11 факторів надає можливість оцінити кіль-
кість валютного ризику. 

Таблиця 5.11
Кількісні параметри валютного ризику

Валютний ризик
незначний помірний значний

Величина відкритих валютних 
незахеджованих позицій в окре-

мих валютах є обмеженою 

Величина відкритих валют-
них незахеджованих позицій 

в окремих валютах є помірною

Величина відкритих валют-
них незахеджованих пози цій 
в окремих валютах є значною 

Потоки грошових коштів 
є передбачуваними, 
добре узгодженими 
або захеджованими 

Невідповідності потоків 
грошових коштів 

є передбачуваними, 
їх розміри є помірними

Банк має позиції 
у неконвертованих валютах, 

що ускладнює процес 
і вартість хеджування

Вплив змін валютних курсів 
на величину надходжень 

та / або капіталу незначний 

Вплив змін валютних курсів 
на величину надходжень 

та / або капіталу помірний

Вплив змін валютних курсів 
на величину надходжень 
та / або капіталу значний 

Оцінка якості управління валютним ризиком здійснюється на основі ураху-
вання зазначених у табл. 5.12 факторів.

Таблиця 5.12
Оцінка якості управління валютним ризиком 

Якість управління
висока потребує вдосконалення низька

Внутрішня нормативна база, 
затверджена згідно з прин ци-
пами корпоративного управ-
ління, чітко та обґрунто вано 

визначає обмеження валютних 
позицій за валютами, строками 

та інструментами

Внутрішня нормативна база, 
затверджена згідно з прин ци-
пами корпоративного управ-

ління, загалом визначає 
обме ження валютних пози-
цій за валю тами, строками 

та інструментами

Внутрішньої нормативної бази 
немає або вона неаде кват на 

характеру операцій банку, зва-
жаючи на досвід керів ництва, 
капітал банку та обсяг активів 

і зобо в’я зань, но мінованих 
в інозем ний валюті

Керівництво, відповідальні 
посадові особи та відповідні 

структурні підрозділи повністю 
розуміють усі аспекти 

валют ного ризику

Керівництво, відповідальні 
посадові особи та відповідні 

структурні підрозділи 
повністю розуміють основні 
аспекти валютного ризику

Керівництво, відповідальні 
посадові особи та структур ні 
підрозділи не розуміють або 
вирішили ігнорувати основні 

аспекти валютного ризику
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Закінчення табл. 5.12
Якість управління

висока потребує вдосконалення низька
Керівництво передбачає зміни 

ринкових умов і належним 
чином реагує на них

Керівництво адекватно 
реагує на зміни ринкових 

умов

Керівництво не передбачає 
змін ринкових умов, 

не вживає своєчасних 
і належних заходів

Інструменти, методи кількісної 
оцінки ризику є досконалими

Інструменти, методи 
кількісної оцінки ризику 

можуть мати 
незначні недоліки, 
але є достатніми

Інструменти, методи 
кількісної оцінки ризику 

є неадекватними розмірові 
і складності діяльності 

Управлінська інформація 
є достатньою для чіткої оцінки 
потенційної мінливості ринку 

і оцінки сукупного ризику 
банку

Управлінська інформація 
є загалом достатньою 

для оцінки потенційної 
мінливості ринку і оцінки 
сукупного ризику банку

Управлінська інформація 
не точно характеризує 

потенційну волатильність 
ринку або сукупний ризик 

банку
Системи обмежень (лімітів) 

установлюють чіткі параметри 
ризику за різними сценаріями

Системи обмежень (лімітів) 
установлюють 

чіткі параметри ризику 
за різними сценаріями

Системи обмежень (лімітів) 
не відображають повного 

розуміння ризику

Функція визначення кількісної 
оцінки і моніторингу ризику 
є незалежною від діяльності, 

пов’язаної з прийняттям ризику –

Функція визначення 
кількісної оцінки 

і моніторингу ризику 
не є незалежною 

від діяльності, пов’язаної 
з прийняттям ризику

Інспектори Національного банку України мають ураховувати як кількість, так 
і якість управління валютним ризиком, щоб зробити такі висновки.

Сукупний валютний ризик може бути визначений:
• як низький;
• помірний;
• високий.
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
• до зменшення;
• стабільний;
• до зростання. 

Операційно-технологічний ризик є потенційним ризиком для довгостро-
кового існування банківської установи, що випливає з недоліків корпоративного 
управління, системи внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних 
тех нологій і процесів обробки інформації з погляду керованості, універсальності, 
надійності, контрольованості і безперервності роботи. 
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Такі недоліки можуть призвести до фінансових збитків через помилку, 
невчасне виконання робіт чи шахрайство або стати причиною того, що інтереси 
банку постраждають в якийсь інший спосіб, наприклад, дилери, кредитні праців-
ники чи інші працівники банку перевищать свої повноваження або здійснювати-
муть операції з порушенням етичних норм або із занадто високим ризиком. 

Операційно-технологічний ризик виникає також через неадекватність стра-
тегії, політики і використання інформаційних технологій. До інших аспектів 
операційно-технологічногого ризику належить імовірність непередбачуваної події 
на зразок пожежі або стихійного лиха.

Урахування зазначених у табл. 5.13 факторів дає змогу оцінити кількість опе-
раційно-технологічного ризику. 

Таблиця 5.13
Кількісні параметри операційно-технологічного ризику

Кількість ризику
незначна помірна значна

Ідентифікація клієнта, аналіз 
операції перед її здійсненням, 

процедури 
є стандарти зова ни ми

Ідентифікацію клієнта, 
аналіз операції перед її 

здійсненням і процедури 
важко стандартизувати через 
складність схем проведення 
операцій у рамках окремих 

продуктів

Ідентифікацію клієнта, аналіз 
операції перед її здійсненням 

і процедури неможливо 
стандар-тизувати через 

складність схем проведення 
операцій у рамках окремих 

продуктів

Кількість операцій, 
технологічна складність 
їх обробки є низькими 

і відповідають рівню розвитку 
операційних систем

Кількість операцій, 
та технологічна складність 
їх обробки наражають банк 

на певний ризик

Рівень технологічної обробки 
операцій, стан розвитку 

операційних систем 
є невідповідними 
і мають недоліки

Повністю виконуються 
вимоги розрахунково-касових 

операцій

Існують певні порушення 
розрахунково-касової 

дисципліни 

Існують значні порушення 
розрахунково-касової 

дисципліни
Схеми проведення операцій 

прості, стандартизовані, 
середній розмір та кількість 

проведення операцій 
у різних часових зонах 

невеликі

Проведення операцій 
характеризуються склад-

ністю, є відхилення від стан-
дартних схем проведення 

операцій, кількість їх прове-
дення в різних часових зонах 

помірна

Проведення операцій 
характеризуються як складні 

і не стандартизовані, середній 
розмір операцій великий, 

кількість їх проведення 
в різних часових зонах значна

Розширення кількості 
та спектра банківських послуг 

відповідає планам керівництва. 
Плани впровадження 

є чіткими і виконуються

Розширення кількості 
та спектра банківських 

послуг загалом відповідає 
планам керівництва, які 

взагалі чіткі, але не завжди 
мають комплексний характер

У банку немає адекватних 
планів розширення кількості 

та спектра послуг
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Оцінка якості управління операційно-технологічним ризиком здійснюється 
на основі урахування зазначених у табл. 5.14 факторів.

Таблиця 5.14
Оцінка якості управління операційно-технологічним ризиком

Якість управління
висока потребує вдосконалення низька

Положення банку, 
де розглядається операційно-

технологічний ризик,
 є повністю достатніми

Положення банку, 
затверджені 

згідно з принципами 
корпоративного управління, 

є загалом достатніми

Положення банку 
не враховують усіх аспектів 
операційно-технологічного 
ризику і не є адекватними 

йому
Керівництво повністю розуміє 

всі аспекти ризику
Керівництво достатньо 
розуміє основні аспекти 

ризику

Керівництво не розуміє 
або ігнорує основні аспекти 

ризику
Керівництво передбачає 
і належним чином реагує 

на зміни величини 
операційно-технологічного 

ризику

Керівництво адекватно 
реагує на зміни величини 

операційно-технологічного 
ризику

Керівництво не передбачає 
або не вживає своєчасних 

і належних заходів у відповідь 
на зміни величини ризику

Стратегія і положення щодо 
інформаційних технологій 

повністю виконуються 
і забезпечені достатньою 

ресурсною базою

Стратегія і положення щодо 
інформаційних технологій 

загалом виконуються 
і загалом забезпечені 

адекватною ресурсною базою

Стратегія і положення щодо 
інформаційних технологій 

не виконуються 
та/або не забезпечені 

належною ресурсною базою
Банк має історію відсутності 

операційних збоїв. Імовірність 
того, що банк не зможе 
відновити та обробити 

операцію надалі, 
є мінімальною завдяки 

наявності надійних засобів 
внутрішнього контролю

Банк має історію відсутності 
значних операційних збоїв. 
Імовірність того, що банк 

не зможе відновити 
й обробити операцію надалі, 
зведено до мінімуму завдяки 
існуванню загалом надійних 

засобів контролю

Існують факти значних 
(за кількістю та/або 

наслідками) операційних 
збоїв. Імовірність 

неспроможності відновлення 
та обробки операції 

надалі є високою через 
брак ефективних засобів 
внутрішнього контролю

Системи внутрішнього 
контролю, аудит та плани 

на випадок кризових обставин 
є ефективними

Системи внутрішнього 
контролю, аудит та плани 

на випадок кризових 
обставин є достатніми

Системи внутрішнього 
контролю, аудит та плани 

на випадок кризових 
обставин мають значні 

недоліки
Управлінська інформація 

є цілком задовільною 
Недоліки управлінської 

інформації щодо обробки 
операцій є незначними

Управлінська інформація 
щодо обробки операцій 

має значні недоліки
Кількість, кваліфікація 

та досвід персоналу 
цілком задовільні

Наявна кількість і якість 
персоналу викликає 

занепокоєння

Наявна кількість і якість 
персоналу є недостатньою
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Інспектори Національного банку України мають ураховувати як кількість, так 
і якість управління операційно-технологічним ризиком, щоб зробити такі висновки.

Сукупний операційно-технологічний ризик може бути визначений:
• як низький;
• помірний;
• високий.
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
• до зменшення;
• стабільний;
• до зростання. 

Ризик репутації – це ризик для надходжень і капіталу, який виник або може 
виникнути (потенційний) через несприятливе сприйняття іміджу фінансової 
установи клієнтами, контрагентами, акціонерами або органами нагляду. Це впливає 
на спроможність банку встановлювати нові стосунки з контрагентами, надавати 
нові послуги або підтримувати встановлені відносини. Цей ризик може призвести 
банківську установу до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази, у тому числі 
до притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності.

Ризик репутації можливий на всіх рівнях організації, тому банки повинні 
відповідально ставитись до своїх відносин із клієнтами та суспільством.

У публічному сприйнятті іміджу банку можна виділити дві категорії:
• сприйняття ринком: наприклад, нинішніми або потенційними клієнтами, 

контрагентами, акціонерами (учасниками);
• сприйняття органами державного регулювання, наприклад, Національ-

ним банком України, Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, Державною податковою адміністрацією, іншими уповноваженими 
органами.

Оцінка сукупного ризику репутації здійснюється на основі врахування низки 
відповідних факторів (табл. 5.15).

Таблиця 5.15
Оцінка сукупного ризику репутації

Сукупний ризик
низький помірний високий

Керівництво передбачає зміни, 
які впливають на репутацію 
банку, та відповідно реагує 

на них

Керівництво адекватно 
реагує на зміни, 
які впливають 

на репутацію банку

Керівництво не передбачає 
ринкових або інших змін 
або не вживає своєчасних 

або адекватних заходів 
у відповідь на них

Банк відповідно до принципів 
корпоративного управління 

розробив кодекс етики, 
що повністю виконується

Банк відповідно 
до принципів 

корпоративного управління 
розробив Кодекс етики, 
що загалом виконується

Кодексу етики в банку немає 
або він не функціонує
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Закінчення табл. 5.15
Сукупний ризик

низький помірний високий
Внутрішня дисципліна банку 

забезпечується на дуже 
високому рівні

Внутрішня дисципліна 
банку забезпечується 
на прийнятному рівні

Внутрішня дисципліна банку 
не забезпечується

Системи внутрішнього 
контролю та аудиту 
повністю адекватні

Системи внутрішнього 
контролю та аудиту 
загалом адекватні

Системи внутрішнього 
контролю та аудиту 

неефективні і не забезпечують 
зменшення ризиків. 

Керівництво не вжило 
належних виправних дій або 
в минулому їх застосування 

не дало очікуваних результатів
Вплив внутрішніх і зовнішніх 
чинників на публічний імідж 

та добре ім’я банку 
є мінімальним, уживаються 

заходи для контролю 
(наприклад, через дієву службу 

зв’язків із громадськістю). 
Негативного впливу 
найближчим часом 

не очікується

Вплив внутрішніх 
і зовнішніх чинників 
на публічний імідж 
та добре ім’я банку 
є контрольованим 

(наприклад, через дієву 
службу зв’язків 

із громадськістю). 
І, як очікується, вплив 
залишиться низьким 

у найближчому 
майбутньому

Існує значний негативний 
вплив на публічний імідж 

банку за рахунок внутрішніх 
і зовнішніх чинників. 

Це виявляється в кількості 
позовів проти банку або його 
керівників, у значному обсязі 
скарг клієнтів або у великих 

сумах збитків

Значна частина вкладів 
фізичних осіб гарантована 

Фондом гарантування вкладів –

Банк не є учасником 
Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 
або є тимчасовим учасником

Інспектори Національного банку України мають ураховувати ці фактори, щоб 
зробити такі висновки.

Сукупний ризик репутації може бути визначений:
• як низький;
• помірний;
• високий.
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
• до зменшення;
• стабільний;
• до зростання. 

Юридичний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень і 
капіталу, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, 
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підзаконних нормативних актів, угод, заведеної практики або етичних норм, а також 
через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил. 

Банківські установи наражаються на юридичний ризик через те, що мають 
відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, контр-
агентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та іншими упов-
новаженими органами.

Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій, адміні-
стративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення 
репутації та позицій банку на ринку, звуження можливостей для розвитку, змен-
шення можливостей правового забезпечення виконання угод.

Оцінка сукупного юридичного ризику здійснюється на основі врахування 
відповідних факторів (табл. 5.16).

Таблиця 5.16
Оцінка сукупного юридичного ризику

Сукупний юридичний ризик
низький помірний високий

Керівництво повністю розуміє 
всі аспекти ризику, демонструє 

готовність забезпечувати 
відповідність усім вимогам

Керівництво достатньою 
мірою розуміє основні аспекти 

юридичного ризику

Керівництво не розуміє 
або вирішило ігнорувати 

основні аспекти юридичного 
ризику

Повноваження, підзвітність 
та відповідальність 

за виконання відповідних 
вимог і норм чітко визначені 

та запроваджені на всіх 
організаційних рівнях

Повноваження, підзвітність 
та відповідальність 

за виконання відповідних 
вимог і норм доведені до всіх 

організаційних рівнів, 
але можуть потребувати 
певного вдосконалення

Керівництво не визначило, 
не довело до всіх необхідних 

організаційних рівнів 
відповідних вимог і норм
 або не вимагає належної 

відповідальності 
за їх виконання

Керівництво передбачає зміни 
регулятивного характеру, 
відповідно реагує на них

Керівництво адекватно реагує 
на зміни регулятивного 

характеру 

Керівництво не передбачає 
змін регулятивного 

характеру або не вживає 
своєчасних або адекватних 
заходів у відповідь на них

Потреба відповідності 
встановленим законодавчим 

вимогам і нормам враховується 
у процесі розроблення 

продуктів та систем

Потреба відповідності вста-
нов леним вимогам і нормам 

може формально не розгляда-
тися в процесі розроблення 

продуктів та систем, але 
фак тич но враховується під час 
за про вадження цих продуктів

Потреба відповідності 
встановленим законодавчим 

вимогам і нормам 
не враховується у процесі 

розроблення продуктів 
та систем

Порушення та/або відхилення 
від установлених вимог 

і норм незначні за кількістю 
або не є серйозними

Частота й серйозність 
порушень та/або відхилень 

помірні

Порушення наражають банк 
на значний ризик погір шен-

ня репутації, погіршення 
позиції банку на ринку
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Закінчення табл. 5.16
Сукупний юридичний ризик

низький помірний високий
Якщо виявлено недоліки, 

то керівництво негайно вживає 
належних виправних заходів

Проблеми можуть бути 
усунуті в робочому режимі 
без використання значних 

грошових ресурсів. 
Керівництво реагує 
відповідним чином 

на недоліки

Помилки часто не виявлені 
на внутрішньому рівні, 
виправні заходи часто 

неефективні або керівництво 
не реагує відповідним чином 

на недоліки

Банк має позитивну історію 
виконання встановлених вимог 

і норм. У банку є відповідні 
системи контролю 

для виявлення юридичних 
проблем

Системи юридичного 
контролю щодо відповідності 
діяльності вимогам і нормам 

достатні для уникнення 
значних або частих порушень

Системи юридичного 
контролю щодо відповідності 
діяльності вимогам і нормам 

мають недоліки

Навчальні програми 
забезпечують постійне 

підвищення кваліфікації 
персоналу

Є певна непослідовність 
у процесі навчання 

та підвищенні кваліфікації 
персоналу

Банк не забезпечує належних 
і послідовних програм 

підвищення кваліфікації 
персоналу

Інспектори Національного банку України мають враховувати ці фактори, щоб 
зробити такі висновки.

Сукупний юридичний ризик може бути визначений:
• як низький;
• помірний;
• високий.
Очікується, що напрям зміни ризику буде:
• до зменшення;
• стабільний;
• до зростання. 

Стратегічний ризик – ризик для надходжень і капіталу, який виник або може 
виникнинути (потенційний) через неправильні управлінські рішення, неналежну 
реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнесовому середовищі.

Цей ризик виникає внаслідок несумісності:
• стратегічних цілей банку;
• бізнесових стратегій, розроблених для досягнення цих цілей;
• ресурсів, задіяних для досягнення цих цілей;
• якості їх реалізації.
Потрібні для реалізації бізнесових стратегій ресурси можуть бути як мате-

ріальними, так і нематеріальними. До них належать канали взаємодії та обміну 
інформацією, операційні системи, мережі надання послуг, управлінський потенціал 
та можливості. 
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Оцінка сукупного стратегічного ризику здійснюється на основі урахування 
низки зазначених факторів (табл. 5.17).

Таблиця 5.17
Оцінка сукупного стратегічного ризику

Сукупний стратегічний ризик
низький помірний високий

Практика управління 
ризиками є невід’ємною 

частиною процесу 
стратегічного планування

Якість управління ризиками 
відповідає стратегічним 

завданням, які стоять 
перед банком

Практика управління 
ризика ми не відповідає 
страте гіч ним завданням 

або оче вид ною є відсутність 
стра те гічн ого напряму 

розвитку
Стратегічні цілі, завдання, 

корпоративна культура, 
поведінка належним чином 

доведені до виконання 
та послідовно впроваджуються 
на всіх організаційних рівнях. 

Ефективність виконання 
стратегічних завдань 

забезпечується високою 
кваліфікацією керівництва

Керівництво 
продемонструвало 

спроможність досягати 
поставлених цілей 

і виконувати завдання. 
Є окремі невирішені 

завдання, які не мають 
суттєвого впливу 

на виконання загальних 
завдань та місії банку

Стратегічні завдання 
не відображені адекватно 
у внутрішній нормативній 

базі банку. Структура 
і кваліфікація персоналу 

організації не відповідають 
довгостроковим стратегіям

Банк має позитивну історію 
досягнення поставлених цілей 

та виконання стратегічних 
завдань. Стратегічні плани 

не несуть загрози дестабілізації 
стану банку

Банк має загалом позитивну 
історію досягнення 
поставлених цілей 

та виконання стратегічних 
завдань. Стратегічні плани 
несуть незначну і цілком 
контрольовану загрозу 

дестабілізації стану банку

Банк виявляє 
неспроможність досягнення 

поставлених цілей 
та виконання стратегічних 

завдань. Виконання 
стратегічних планів 

банку може спричинити 
дестабілізацію його стану

Інформаційні системи 
управління ефективно 

забезпечують виконання 
стратегічних завдань 

Інформаційні системи 
управління достатньою 

мірою забезпечують 
виконання короткострокових 

стратегічних завдань

Інформаційні системи 
управління щодо забез пе-

чення виконання страте гіч-
них завдань мають серйозні 

недоліки або відсутні
Тактика банку щодо виконання 
стратегічних планів повністю 

відповідає визначеній стратегії, 
забезпечується рівнем капіталу 

та може мати 
лише номінальний вплив 

на дохідність. Рішення 
можна легко змінювати 
з помірними витратами

Тактика банку щодо 
виконання стратегічних 

планів загалом відповідає 
визначеній стратегії і загалом 

забезпечується рівнем 
капіталу та розвитком 
операційних систем. 

У разі потреби рішення 
або заплановані заходи 
можуть бути змінені без 

значних витрат або проблем

Стратегічні рішення 
матимуть серйозні негативні 

наслідки для ринкової 
вартості капіталу. Дії банку 

щодо виконання стратегічних 
планів є агресивними 

або не сумісними 
із визначеною стратегією. 

Змінити прийняті рішення 
у процесі їх реалізації дуже 
важко або занадто дорого
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Оцінка ризику в СОР має відображати як теперішні, так і потенційні параметри 
ризику установи. На цій оцінці ґрунтується стратегія і робота нагляду. Вона також 
створює основу для обговорення питань із керівниками та членами ради банку і 
допомагає забезпечити ефективнішу роботу нагляду (інспектування, безвиїзний 
нагляд тощо).

Другим компонентом системи оцінки ризиків є критерії кожної категорії 
ризику, які мають відображати як теперешні, так і потенційні параметри ризику 
установи.

Третій компонент системи оцінки ризиків – власне оцінка ризиків за опера-
ціями для кожної категорії ризику. 

Оцінка ризиків ураховує:
• кількість ризику, тобто існуючий рівень або обсяг ризику, на який на-

ражається банк, і характеризується як незначний, помірний або значний;
• якість управління ризиком (якість ризик-менеджменту), тобто наскільки 

добре ризики визначаються, вимірюються, контролюються і проводить ся 
їх моніторинг. Оцінюється як висока, задовільна або низька;

• сукупний ризик, тобто узагальнена оцінка проблем, які викликають 
занепокоєння органів нагляду, з урахуванням кількості ризику, якості 
управління ризиком та відносного значення кожного із цих двох факторів. 
Він оцінюється як високий, помірний або низький.

Оцінка сукупного ризику спрямовує конкретні заходи й ресурси, передбачені 
стратегією нагляду.

За напрямом ризику, який відображає ймовірні зміни в загальній картині 
ризиків банку протягом визначеного періоду, звичайно не менше ніж 12 місяців, 
ризик оцінюється як зростаючий, стабільний або такий, що зменшується. 

Тенденція ризику впливає на стратегію нагляду, зокрема на те, якою мірою 
використовуються посилені процедури. Напрям до зменшення вказує на те, що на 
підставі наявної інформації нагляд очікує зменшення сукупного ризику протягом 
наступних 12 місяців. Стабільний напрям свідчить про те, що сукупний ризик 
залишиться незмінним, а напрям до зростання – про те, що нагляд очікує збільшення 
сукупного ризику через 12 місяців.

Кількість ризику і якість управління ризиком слід оцінювати окремо. Тобто 
коли присвоюються окремі оцінки за системою оцінки ризиків, то на оцінку кількості 
ризику не повинна впливати якість управління ризиком, хоч би якою високою чи 
низькою вона була. Крім того, сильна капітальна база або високі фінансові показники 
діяльності не слід розглядати як пом’якшувальні фактори для неадекватної системи 
управління ризиками.

Нагляд не повинен робити однозначний висновок, на зразок того, що «висо-
кий» рівень ризику – це погано, а «низький» рівень ризику – це добре.

Кількість ризику просто відображає рівень ризику, який банк приймає на себе 
у процесі діяльності, а добре це чи погано – залежить від того, чи здатні його системи 
управління ризиками виявляти, вимірювати, проводити моніторинг і контролювати 
цю кількість ризику. 
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Для шести категорій ризику – кредитного, ризику ліквідності, ризику зміни 
процентної ставки, ринкового, валютного та операційно-технологічного – нагляд 
оцінює кількість ризику, якість управління ризиком, сукупний ризик і напрям 
ризику.

Решта ризиків – стратегічний, ризик репутації, юридичний – впливають на 
капітал і надходження банку, але їх важко точно виміряти кількісно. Відповідно, за 
цими ризиками оцінюються тільки сукупний ризик і напрям ризику. Характерис-
тики сукупного ризику і напряму ризику ті самі, що й для інших шести ризиків.

Зазначені компоненти Системи оцінки ризику (СОР) спираються на традицій-
ні наглядові підходи, які вже запроваджено службою нагляду Національного 
банку. Система ж оцінювання ризиків дасть змогу службі банківського нагляду 
ефективніше розподіляти свої ресурси та використовувати превентивну тактику 
під час застосування заходів впливу. СОР не тільки допоможе службі банківського 
нагляду зрозуміти ризики конкретного банку та вдаватися до відповідних дій, а й 
дасть змогу скласти більш повне уявлення про ризики в банківській системі загалом.

5.7.  АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Станом на 1 січня 2011 року ліцензію Національного банку України на 
здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебували 
18 банків, з них 17 банків ліквідовувались за рішеннями НБУ, 1 – за рішеннями 
господарських (арбітражних) судів.

Власний капітал банків становив 141,7 млрд грн, або 15,0% пасивів банків, 
активи банків становили 945,5 млрд грн, загальні активи – 1 090,1  млрд грн.

Наводимо детальну інформацію про показники діяльності банків України за 
період із 1 січня 2007 року до 1 січня 2011-го (табл. 5.18).

Таблиця  5.18
Основні показники діяльності банків України

(млн грн)

№
пор. Показники

Дата
01.01.
2007

01.01.
2008

01.01.
2009

01.01.
2010

01.01.
2011

1. Кількість зареєстрованих банків 193 198 198 197 194
2. Виключено з Державного реєстру банків 6 1 7 6 6
3. Кількість банків, що перебувають 

на стадії ліквідації 19 19 13 14 18



268

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Продовження табл. 5.18

№
пор. Показники

Дата
01.01.
2007

01.01.
2008

01.01.
2009

01.01.
2010

01.01.
2011

4. Кількість банків, що мають ліцензію 
НБУ на здійснення операцій 170 175 184 182 176

4.1 з них: з іноземним капіталом 35 47 53 51 55
4.1.1 у т. ч. зі 100% іноземним капіталом 13 17 17 18 20

5. Частка іноземного капіталу 
у статутному капіталі банків, % 27,6 35,0 36,7 35,8 40,6

АКТИВИ 
І. Активи банків 340 179 599 396 926 086 880 302 942 088

Загальні активи (не скориговані на резерви 
під активні операції) 353 086 619 004 973 332 1 001 626 1 090 248

1. Готівкові кошти та банківські метали 11 430 18 313 20 668 21 725 26 749
2. Кошти в НБУ 15 280 19 120 18 768 23 337 26 190
3. Кореспондентські рахунки, що відкриті 

в інших банках 18 535 26 293 40 406 51 323 67 596

4. Кредити надані
з них: 26 9294 485 368 792 244 747 348 75 5030

4.1 кредити, що надані суб’єктам господарської 
діяльності 167 661 276 184 472 584 474 991 508 288

4.2 кредити, надані фізичним особам 77 755 153 633 268 857 222 538 186 540
5. Довгострокові кредити 157 224 291 963 507 715 441 778 420 061

5.1 з них: довгострокові кредити суб’єктам 
господарювання 90 576 156 355 266 204 244 412 262 199

6. Прострочена заборгованість за кредитами 4 456 6 357 1 8015 69 935 84 851
7. Вкладення в цінні папери 14 466 28 693 40 610 39 335 83 559
8. Резерви під активні операції банків 13 289 20 188 48 409 122 433 148 839

8.1 % виконання формування резерву 100,10 100,04 100,10 100,05 100,01
8.2 з них: резерв на відшкодування можливих 

втрат за кредитними операціями 12 246 18 477 44 502 99 238 112 965

ПАСИВИ 
ІІ Пасиви, усього 340 179 599 396 926 086 880 302 942 088
1. Власний капітал 425 66 69 578 119 263 115 175 137 725

1.1. з нього: сплачений зареєстрований 
статутний капітал 26 266 42 873 82 454 119 189 145 857

1.2. частка капіталу в пасивах 12,5 11,6 12,9 13,1 14,6
2. Зобов’язання банків 297 613 529 818 806 823 765 127 804 363

2.1. з них:
2.2. кошти суб’єктів господарювання 76 898 111 995 143 928 115 204 144 038

2.2.1. з них: строкові кошти суб’єктів 
господарювання 37 675 54 189 73 352 50 511 55 276

2.2. кошти фізичних осіб 106 078 163 482 213 219 210 006 270 733
2.2.1. з них: строкові кошти фізичних осіб 81 850 125 625 175 142 155 201 206 630
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Закінчення табл. 5.18

№
пор. Показники

Дата
01.01.
2007

01.01.
2008

01.01.
2009

01.01.
2010

01.01.
2011

Довідково:
1. Регулятивний капітал 41 148 72 265 123 066 135 802 160 897
2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 14,19 13,92 14,01 18,08 20,83
3. Доходи 41 645 68 185 122 580 142 995 136 848
4. Витрати 37 501 61 565 115 276 181 445 149 875
5. Результат діяльності 4 144 6 620 7 304 -38 450 -13 027
6. Рентабельність активів, % 1,61 1,50 1,03 -4,38 -1,45
7. Рентабельність капіталу, % 13,52 12,67 8,51 -32,52 -10,19
8. Чиста процентна маржа, % 5,30 5,03 5,30 6,21 5,79
9. Чистий спред, % 5,76 5,31 5,18 5,29 4,84

Упродовж 2008–2010 років діяльність банківського сектору України зазна-
вала впливу світової фінансової та економічної кризи й характеризувалася скоро-
ченням активної діяльності банків, зменшенням їх ресурсної бази, збільшенням 
питомої ваги проблемних кредитів та отриманням збитків. 

Загальні активи банків України за період 2006–2010 років (далі – аналізо-
ваний період) зростали шаленими темпами (втричі) і перевищили обсяг валового 
внутрішнього продукту (ВВП) за результатами 2008 року. Ця ситуація пояснюється 
такими факторами: спрямуванням кредитів переважно на споживання (споживчі 
кредити фізичним особам), а не на виробничі, інвестиційні цілі, що, у свою чергу, 
не нарощувало ВВП; збільшенням кількості іноземних банків на вітчизняному 
ринку, які вливали суттєві валютні ресурси і нарощували кредитні портфелі. Під 
впливом світової фінансово-банківської кризи кредитування банками практично 
було призупинено і активи банківського сектору скоротилися за 2009 рік на 4,9% – 
до 880,3 млрд грн порівняно зі зростанням на 54,5% у 2008 році. Основна питома вага 
в активах упродовж аналізованого періоду належала кредитному портфелю: від 72 
до 78%. 

Практично аналогічна ситуація відбувалась із зобов’язаннями банків, які ли-
ше у 2008 році зросли на 52,3% (переважно за рахунок запозичень на міжнародних 
ринках). Їх зменшення відбулося лише у 2009 році на 5,2%.

За аналізований період власний капітал банків України зростав динамічно, а 
загальний темп росту становив більш ніж 3,5 раза. Несуттєве зменшення капіталу 
(4,1 млрд грн, або 3,4%) спостерігалось лише за результатами діяльності банків 
у 2009 році та було зумовлено від’ємним фінансовим результатом діяльності бага-
тьох банків унаслідок формування резервів за кредитними операціями у великих 
розмірах. 

У 2010 році банки далі нарощували статутний капітал і загальне співвідно-
шення власного капіталу в пасивах банків на 1 січня 2011 року становило 14,6%. 
Регулятивний капітал у сумарному виразі зріс у чотири рази і становив понад 20%. 

5.7 
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
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Такі показники для банківської системи є прийнятними, оскільки міжнародні 
вимоги Базельського комітету передбачають коефіцієнт адекватності регулятивного 
капіталу на рівні не менше ніж 8%. 

Доходи банків України за аналізований період зросли у 3,3 раза, а витрати – у 
4 рази, що зумовило від’ємні показники рентабельності активів, капіталу впродовж 
2009–2010 років. 

Процентна політика банків на кредитному ринку здійснювалась відповідно до 
ситуації на грошово-кредитному ринку. 

Таким чином, наведені дані показують, що після стрімкого розвитку банків-
ської системи впродовж 2006–2008 років наступні два роки супроводжуються, на 
жаль, погіршенням більшості показників її діяльності. Основними причинами є: 

1) невиважена кредитна політика банків та недостатній вплив на її зміну з 
боку банківського нагляду Національного банку;

2) втрата кредитоспроможності позичальниками через значне девальвування 
вартості національної валюти. 

Якщо врахувати сьогоднішній новий етап кризи в банківському секторі 
Європейського Союзу та суттєву присутність на вітчизняному ринку банків 
Європейського Союзу, то в дальші періоди розвитку банківської системи України 
можливим є їхній негативний вплив, а саме: 

1) обмеженість / відсутність можливостей у материнських компаній вливань 
капіталу чи ресурсів для виходу вітчизняних банків із кризового стану;

2) продаж, злиття або ж закриття окремих банків тощо.
Найбільш вдалим кроком, на нашу думку, у разі негативного перебігу подій 

був би шлях злиття банківських установ.

Питання для самоконтролю

1. Що слід розуміти під поняттями економічних нормативів? Які є їх види? 
2. З якою метою створено АІС «Досьє банків», які правила його використання?
3. Охарактеризуйте суть та основні вимоги до наступного контролю.
4. Поясніть суть та необхідність застосування економічних нормативів і лімітів. 
5. Охарактеризуйте механізм і порядок розрахунку економічних нормативів і лімітів. 
6. Які основні вимоги до звітності банків?
7. Назвіть особливості, які застосовує до спеціалізованих банків Національний банк 

України.
8. Які види перевірок здійснює банківський нагляд?
9. Який порядок складання планів інспектування та погодження його матеріалів?
10. Охарактеризуйте основні права і обов’язки інспекторів банківського нагляду.

ТЕМА 5
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Завдання 

1. Згідно з даними балансу банку (додаток 10) розрахувати економічні нормативи: 
а) Н2, Н3;
б) миттєвої, поточної і короткострокової ліквідності.

2. Скласти доінспекційний звіт про стан банку на звітну дату згідно з даними балансу 
банку (додаток 10) щодо кількісних параметрів:
а) якості активів;
б) якості кредитного портфеля;
в) достатності капіталу.

3. На основі наведених даних визначити рейтингову оцінку діяльності банку за 
складовою CAMELS «Менеджмент».
Програма капіталізації не буде виконана в поточному році. Відбувається зниження 
рівня прибутковості.
Оголошені загальні збори акціонерів двічі не відбулися. Спостережна рада і ревізійна 
комісія представляють інтереси акціонерів, які володіють лише 1% загального розміру 
статутного капіталу. Матеріалів перевірок внутрішнього аудиту спостережна рада не 
розглядала. 
Внутрішні положення, що регулюють проведення активних операцій, потребували 
доопрацювання в частині врахування змін законодавства, що стосуються іпотечного, 
споживчого кредитування, методик оцінки фінансового стану позичальників. 
Рекомендації, що надані при попередньому комплексному інспектуванні, банком 
виконані частково. 

4. На основі наведених даних визначити рейтингову оцінку діяльності банку за 
складовою CAMELS «Якість активів».
Загальні активи зросли на 18%, регулятивний капітал – на 2,8%. Сума майна, яке 
перейшло у власність банку, зросла на 35%, проте питома вага його зменшилась на 
2,2%. 
Частка нестандартних активів, з урахуванням сформованих резервів, щодо загальних 
активів та регулятивного капіталу становила, відповідно, 16,9 і 56,4%. Питома вага 
негативно класифікованих активів, з урахуванням сформованих резервів, щодо 
загальних активів та регулятивного капіталу становила, відповідно, 12,2 і 28,0%.
Претензійно-позовна робота банку є недостатньою, оскільки, в окремих випадках, 
судові спори можуть суттєво вплинути на фінансову стабільність банку. 
Значення нормативу ризику на одного позичальника становило 24,1%.
Ризики за розміщеними коштами на кореспондентських рахунках були мінімальними 
у зв’язку з тим, що банки-контрагенти є резидентами, до яких Національний банк 
України не вживав заходів впливу щодо проведення банківських операцій.
Частка дебіторської заборгованості в активах становила  -1,0%, а її якість – задовільна.
Позабалансові активи мали задовільну якість.
Фінансово-інвестиційні вкладення були недохідними і становили 1,5% активів банку. 
Загальна сума нарахованих і прострочених доходів зросла на 42%, за якими повністю 
сформовано резерв.
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5. На основі наведених даних потрібно охарактеризувати кількість, якість управління, 
сукупний валютний ризик та напрям його зміни.
• Активи в іноземній валюті в загальних активах становили 61,01%, зобов’язання 

– 68,40%, що дещо не адекватно показникам банків порівняльної групи (36,42 і 
41,8% відповідно); 

• наявними є значні обсяги наданих кредитів у вільно конвертованій валюті 
клієнтам, у яких відсутні валютні надходження (90,3% кредитного портфеля у 
ВКВ), і залучених строкових коштів від населення у ВКВ (51,5% у всіх депозитах 
фізичних осіб), які найбільш чутливі до можливого відпливу за несприятливих 
умов на ринку.

Банку необхідно доопрацювати внутрішню нормативну базу, методологічно перед-
бачивши критерії допустимого впливу валютного ризику на надходження через видачу 
кредитів позичальникам, у яких відсутні валютні надходження. 
Характеристики, які не наведені в умові, студенти пропонують самостійно.

Тести

1. Суб’єктами організації безвиїзного нагляду виступають:
а)  комерційні банки;     
б)  територіальні управління НБУ;
в)  департамент інспектування НБУ;  
г)  немає правильної відповіді.

2. Безвиїзний нагляд ґрунтується на аналізі:
а) звітності банку;     
б)  репутації банку;
в) кількості залучених клієнтів;  
г)  немає правильної відповіді.

3. Ефективність безвиїзного нагляду найбільше залежить:
а) від кількості звітності;    
б)  регулярності звітності;
в) достовірності звітності;   
г)  правильні відповіді а) і в).

4. Який норматив відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі 
розрахуватися за своїми зобов’язаннями?
а)  норматив поточної ліквідності;    
б)  норматив миттєвої ліквідності; 
в)  норматив адекватності регулятивного капіталу; 
г)  норматив платоспроможності.

5.  Який норматив установлюється для того, щоб визначити спроможність банку 
захистити кредиторів від непередбачуваних втрат?
а)  адекватності основного капіталу; 
б)  адекватності регулятивного капіталу; 
в)  адекватності додаткового капіталу;
г)  норматив максимального розміру кредитів.
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6. Норматив поточної ліквідності встановлюється: 
а)  для контролю за здатністю банку забезпечувати своєчасне виконання своїх 

грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів;
б)  визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов’язань 

банку з кінцевим строком погашення до 30 днів;
в)  контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові 

зобов’язання за рахунок ліквідних активів;
г)  контролю за виконанням банком зобов’язань за поточними депозитами.

7.  До щоденних форм звітності належать:
а)  балансовий звіт банку;
б)  звіт про дотримання економічних нормативів;
в)  звіт про структуру активів і пасивів за строками погашення;
г)  звіт про рух коштів за міжбанківськими кредитами.

8.  До місячних форм звітності належать:
а)  балансовий звіт банку;
б)  звіт про структуру активів і пасивів за строками;
в)  звіт про дотримання економічних нормативів;
г)  правильні відповіді а) і в).

9.  Основний капітал (капітал першого рівня) включає:
а)  статутний капітал + емісійний дохід + розкриті резерви, дивіденди;
б)  статутний капітал + розкриті резерви;
в)  статутний капітал + резервний фонд + нерозподілений прибуток;
г)  немає правильної відповіді.

10.  При розрахунку регулятивного капіталу банк може включати в капітал субор-
динований борг, який виник:
а) лише щодо фізичних осіб;  
б)  юридичних і фізичних осіб;
в) лише юридичних осіб;  
г)  інсайдерів – фізичних осіб.

11.  Загальний норматив інвестування регламентує інвестиції банків:
а) лише в корпоративні цінні папери;
б) лише в державні цінні папери;
в) у корпоративні та державні цінні папери;
г)  цінні папери місцевих органів влади.

12. Складові регулятивного капіталу банку – це:
а)  основний капітал + додатковий капітал + субординований капітал;
б)  статутний капітал + додатковий капітал – вкладення;
в)  основний капітал + додатковий капітал;
г)  немає правильної відповіді.

13.  Нормативне значення показника адекватності регулятивного капіталу (плато-
спроможності) банку становить:
а)  не нижче ніж 4%; 
б)  не нижче ніж 10%; 
в)  не вище ніж 8%, 
г)  не нижче ніж 8%.

ТЕСТИ
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14.  Термін інспектування може бути продовжено:
а)  на 10 днів; 
б) на 15 днів; 
в)  до 30 днів; 
г)  залежно від потреби.

15.  НБУ визначає «великим» кредит, розмір якого:
а)  перевищує 1 млн грн;
б)  перевищує 15% статутного капіталу банку;
в)  перевищує 10% регулятивного капіталу банку;
г)  немає правильної відповіді.

ТЕМА 5
ПРУДЕНЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
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ТЕМА 6

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 

УКРАЇНИ 
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

ТА ВИЯВЛЕННЯ 
ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ
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ПЛАН ВИКЛАДУ І ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

6.1.  Виявлення проблемних банків – головна функція банківського нагляду 
Національного банку України. 

6.2.  Особливості нагляду Національного банку України за діяльністю 
проблемних банків.

6.3.  Реорганізація проблемних банків та її форми.
6.4.  Фінансове оздоровлення банку діями тимчасового адміністратора. 

Ключові слова і терміни

Проблемні банки
Загальний режим нагляду
Критерії проблемності
Стрес-тестування
Системи раннього реагування 
         та упереджувальних заходів НБУ
Планування на випадок виникнення
         непередбачених обставин

Санація
Реорганізація
Злиття
Приєднання
Ліквідація банку
Програма фінансового оздоровлення
Тимчасова адміністрація банку
Ліквідатор банку

6.1.  ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ – 
ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Банкрутство не обминає жодної галузі господарювання. Виходячи з того, що 
банківська система відіграє стратегічну роль у розвитку національної економіки, 
банкрутство будь-якого банку має негативні наслідки для широкого кола суб’єктів 
і може призвести до депресивних процесів у всій економіці. Банкрутство банку – це 
результат негативних процесів (кризових явищ), які відбуваються в ньому протягом 
тривалого часу. 

Виявлення кризових явищ якомога раніше, з одного боку, може дозволити 
Національному банку України та/або керівництву банку виправити ситуацію шляхом 
ухвалення відповідних рішень, а з другого – знизити ризики для інших суб’єктів 
господарювання, уникнути ланцюгової реакції.

Критерії проблемності в діяльності банків поділяють на два рівні (табл. 6.1).

ТЕМА 6
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА НБУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ
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Таблиця 6.1
Ступені проблемності в діяльності банків

Ступінь проблемності Критерії проблемності
I ступінь проблемності 
(перші ознаки фінансової 
нестабільності)

Банки, які мають один або кілька критеріїв I ступеня 
проблемності, перебувають у загальному режимі нагляду, 
проте потребують посиленої уваги до їхньої діяльності та 
вжиття оперативних дій/заходів щодо виправлення недоліків, 
негативних тенденцій, зменшення ризиків

II ступінь проблемності 
(фінансово нестабільні банки)

Банки, які мають один або кілька критеріїв II ступеня 
проблемності, мають значні проблеми та ризики в діяльності 
і потребують посиленого нагляду для запобігання втраті 
капіталу і настанню неплатоспроможності, забезпечення 
захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків 
і вважаються такими, що потребують посиленого нагляду

Пріоритетними критеріями для визначення проблемності в діяльності банків 
є якість активів, рівень менеджменту та платоспроможність банків. Посиленого на-
гляду потребують банки, які мають зобов’язання перед вкладниками – фізич ними 
особами обсягом більше ніж 15% від загальних зобов’язань банку.

Перелік банків, що потребують посиленого нагляду, визначає щокварталу 
підрозділ банківського нагляду з урахуванням відповідних пропозицій терито рі-
альних управлінь Національного банку, що здійснюють нагляд за банками.

У разі необхідності (у тому числі за результатами інспекційних – планових і 
по запланових – перевірок діяльності банків) цей перелік банків може бути опе ра-
 тивно переглянутий підрозділом банківського нагляду Національного банку України.

Переведення банків із режиму посиленого нагляду в загальний режим на-
гляду здійснюється в разі усунення порушень, поліпшення показників діяльності, 
виправлення наявних недоліків, зменшення ризиків та за умови відсутності крите-
ріїв II ступеня проблемності (фінансово нестабільні банки) (табл. 6.2).

Таблиця 6.2
Критерії проблемності в діяльності банків 

I ступінь проблемності 
(перші ознаки фінансової нестабільності)

II ступінь проблемності 
(фінансово нестабільні банки)

Банки, які потребують вжиття оперативних дій 
щодо виправлення недоліків та проблем 
у діяльності (посилена увага до діяльності банків)

Банки, які потребують посиленого нагляду

За результатами комплексного інспектування 
банку встановлено загальну рейтингову оцінку 
за системою CAMELS – «3» (для банків І та II груп)

За результатами комплексного інспекту ван-
ня банку встановлено загальну рейтин гову 
оцінку за системою CAMELS – «4»  або «5»
До банку застосовано заходи впливу у формі 
укладення письмової угоди, прийняття про-
гра ми фінансового оздоровлення, від сторо-
нен ня керівництва, обмеження, зупи нення чи 
при пи нення операцій, призна чен ня тим ча  со-
вої адміністрації, що є на слід ком прове ден ня 
бан ками операцій із високим рівнем ризику

6.1
ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ – ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ НБУ
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Продовження табл. 6.2
I ступінь проблемності 

(перші ознаки фінансової нестабільності)
II ступінь проблемності 

(фінансово нестабільні банки)
ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ

1. За результатами інспектування банку вста нов-
лено рейтингову оцінку за системою CAMELS за 
компонентом «достатність капіталу» – «4» або «5»

1. Одноразове порушення економічного 
нор мативу Н2 [адекватності регулятивного 
капі талу (РК) /платоспроможності]

2. Систематичне (два і більше) порушення еко-
номічного нормативу Н2 (адекватності регуля-
тивного капіталу / платоспроможності)

2. Граничне значення економічного норма-
тиву Н2 (адекватності регулятивного капі-
талу / платоспроможності) менше ніж 11%

1. Недостатній рівень капіталізації:
• порушення нормативу мінімального розміру 

регулятивного капіталу (Н1);
• порушення нормативу адекватності ос нов-

ного капіталу (НЗ);
• значно недокапіталізовані банки*:
         РК банку > 80% (Н1); 2% < Н2 банку < 6%; 
         1,3% < НЗ банку < 3%;
            45% РК банку < НКА** банку < 60% РК банку;
• критично недокапіталізовані банки*:
        РК банку < 80% (Н1); Н2 банку < 2%;
        НЗ банку < 1,3%; 60% РК банку < НКА** банку
* відповідно до гл. 3 pозділу IV Інструкції № 368 

від 21.08.2001 р.
** з урахуванням сформованих резервів

3. Порушення показника адекват ності 
регу лятивного капіталу (Н2) (менше ніж 
10%) (за даними системи раннього реагу-
вання)

ЯКІСТЬ АКТИВІВ
1. За результатами інспектування банку 
встановлено рейтингову оцінку за систе-
мою CAMELS за компонентом «якість 
активів» – «3»

1. За результатами інспектування банку вста-
новлено рейтингову оцінку за системою CAMELS 
за компонентом «якість активів» – «4» або «5» 
(у тому числі при встановленні банку загальної 
рейтингової оцінки за системою CAMELS – «3»)2. Наявність значних концентрацій кре-

дитних ризиків, надмірне кредитування 
пов’язаних осіб
3. Порушення економічних нормативів 
кре дитного ризику та інвестування Н7–
Н12

2. Порушення економічних нормативів кредит-
ного ризику та інвестування Н7–Н12 при неви-
конанні вимог НБУ щодо усунення цих порушень

4. Обсяг майнових прав, наданих як за без-
печення за кредитними угодами, біль ше 
ніж 40% від суми отриманої банком застави

5. Обсяг майнових прав, наданих як забезпе-
чення за кредитними угодами, більше ніж 80% 
від суми отриманої банком застави

5. Співвідношення негативно класифі-
ко ваних активів (включаючи «субстан-
дарт ні» кредитні операції, цінні папери) 
до загальних активів (не зменшених на 
сформовані резерви) більше ніж 25% (за 
даними системи раннього реагування)*

4. Співвідношення негативно класифікованих, 
ризикових активів (включаючи «субстан-
дартні» кредитні операції, цінні папери) до 
загальних активів (не зменшених на сформо-
вані резерви) більше ніж 40% (за даними сис -
теми раннього реагування)*

* остаточний розрахунок цього показника здійснюється фахівцями банківського нагляду з 
урахуванням тільки «субстандартних» кредитних операцій, стан погашення яких є «слабкий» 
і «незадовільний»

ТЕМА 6
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Продовження табл. 6.2
I ступінь проблемності 

(перші ознаки фінансової нестабільності)
II ступінь проблемності 

(фінансово нестабільні банки)
МЕНЕДЖМЕНТ

1. Негативна інформація про банк у засо-
бах масової інформації, правоохоронних 
органах

1. За результатами інспектування банку вста нов-
лено рейтингову оцінку за системою CAMELS 
за компонентом «менеджмент» – «4» або «5»

2. Неодноразова зміна керівництва та 
акціонерів банку протягом року

2. Наявність публічного конфлікту в керівництва 
або акціонерів банку

3. Наявність претензій до кореспон-
ден т ського рахунку банку щодо безпід-
ставного списання коштів

3. Банк не усунув виявлених порушень 
або недоліків у своїй діяльності у строки, 
визначені НБУ в письмовому застереженні або 
встановлені за прийнятою банком програмою 
фінансового оздоровлення, програмою капіта лі-
зації чи письмовою угодою з Національним бан-
ком України

4. Агресивна реклама щодо залучення 
коштів фізичних осіб на умовах, при-
вабливіших за ринкові

4. Надання недостовірної звітності (суттєве**)

** викривлення звітності, яке дозволяє банкові дотримувати пруденційних норм або відобра-
жати позитивний фінансовий результат діяльності в той час, коли він є від’ємним

НАДХОДЖЕННЯ
1. Наявність збитків минулих років 1. За результатами інспектування банку вста нов-

лено рейтингову оцінку за системою CAMELS за 
компонентом «надходження» – «4» або «5»

2. Збиткова поточна діяльність банку до 
3 місяців поспіль

2. Збиткова поточна діяльність банку (крім ново-
створених банків) протягом 3 місяців поспіль

3. Значення показника рентабельності 
акти вів менше ніж 1% або від’ємне (за да-
ни ми системи раннього реагування)
Від’ємні чистий серед, чиста процентна 
позиція, основний дохід

ЛІКВІДНІСТЬ
1. Порушення нормативу обов’язкового 
ре зервування (за звітний період)

1. Порушення нормативу обов’язкового резер-
ву вання (протягом 2-х і більше звітних періодів)
2. Порушення нормативів ліквідності
3. Наявність несплачених платежів клієнтів 
(позабалансовий рахунок № 9804) або невико нан-
ня зобов’язань перед вкладниками та іншими 
кредиторами банку

2 Відношення ГЕП між пасивними і актив-
ними операціями (строк погашення до 31 
дня) до чистих активів більше ніж 10% (за 
даними системи раннього реагування)***

4. Відношення ГЕП між пасивними і активними 
операціями (строк погашення до 31 дня) до 
чистих активів більше ніж 20% (за даними 
системи раннього реагування) ***

*** значення цього показника береться за модулем

6.1
ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ – ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ НБУ
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Закінчення табл. 6.2
I ступінь проблемності 

(перші ознаки фінансової нестабільності)
II ступінь проблемності 

(фінансово нестабільні банки)
3. Збільшення обсягу вкладів фізичних 
осіб протягом останніх 3 місяців більше 
ніж на 25% (за загального обсягу вкладів 
фізичних осіб більше ніж 20% від пасивів на 
звітну дату)

5. Збільшення обсягу вкладів фізичних осіб 
протягом останніх 3 місяців більше ніж на 
40% (за загального обсягу вкладів фізичних осіб 
більше ніж 20% від пасивів на звітну дату)

4. Співвідношення пасивного сальдо 
міжбанківських операцій і зобов’язань 
більше ніж 9% (за даними системи раннього 
реагування) ****

6. Співвідношення пасивного сальдо між бан-
ківських операцій і зобов’язань більше ніж 12% 
(за даними системи раннього реагування) про-
тягом 3 місяців поспіль****

**** остаточний розрахунок цього показника здійснюється фахівцями банківського нагляду без 
урахування довгострокових кредитів / депозитів, отриманих від банків-нерезидентів

Після визначення переліку банків, що потребують посиленого нагляду, під-
розділ банківського нагляду подає відповідні пропозиції і висновки про діяль-
ність банків на розгляд Комісії Національного банку України з питань нагляду та 
регулювання діяльності банків для затвердження переліку банків, що потребують 
посиленого нагляду.

Таким чином, важливою складовою банківського регулювання є антикризова 
політика, упровадження якої має привести до істотного зменшення негативних 
наслідків від банкрутства. Однією з основних проблем при цьому є рання діагнос-
тика банкрутства банків, яку проводять у формах:

• стрес-тестування;
• системи раннього реагування та упереджувальних заходів НБУ;
• планування на випадок виникнення непередбачених обставин.
Стрес-тестування – це метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визна-

ченні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні 
шокової величини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки 
тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів 
отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями. 

За допомогою стрес-тестування визначають особливо вразливі місця окремих 
сфер діяльності банків. Доцільність проведення стрес-тестування зумовлена тими 
загрозами, на які наражаються банки у процесі своєї діяльності, потребою чіткої 
ідентифікації ризиків, установлення величини їхнього впливу та недопущення 
значних фінансових втрат. 

Національний банк України розробив відповідно до вимог основних принци-
пів ефективного банківського нагляду Методичні рекомендації з метою досяг нення 
базового рівня ефективної та надійної практики стрес-тестування, затвер джені 
Постановою Правління Національного банку України № 460 від 6 серпня 2009 року, 
та рекомендує банкам дотримуватися їх у своїй діяльності. 

Методичні рекомендації розроблено з метою визначення підходів для здійс-
нення оцінки стабільності банківськ   ої системи або окремого банку за межами 
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нормального операційного процесу та встановлення ступеня витривалості в разі 
виникнення екстремальних подій. 

Кожен банк може розробити власну процедуру проведення стрес-тестування 
і запров   адити свої моделі для аналізу впливу різних факторів ризику на фінансовий 
результат з урахуванням індивідуальності ризикового портфеля та специфіки своєї 
діяльності. 

За допомогою стрес-тестування банк може визначити розмір збитків загалом 
і за окремими видами активів  у разі виникнення екстремальних подій, а також свої 
потенційні можливості покривати ці збитки, оцінити стан власного капіталу та 
визначити якість власних методик щодо управління ризиками. 

Основним завданням за результатами стрес-тестування є підго  товка 
упереджувальних стратегічних і тактичних заходів, які дозволять врегулювати 
проблемні або напружені ситуа ції, що можуть виникнути в майбутньому, та 
послабити вплив різних ризиків на діяльність банків. 

Ступінь впливу окремих ризик ів залежить від багатьох факторів, які тією чи 
іншою мірою обмежують або посилюють їхню дію.

Здійснення стрес-тестування потребує визначення основних факторів ризи-
ків, які можуть впливати на  діяльність і фінансовий стан банку. 

Під час визначення основних факторів ризиків необхідно здійснювати 
аналіз структури банківських операцій як узаг алі, так і за окремими складовими, 
ураховувати характ ер цих операцій та спеціа лізацію банку. 

Перелік факторів ризиків, які використовують у процесі стрес-тестування, 
залежить від зовнішнього середовища, в якому працю є банк, та специфіки його 
діяльності. 

Як базові фактори ризиків доцільно викор истовувати такі:
• макроекономічні категорії

– ст абільність економічної ситуації (економічний с пад, радикальна 
зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних компаній-
п озичальників тощо);

– значні коливання курсу національної валюти відносно інших  валют 
(інфляція, дефляція);

– відкритість (доступність) міжбан  ківського ринку;
– рівень політичної та геополітичної стабільності;
– стійкість фінансових ринків (у тому ч ислі можливість протидіяти спе-

кул ятивним атакам);
– зміни пр оцентних ставок (наприклад, LIBOR, облікової ставки 

Національного  банку тощо);
– можливість знецінення майна, що перебуває як забезпечення за 

кред  итними операціями банків (зокрема через падіння цін на ринку 
нерухомості, кри зу окремих галузей економіки тощо);

– волатильність цін на енергоресурси;
• мікроекономічні категорії

– можливість доступу банку до зовнішніх джерел  підтримання ліквідності;
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– конкурентна позиція банку (визначена за методикою SWOT-аналізу як 
узагальнена оцінка). 

Банки самостійно визначають перелік і типи ризиків, які для них найбільш 
актуальні.

Під час визначення переліку типів ризиків слід ураховуват и те, що вони п рямо 
або опосередк овано будуть здійснювати вплив на всі напрями діяльності б анку. 

Ураховуючи світовий досвід щодо здійснення стрес-тестування та реко-
мендації , які викладені в Основних принципах ефективного банківського нагляду, 
що розроблені Базельським комітетом із банківського нагляду, банкам доцільно 
здійснювати стрес-тестування за такими ризиками:

• кредитний ризик;
• ризик ліквідності;
• ринко вий ризик (валютний ризик, ризик зміни процентної ставки);
• операційний ризик. 
Стрес-тестування банків уключає кількісні і якісні складові аналізу. 
Кількісний аналіз спрямований на ідентифікацію можли вих сценаріїв роз-

витку подій. Він визначає масштаби можливих змін ринкової кон’юнктур и та коли-
вань основних її компонентів, що впливають на результат діяльності банку та рівень  
його економічної безпеки. 

За допомогою якісного аналізу оцінюється спроможність капіталу банку 
покривати можливі збитки та визна чається комплекс заходів для зниження рівня 
ризику, мінімізації можливих втрат і збереження та захисту капіталу. 

Поширенішими методами здійснення стрес-тестування є сценарний аналіз і 
аналіз чутливості. 

Сценарій стрес-тестування – це модель можливого розвитку подій під  впли-
вом різних факторів ризику. 

Сценарії стрес-тестування мають охоплювати всі передумови, виникнення 
яких може завдати серйозних ударів по фінансовій стабільності банку.

У цьому разі термін дії сценаріїв не обмежується, оскільки викори стання 
сценаріїв спрямовано на отримання конкретного результату здійснюваного дослі-
дження (установлення розміру втрат, яких може зазнати банк, або визначення 
адекватності регулятивного капіталу після застосування стрес-тесту).

Під час розроблення сценарію особливу увагу приділяють використанню 
факторів із максимально негативним впливом, що можуть призвести до подій, 
унаслідок виник нення яких банк може зазнати найбільших втрат, і розробляють 
варіанти найгіршого розвитку подій. 

Ефективність сценарного аналізу залежить від професіоналізму і підготовки 
експертів. Екс пертні припущення та судження є неформалізованими, однак дуже 
вагомими складовими сценарію. 

У зв’язку з  багатогранністю та складністю економічних процесів спеціа-
лісти змушені оперувати загальними закономірностями і тенденціями з ураху-
ван ням історичних взаємозв’язків, а також спиратися на власні спостереження 
та досв ід. 
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Рекомендується використовувати експертні та математичні підходи. За до-
помогою експертних підходів можна обир ати попередній перелік факторів, а за 
допомогою математичних – статистично найважливіших. 

У процесі обрання конкретного сценарію необхідно враховувати профіль і 
пріоритетні напрями діяльності банку. 

Стрес-т естування може базуватися на історичних сценаріях із використанням 
варіантів подій, що мали місце в минулому, або на гіпотетичних сценаріях, з 
використанням варіантів подій, які не відбувалися, але теоретично можуть статися. 

При цьому слід пам’ятати, що історичні сценарії не враховують усіх змін 
економічного середовища, які відбуваю ться з часом.

За наявності певного ряду історичних даних можна розраховувати вірогідний 
діа пазон можливих змін за допомогою метод у математичної статистики. Якщо 
історичних даних немає, то ймові рність змін доцільно визначати гіпотетично. 

Одночасно треба враховувати , що сценарії, побудовані на підставі істо ричних 
подій і попередніх криз, не о бов’язково будуть сценаріями найгіршого розвитку 
подій. Реально можуть мати місце потенційні економічні та ринкові зміни, які ще 
не відбулися,  але наслідки яких для банку можуть бути тяжчими, ніж наслідки 
історичних криз, що спостерігалися в реальному житті. 

Під час розроблення сценарії в можна використовувати такі історичні кризові 
події останніх років:

• азійська валютно-фінансова криза 1997 року;
• дестабілізація фінансового ринку у зв’язку з дефолтом Росії 1998 року;
• криза світових фінансових ринків після терористичних актів 11 вересня 

2001 року;
• кредитна криза іпотечного ринку США 2007 року;
• криза світових фо ндових ринків 2008 року.
Кризи, що відбулися в минулому, необхідно коригувати й адаптувати до умов 

сьогодення, оскільки вони рідк о повторюються з тим самим перебігом, що й раніш е. 
Що стосується певних факторів ризику,  які не можуть бути враховані при 

застосуванні історичного сценарію, то доцільно вико ристовувати гіпотетичні 
сценарії.

Перевагами такого виду сценаріїв є можливості гнучкішого формулювання 
можливих криз.

Зазначені сценарії можна застосовувати для виявлення подій, відносно яких 
портфель банківських активів найбільш уразливий.

Опрацьовуючи сценарії, обов’язково слід передбачати те, щоб вони були 
ймовірними, правдоподібними і відображали реальні факти історичних подій. 

Вибір сценаріїв залежить від багатьох факторів і має враховувати взаємозв’язок 
між історичною подією та конкретним банківським портфелем. 

Сценарії стрес-тестування є ефективними, якщо вони:
• передбачають тільки суттєві зміни факторів; 
• під час розрахунку результативних  показників ураховують більшість 

базових факторів ризику;
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• дозволяють отримати правдоподібні, на думку експертів, прогно зовані 
події із заданою ймовірністю їх виникнення. 

Сценарії стрес-тестування мають ураховувати ймовірність виникнення над-
звичайних обставин як у межах одного ринку, так і в м ежах кількох ринків або валют 
одночасно. У цьому разі необхідно здійснювати прогноз можливих дій інших банків, 
що можуть постраждати внаслідок впл иву певних факторів ризику. 

Стрес-тестування чутливості полягає в дослідженні впливу на діяльність 
банку одного або кількох взаємопов’язаних факторів ризику. У разі використання 
цього підходу стрес-тестування здійснюється оцінка впливу миттєвої зміни одного 
фактора ризику, тоді як інші базові умови залишаються незмінними.

Доц ільність застосування цього методу зумовлена можливістю оцінки знач-
них зрушень без конкретних пояснень причин цих зрушень. 

Показник чутливості визначає ступінь впливу окре  мого фактора ризику 
на діяльність банку залежно від змін, що сп ричинені цим фактором. Чим вища 
чутливість , тим більшим є вплив цього фактора. 

Стрес-тестування чутливості може відбуватися швидко. Його широко засто-
совують як перше припущення що до впливу окремих чинників та змінних фінан-
сового ринку.

Незважаючи на те, що зазначеному методу бракує історичного й економічного 
змісту, що, у свою чергу, може обмежувати його корисність для прийняття стратегіч-
них рішень, тестування чутливості є вкра й важливим методом проведення опера-
тив ного стрес-тестування, результати якого важко  переоцінити під час підготовки 
певних заходів щодо зменшення рівня ризику. 

Прикладом стрес-тестування чутливост і можуть служити негативні зміни 
процентних ставок за кредитами та/або депозитами на певну кількість базисних 
пунктів або падіння рівня дохідності. 

Процес проведення стрес-тестування може передбачати кіл ька етапів.

Актуалізація параметрів для стрес-тестування
На цьому етапі визначають дані для стрес-тестування, аналізують склад, 

динаміку та структу ру портфеля, проводять ідентифікацію його вразливих місць.
Склад портфеля аналізується  з метою виявлення диспропо рцій (наприк-

лад, визначається ризик галузевої, а також структурної та вид ової концентрації 
вкладень), які можуть призвести до критичного зростання рівня ризику за настан ня 
певних подій під впливом негативних фак торів.

Здійснюється аналіз динаміки розвитку ринків щодо ймовірності виник -
нення кризових подій.

Розроблення моделі стрес-тестування шляхом визначенн я основних  факторів 
р изику та результативних показників і критеріїв

На другому етапі здійснюється деталізація факторів ризику – як зовнішніх, 
так і внутрішніх, що будуть враховані під час здійснення розрахунку показників 
стрес-тестування, та визначаються можливі комбінації цих факторів.

ТЕМА 6
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Крім того, на цьому етапі визначається найбільш імовірні зміни резуль та-
тивних показників і критеріїв стрес-тестування, установлюється їхні критичні 
значення.

На кінцевій стадії другого етапу розробляють сценарії та оцінюють імовірність 
їх реалізації.

Проведення стрес-тестування
Стрес-тестування передбачає розрахунок розміру впливу певних факторів 

ризику.
З метою досягнення максимальної ефективності процесу стрес-тестування 

доцільно здійснювати за кількома альтернативними сценаріями розвитку подій.
Під час проведення стрес-тестування з використанням як історичних, так 

і гіпотетичних сценаріїв доцільне застосування різних ступенів впливу факторів 
ризиків: помірного, середнього, значного.

Стрес-тестування кредитного портфеля за першим сценарієм передбачає 
оцінку впливу збільшення рівня нестандартних кредитів банку.

У цьому разі визначаються три варіанти (помірного, середнього та значного) 
можливого зростання розміру нестандартних кредитів на 5, 10 і 20% загального 
обсягу нестандартних кредитів, які перейшли в категорію безнадійних і вимагають 
100% формування резервів. 

Зазначений вплив може враховуватися під час роз рахунку показника 
адекватності регулятивного капіталу для кожного з варіантів.

За другим сценарієм ступінь впливу факторів ризику буде відображатися 
в негативному зрушенні в різних категоріях кредитних операцій і відповідному 
збільшенні резервів під кредитні операції. 

Під дією факторів ризику з різним ступенем впливу відбудеться зрушення в 
різних категоріях на 10, 15 та 20%.

Для варіанта з помірним ступенем впливу 10% від суми наданих кредитів ка-
тегорії «стандартні» будуть перекваліфіковані в кате горію «під контролем», 10% кре-
дитів категорії «під контролем» перейдуть до категорії «субстандарні», 10% кре дитів 
категорії «субстандарн і» будуть віднесені до категорії «сумнівні», а 10% категорії 
«сумнівні» перейдуть до категорії «безнадійні».

Для варіантів із середнім і значним рівнями ступеня впливу ці перекваліфіка-
ції будуть становити відповідно 15 і 20%.

Зазначене вище впливає на розмір резервів, що формуються під можливі 
втрати за кредитними операціями, і на це треба зважати під час розрахунку показ-
ника адекватності регулятивного капіталу.

Третій сценарій може передбачати падіння вартості застави.
У цьому разі за трьома варіантами це падіння може становити 10, 30 та 50% 

вартості. 
Зазначене падіння також відображається на обсязі резервів і береться до уваги 

під час розрахунку показника адекватн ості регулятивного капіталу.

6.1
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Трактування результатів і підготовка висновків 
щодо проведеного стрес-тестування

Результати стрес-тестування дозволяють спеціалістам порівнювати вплив 
різних  факторів ризику, визначати важливість різних видів сценаріїв та робити 
оцінку впливу різни х чинників на діяльність банку.

Стрес-тести дають інформацію про з міни характеру факторів ризику, ст упеня 
їхнього впливу протягом певного часу за умови їх регулярного проведення.

Аналіз результаті в стрес-тестування є важливим не тільки для визначення 
запасу фінансової   стійкості банку, а й практичної можливості спостереження 
та контрол ю рівня ризиків, які наражають банк на небезпеку, та ідентифікації 
найсерйозніших загроз.

Під час здійснення аналізу необхідно враховувати, що стрес-тести не можуть 
охопити повний с пектр та взаємодію ризиків, особливо це стосується операційного 
ризику і ризику, пов’язаного з порушенням зако нодавства.

Огляд результатів стрес-тестів може здійснюватися шляхом групування 
їхнього с  укупного впливу за видами ризиків та/або сценаріїв. Для підсумовування 
основних результатів (наприклад, відношення до капіталу або доходу) може бути 
викори стана структура очікуваних втрат.

Аналіз результатів стрес-тестування можна полегшити завдяки поданню 
чітких вихідних результатів стрес-тестів, а також базових припущень і суджень, що 
їх використовували для одержання цих результатів.

Висновки щодо результат ів стрес-тестування рекомендується готувати ре гу-
лярно, вони мають містити:

• короткий огляд ситуації щодо загального рівня ризику діяльності банку;
• основні фактори ризику і припущення;
• результати стрес-тестування із зазначенням порушень установлених па-

раметрів (показників та критеріїв);
• аналіз адекватності політики банку щодо  управління та зменшення рівня 

ризику. 
Світова практика передбачає щоквартальне проведення стрес-тестування. 
Ураховуючи те, що в с учасних умовах спостерігається швидке поширення 

кризових  подій і прискорений розвиток екстремальних ситуацій, банкам реко-
м ендується здійснювати оперативне стрес-тестування. 

Періодичність здійснення стрес- тестування має відповідати динаміці змін за 
окремими портф елями активів і зобов’язань.

Портфелі, за якими зміни відбуваються частіше, мають підлягати стрес-
тестуванню інтенсивніше. 

Здійснення оцінки якості та адекватності системи стрес-тестування є не од-
мінно ю умовою практичного використання результатів, отриманих за допомогою 
стрес-тесту  вання. Періодично слід оцінювати порядок визначення основних 
факторів ризиків, що використовуються в моделях стрес-тестування, оціночні 
критерії і показники, алгоритм їх розрахунку та методику встановлення критичних 
значень, визначення діапазону вірогідних змін обраних показників. 
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Ураховуючи те, що система стрес-тестування залежить від зовнішніх і 
внутрішніх умов, які, у свою чергу, постійно змінюються, внутрішні процедури 
банку, що регла ментують процес здійснення стрес-тестування, мають передбачати 
можливість систематичного коригування сценаріїв, удосконалення розроблених 
моделей, методів і алгоритмів розрахунку показників.

До процесу оцінки якості  моделей стрес-тестування слід залучати фахівців, що 
не брали безпосередньої участі в їх розробленні та використанні. 

Систему   стрес-тестування можна вважати ефективною, якщо вона:
• забезпечує можливість визначення найгіршого сценарію розвитку подій;
• установлює розмір можли вих збитків у разі реалізації найгіршого сценарію 

розвитку події;
• виявляє вразливі та слабкі місця в системі захисту від ризиків;
• дає можливість керівництву оперативно втручатись у процеси,  які за-

грожують банкові, визначати, організовувати і впроваджувати комплекс 
заходів, спрямованих на зменшення впливу ризиків та уникнення 
фінансових втрат. 

Розроблення заходів протидії в разі виникнення негативних явищ 
та екстремальних подій

Якщо результати стрес-тестування викликають занепокоєння, то ідентифі-
кація ключових факторів ризику і загроз фінансовій та економічній безпеці дає 
банкові змогу вжити відповідних заходів для зменшення рівня ризику, нейтралізації 
загроз чи мінімізації можливих негативних наслідків. 

Розроблення заходів протидії в разі переходу негативних явищ та екстремаль-
них подій із гіпотетичних до тих, що реально сталися, – це ключовий і завершальний 
етап усього процесу стрес-тестування. 

Розроблені заходи мають бути адекватнішими рівню загрози та розмірові 
потенційних збитків для банку. Особливо це стосується тих напрямів діяльності 
банку, де здійснення контролю за рівнем ризиків звичайними заходами усклад-
нюється.

Потрібно звернути увагу на те, що ефективність розроблених заходів зале -
жить від чіткого визначення умов, за яких їх слід застосовувати. 

Як уже зазначалося, для здійснення стрес-тестування кожний банк повинен 
обирати показники, критичні значення яких можуть створювати небезпеку саме 
для нього. 

З метою розроблення сценаріїв, у тому числі визначення для банку «найгір-
шого» сценарію розвитку подій, до роботи над системою стрес-тестування слід 
залучати фахівців різних структурних підрозділів банку. 

Внутрішні правила та процедури банку, що регламентують процес здійснення 
стрес-тестування, мають чітко визначати, що слід вважати тривожними сигналами 
та застереженнями, отриманими за результатами стрес-тестування, а також порядок, 
права і обов’язки окремих працівників, які приймають рішення щодо проведення 
оперативного стрес-тестування. 

6.1
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 Результати стрес-тестування слід своєчасно доводити до відома керівництва 
банку для вжиття відповідних заходів зниження рівня  ризику. 

Висновки про результати стрес-тестування, які подають керівництву, мають 
бути зрозумілими і розрахованими на однозначне тлумачен ня їх отриму вачами. 

Рекомендується за можливості максимально автоматизувати функціонування 
моделей стрес-тестування. Це дозволить скоротити час для здійснення ро зрахунків 
та уникнути помилок. 

Для здійснення своїх функцій Національний банк України має право без-
коштовно отримувати від банків інформацію щодо процедур, методик і результатів 
стрес-тестування з метою здійснення їх поглибленого аналізу та надання допомоги 
банкам щодо вдосконалення методів здійснення стрес-тестування, їх  кращого розу-
міння та набуття досвіду з оцінки ризиків. 

Під час здійснення банківського нагляду Національний банк України може засто-
совувати стрес-те стування банків з метою визначення рівня фінансової ста більності. 

Таким чином, стрес-тестування доцільно використовувати  як складовий еле-
мент загальної системи ризик-менеджменту в банках України. Проведення стрес-
тестування разом із виконанням вимог чинного банківського законодавства дасть 
змогу банкам розробити систему заходів для підтримання належного рівня безпеки 
банківської діяльно сті та фінансової стабільності, забезпечить захист інтересів 
вкладників і кредиторів банків. 

Стрес-тестування дозволяє оцінювати адекватність процесів управління 
про блемними активами, визначати достатність резервів. 

Поряд із стрес-тестуванням, яке здійснюють банки, Національний банк Украї-
ни проводить власне так зване стрес-тестування стану банків шляхом викорис -
тання системи раннього реагування та упереджувальних заходів.

Система раннього реагування та упереджувальних заходів є важливою скла-
довою процесу попереднього контролю (або безвиїзного нагляду). Раннє реагу ван-
ня полягає у виявленні проблем у діяльності банківських установ до того моменту, 
коли ці проблеми стануть занадто серйозними і почнуть загрожувати станові 
платоспроможності чи ліквідності установи. Упереджувальні заходи – це своєчасне 
реагування на виявлені проблеми. 

Раннє реагування й упереджувальні заходи в сукупності підвищують ефек-
тивність системи безвиїзного банківського нагляду.

Мета застосування цієї системи в тому, що на доповнення до методів кон тролю 
за діяльністю банків безвиїзного і виїзного характеру (контроль діяльності банків 
за статистичною звітністю, економічними нормативами, за допомогою тематичних 
і комплексних перевірок, аналізу висновків зовнішніх аудиторів тощо), для більш 
оперативного виявлення проблем у діяльності комерційних банків на ранніх етапах 
доцільно проводити моніторинг їхньої діяльності за щоденними та щомісячними 
балансами, який передбачає застосування системи оціночних коефіцієнтів. 

Система оціночних коефіцієнтів дає змогу Національному банку визначити 
фінансовий стан кожного банку за єдиними критеріями, що охоплюють усі сторони 
діяльності банків.
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Система раннього реагування має такі характеристики:
1.  Складається з 32 показників-індикаторів, поділених за п’ятьма напрямами:

• показники капіталу банків;
• показники прибутковості;
• показники якості активів;
• показники ліквідності;
• показники зобов’язань (управління коштами).

2. Усі показники практично є відносними (коефіцієнтами), а не абсолютними, 
що дає змогу порівнювати дані щодо банків різних розмірів та ранжирувати отримані 
результати. 

3. Ідея системи полягає в автоматизованому виявленні тих банків, показники 
яких є вищими чи нижчими за встановлені граничні значення, а також ті банки, 
показники яких містяться в межах припустимих значень, але мають негативні 
тенденції.

Відбір показників, які використовуються в системі раннього реагування, 
здійснювався з огляду на забезпечення працівників служби нагляду певною додат-
ковою інформацією, а не таких, що дублюють уже використовувані нормативи. 

Важливим є питання встановлення граничних значень показників. Деякі з них 
можуть бути вищими за нормативні, бо завдання полягає у виявленні проблем банку 
до того моменту, як він вийде на порушення нормативу. 

Разом з тим установлю ються такі граничні значення показників, щоб справді 
виявляти тільки ті банки, які в майбутньому можуть втратити частину капіталу, 
мати збитки або проблеми з ліквідністю, що в кінцевому підсумку може призвести 
до їх банкрутства.

Для здійснення щомісячного аналізу можуть бути використані не всі, а основ-
ні, на погляд працівника нагляду, показники. 

На нашу думку, найбільш доцільно ви користовувати 17 із 32-х показників. 
Розглянемо кожний із них.

Показники капіталу:
• адекватність регулятивного капіталу – визначається ідентично до визна-

чення нормативу Н2 згідно з Інструкцією про порядок регулювання та 
аналіз діяльності комерційних банків. Граничне значення – не менше ніж 
12%;

• адекватність основного капіталу – визначається ідентично до визначення 
нормативу Н3 за Інструкцією про порядок регулювання та аналіз діяль-
ності комерційних банків. Граничне значення – не менше ніж 6%;

• відсоток «проблемних» кредитів (пролонгованих, прострочених та сум-
нівних щодо повернення) у капіталі банку. Показує, на скільки може 
скоротитися капітал унаслідок додаткових збитків за тими кредитами, що 
вже визнані проблемними. Граничне значення – не більше ніж 50%.

Показники прибутковості:
• загальна рентабельність активів – характеризує загальну прибутковість 

активів. Граничне значення – не менше ніж 2% річних;
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• чиста відсоткова маржа – характеризує стан управління активно-пасив-
ними операціями і вказує на залежність її від інших, менш надійних джерел 
доходів. Граничне значення – не менше ніж 4,5% річних;

• чистий спред – характеризує стан виконання банком посередницької 
функції. Граничне значення – не менше ніж 4% річних;

• адміністративні витрати як відсоток сукупних активів (у річному 
еквіваленті) – характеризує якість керівництва. Граничне значення – не 
більше ніж 6%;

• показник ефективності роботи банку (чистий відсотковий дохід плюс 
комісійний дохід, плюс результат фінансових операцій як відсоток 
адміністративних витрат) – характеризує вигоду від тих витрат, які 
здійснює банк, що також є свідченням якості менеджменту. Граничне 
значення – не більше ніж 100%.

Показники якості активів:
• ефективність використання активів (частка відсоткових активів у сукупних 

активах) – характеризує використання залучених коштів в активних 
операціях, які приносять відсотковий дохід. Граничне значення – не менше 
ніж 70%;

• кредитний ризик (частка пролонгованих, прострочених і сумнівних до 
повернення кредитів у сукупному кредитному портфелі) – характеризує 
якість кредитного портфеля. Граничне значення – не більше ніж 20%;

• частка дебіторської заборгованості в сукупних активах. Граничне значен-
ня – не більше ніж 10%;

• частка основних засобів і нематеріальних активів у сукупних активах – 
характеризує політику керівництва з питань придбання будівель, авто-
транспорту тощо. Граничне значення – не більше ніж 20%.

Показники ліквідності:
• миттєва ліквідність – характеризує здатність банку забезпечити своє-

часне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних 
активів. Граничне значення – не менше ніж 30%;

• середньострокова ліквідність – характеризує збалансованість строків і сум 
ліквідних активів та зобов’язань банку. Граничне значення – не менше ніж 
25%;

• довгострокова ліквідність – характеризує здатність банку виконувати 
прийняті ним довгострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів. 
Граничне значення – не менше ніж 40%.

Показники зобов’язань:
• кредиторська заборгованість як відсоток сукупних зобов’язань. Граничне 

значення – не більше ніж 10%;
• гарантії та акредитиви як відсоток сукупних зобов’язань. Граничне зна-

чення – не більше ніж 10%.
За зазначеними вище показниками здійснюють щомісячні розрахунки на під-

ставі щоденних балансів і статистичних звітів комерційних банків з використанням 
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програмного забезпечення та комплексу програм NEW_STAT. Отримані результати 
накопичують і розглядають у динаміці за певний період (наприклад, щоквартально).

Наступний етап – проведення стислого аналізу фінансового стану і діяльності 
банку із зосередженням уваги на переліку показників, які банк порушив. Аналіз має 
показувати, які порушення виявлено за поточний місяць, як змінилася ситуація 
порівняно з попереднім місяцем, пояснювати взаємозв’язки між показниками, які 
порушуються, і негативні наслідки для банку, якщо ситуацію не виправлено або вона 
погіршується.

Приклади взаємозв’язків серед коефіцієнтів, які порушує банк, можуть 
бути такими.

• Банк із низьким рівнем капіталу, очевидно, матиме низьку або негативну 
чисту відсоткову позицію, оскільки він змушений фінансувати свої активи 
зобов’язаннями, які напевно будуть відсотковими.

• Банк із низькою відсотковою маржею також матиме низький спред, низьку 
відсоткову позицію, або перше і друге разом.

• Банк із великою сумою дебіторської заборгованості або основних засобів, 
або першого і другого разом, очевидно, також порушить показник «ефек-
тив ного використання активів» (відсоткові активи як відсоток загальних 
активів).

Щодо кожного показника, який порушується в аналізі, слід зазначити, що 
відбувається з цим показником – він поліпшується, погіршується чи залишається на 
одному рівні. Більшу увагу слід приділяти показнику, що погіршується, ніж погано-
му показнику, який поліпшується.

За результатами розрахунків та аналізу Національний банк України розробляє 
рекомендації щодо вжиття наглядових заходів до банків, порушення в яких виявлено 
системою раннього реагування. Якщо не рекомендується проведення жодної на-
глядової дії, тоді результати аналізу мають чітко визначати, чому.

За результатами аналізу можна рекомендувати такі наглядові дії:
• письмове застереження;
• письмова угода;
• тематична перевірка, зосереджена на конкретних сферах, що викликають 

занепокоєння;
• комплексна перевірка, яка має відбутися раніше від запланованої дати;
• установлення особливого режиму контролю за діяльністю банку.
Розглянемо, які наглядові дії Національного банку України доцільно засто-

совувати за різних умов.
Обставини, що виправдовують письмове застереження та угоду. Письмове 

застереження та угода виправдані, якщо є такі умови: 
а) усунення конкретних порушень чи недоліків у діяльності банку, які прямо 

ще не вплинули на його фінансовий стан, але в майбутньому можуть призвести до 
його погіршення та загрози інтересам вкладників і кредиторів банку;

б) усунення порушень банком економічних нормативів;
в) зменшення невиправданих витрат банку;
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г) обмеження невиправдано високих процентних виплат за залученими 
коштами;

ґ) ужиття заходів щодо зменшення чи відчуження неефективних (низько-
прибуткових або збиткових) інвестицій;

д) недопущення повторного порушення нормативу обов’язкового резерву-
вання протягом одного календарного року;

е) усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових 
актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом; 

є) усунення порушення банком значення ліміту загальної довгої валютної 
позиції банку (Л13-1) / ліміту загальної короткої валютної позиції банку (Л13-2). 

Якщо банк порушує норматив миттєвої ліквідності і його значення перебуває 
в межах 10–15%, то Національний банк надсилає йому письмове застереження з 
вимогою надати прогнозні розрахунки джерел надходжень і використання коштів 
на наступні 90 днів, розробити заходи підвищення ліквідності до нормативного 
рівня. До часу підвищення показника миттєвої ліквідності до нормативного 
рівня цю інформацію банк оновлює щомісяця і подає в територіальне управління 
Національного банку до 10-го числа місяця, наступного за звітним.

Окрім того, письмове застереження можна застосовувати в разі порушення 
банком Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (залежно 
від характеру та виду порушення).

Письмове застереження застосовують самостійні структурні підрозділи цент-
рального апарату Національного банку України, що мають згідно з покладе ними на 
них функціями контролювати діяльність банків, а також територіальні управління 
Національного банку. 

Письмове застереження підписує заступник Голови Національного банку 
України, керівник (його заступник) самостійного структурного підрозділу цент-
рального апарату або керівник (його заступник) територіального управління 
Національного банку.

Письмове застереження складається на бланку Національного банку України 
або територіального управління Національного банку України, в якому зазначається 
його назва «Застереження», та адресується банкові із зазначенням повної назви банку. 
Письмове застереження надсилається банкові за допомогою засобів спецзв’язку. 

Якщо письмове застереження складається на підставі матеріалів інспекційної 
перевірки (планової або позапланової), то воно може бути надіслане до банку разом 
із звітом про інспекційну перевірку.

Письмове застереження також можна надсилати банку під час інспекційної 
перевірки, якщо територіальне управління або відповідний структурний підрозділ 
банківського нагляду Національного банку виявить факти, що вимагають невід-
кладного застосування такого заходу.

Банк повинен протягом п’яти робочих днів з часу отримання письмового 
застереження подати Національному банку відповідь із зазначенням строку, про-
тягом якого він зобов’язується вирішити виявлені проблеми та усунути порушення.

ТЕМА 6
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Контроль за виконанням банком вимог, що містяться в письмовому за-
стереженні, здійснює відповідне територіальне управління Національного 
банку (відповідний структурний підрозділ банківського нагляду центрального 
апарату).

У разі невиконання банком вимог щодо усунення хоча б одного зазначеного 
в письмовому застереженні порушення в установлені строки відповідне територі-
альне управління Національного банку в строк до п’яти робочих днів має подати 
до відповідного структурного підрозділу банківського нагляду центрального 
апа рату пропозиції щодо застосування інших (суворіших) заходів впливу.

Якщо банк допустив порушення, для усунення якого потрібно більше ніж два 
місяці, то письмове застереження до банку не застосовується. У цьому разі до банку 
має застосовуватися інший захід впливу, зокрема укладення письмової угоди.

Рекомендації щодо проведення тематичної (цільової) перевірки можуть 
бути надані за умови, якщо:

• банк порушує невелику кількість показників (наприклад, менше ніж 5) 
або показники, що їх порушує банк, стосуються однієї конкретної сфери 
(ліквідності або стану кредитного портфеля);

• дальший аналіз і бесіди з керівництвом банку не приводять до задо-
вільного пояснення причин порушення показників або не виявляють 
пом’якшувальних чинників;

• конкретну проблему не було виявлено під час останньої перевірки або хоча 
вона й була помічена, проте стала значно серйознішою з часу останньої 
перевірки;

• наступна комплексна виїзна перевірка запланована не раніш як за 60 днів 
після дати аналізу.

Рекомендації щодо проведення комплексної перевірки раніше заплано ва-
них строків можуть бути надані за таких умов:

• банк порушує велику кількість показників і ці показники не сконцентро-
вані в одній конкретній сфері;

• дальший аналіз та бесіди з керівництвом банку не приводять до задо-
вільного пояснення причин порушення показників або не виявляють 
пом’якшувальних чинників;

• наступну комплексну перевірку заплановано розпочати не раніш як за 60 
днів після дати аналізу.

Рекомендації щодо встановлення для банку особливого режиму нагляду за 
ним можуть бути надані за будь-якої з таких обставин:

• коефіцієнт адекватності регулятивного капіталу нижчий за норму;
• коефіцієнт адекватності основного капіталу нижчий за норму;
• коефіцієнт співвідношення проблемних кредитів і капіталу вищий за 

норму;
• коефіцієнт миттєвої ліквідності нижчий за норму;
• низький рівень дохідності (рентабельності активів), що є наслідком фун-

даментальних структурних проблем. 
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Проблеми, які неможливо легко виправити без значної реструктуризації, є 
такими: 

• банк неспроможний або нездатний скоротити свої адміністративні витрати;
• низька чиста відсоткова маржа, коли причиною цього є низька або нега-

тивна чиста відсоткова позиція і вона не може поліпшитись, або низький 
спред, що зумовлено високою вартістю ресурсів;

• постійне перевищення інших операційних витрат над іншими опера-
ційними доходами.

Однією з найважливіших проблем є здійснення нагляду за операціями банків 
у режимі реального часу. Засоби й методи банківського нагляду, що застосовуються 
в сучасний період, у цілому дають змогу контролювати значні банківські ризики 
та запобігати їм за допомогою контролю балансових даних, дотримання банками 
економічних нормативів, норми резервування коштів на кореспондентському ра-
хунку в Національному банку України та ін.

Водночас незначні за обсягами операції, які можуть здійснювати банки 
періодично і які, зрештою, можуть призвести до негативних змін фінансового стану, 
зокрема кредитні операції, на поточний момент не перебувають у сфері контролю. 

Удосконалити систему нагляду можна за допомогою системи поточного 
моніторингу діяльності банків, яка б давала змогу виявляти конкретні операції, що 
суперечать як вимогам нормативно-правової бази Національного банку України, так 
і власним внутрішньобанківським положенням, і в оперативному порядку запобі-
гати їх проведенню. Програмний продукт, який забезпечить виконання зазначе-
них завдань, має максимально обмежити можливість помилок або свідомо хибних 
дій працівників банків ще на початковому рівні. 

Умовою створення уніфікованої системи контролю є узгодження внутріш-
ньо банківських положень із законодавчою та нормативно-правовою базою, наяв-
ність відповідних технологічних розробок, які дадуть змогу працівникові банків-
ського нагляду впливати на операції банку в режимі реального часу. Такий поточ ний 
моніторинг діяльності банків у режимі реального часу є одним із засобів превен-
тивного контролю ризиків і запобігання їм.

Планування в банках України заходів 
на випадок виникнення непередбачених обставин

Під впливом негативних процесів у банківській системі України і з розгор-
танням фінансово-банківської кризи Національний банк розробив Методичні 
рекомендації щодо планування в банках України заходів на випадок виникнення 
непередбачених обставин, що є наступним механізмом виявлення проблемних 
банків та регулювання їхньої діяльності. 

Загроза збитків або масштабного припинення банківських операцій вимагає 
від банку інституційних зусиль із планування заходів на випадок виникнення 
непередбачених обставин, уключаючи відновлення управління банком. 

Непередбачені обставини – це надзвичайна ситуація техногенного, природного, 
політичного характеру або інша подія, яка негативно впливає на діяльність банку. 
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Планування ж відновлення функціонування банку – процес, завдяки якому 
банк планує проведення або відновлення операцій, уключаючи обслуговування 
клієнтів у разі таких несприятливих подій, як природні катастрофи, технологічні 
неполадки, помилки людей або тероризм. 

Планування заходів на випадок виникнення непередбачених обставин – про-
цес розроблення механізмів упровадження в банку процедур кризового управлін-
ня до часу настання умов для виникнення криз. Воно дає змогу зменшити втрати 
і ймовірність їх виникнення, підвищити швидкість відновлення операцій банку. 

Кожний банк, залежно від напрямів діяльності, обсягів операцій, власної 
структури, має самостійно визначати зміст плану заходів на випадок виникнення 
непередбачених обставин (далі – план заходів). 

План заходів має визначати порядок забезпечення виконання банківських 
операцій у разі виникнення непередбачених обставин, у тому числі: 

• визначення пріоритетних операцій залежно від їх важливості та часу, за 
який їх виконання має бути відновлено (окремо визначають операції / 
функції, які можуть припинятися або не виконуватися в разі виникнення 
непередбачених обставин); 

• особливості виконання банківських операцій під час виникнення неперед-
бачених обставин та в період після їх закінчення протягом часу, потрібного 
для ліквідації їх наслідків і повернення до штатного режиму роботи; 

• забезпечення належної матеріально-технічної бази і відповідної чисель-
ності персоналу; 

• забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем банку 
і його участі в інформаційних системах Національного банку України 
відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. 

Складовими частинами загального плану заходів мають бути план забезпе-
чення безперервної діяльності та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, план 
подолання кризи ліквідності, план евакуації персоналу та клієнтів у разі загрози 
вибуху, пожежі та інші плани, спрямовані на забезпечення діяльності банку. 

Банк має брати участь у випробуваннях, які організовує Національний 
банк України для відпрацювання взаємодії банків з Національним банком (його 
інформаційними системами тощо) на випадок виникнення непередбачених об-
ставин, і залучати до них свої відокремлені підрозділи, визначені Національним 
банком для конкретного виду випробувань. 

Рекомендації щодо управління ризиками в банках під час планування заходів 
на випадок виникнення непередбачених обставин наведено в додатку 11. 

Під час планування заходів на випадок виникнення непередбачених обставин 
слід ураховувати всю сферу діяльності банку, відповідні ризики і їх кореляцію.

Банк, плануючи заходи, пов’язані з технічними неполадками, збоями, ката-
строфами тощо, повинен розробити план забезпечення безперервної діяльності в 
разі їх виникнення. 

Метою плану заходів є: 
• мінімізація фінансових втрат банку; 
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• дальше обслуговування клієнтів і учасників ринку; 
• захист працівників і клієнтів від наслідків надзвичайної ситуації; 
• організація життєзабезпечення працівників і клієнтів під час надзвичай-

ної ситуації; 
• оповіщення працівників про загрозу і виникнення надзвичайних ситуа -

цій, інформування про обстановку, що склалася; 
• зменшення негативних наслідків непередбачених обставин для діяль-

ності банку, зокрема його репутації, операцій, ліквідності, якості активів, 
позиції на ринку та спроможності виконувати вимоги законодавства 
України, у тому числі нормативно-правових актів Національного 
банку. 

Банк, ураховуючи можливість настання кризи ліквідності в разі виникнення 
непередбачених обставин, має розробити заходи її припинення або подолання. Для 
забезпечення цього за результатами проведеного стрес-тестування банку, тобто на 
основі моделювання непередбачених обставин, робиться висновок про спроможність 
банку вистояти в певних си туаціях, а також розробляються заходи запобігання їм, 
попередження, недопущення та оперативного реагування, усунення їх наслідків і 
відновлення функціонування банку. 

План заходів на випадок виникнення непередбачених обставин має містити 
положення щодо відновлення банківської діяльності, контролю за станом зв’язків із 
громадськістю, стратегії поведінки, пов’язаної із судовими розглядами, реагування 
на критику з боку регуляторів на ринку фінансових послуг. 

Банки можуть планувати заходи на випадок виникнення непередбачених 
обставин за такими етапами: 

• ініціювання проекту плану заходів. Створення робочої групи для оцінки 
обсягу заходів, які плануються, уточнення завдань, узгодження їх пара-
метрів, термінів виконання, визначення відповідальних осіб; 

• аналіз впливу на банківську діяльність. Визначення наслідків виникнення 
непередбачених обставин для операцій банку і його фінансових резуль-
татів. Проведення аналізу різних непередбачених обставин, оцінки їх 
виникнення та оцінки ризиків банківської діяльності; 

• розроблення стратегії. Визначення стратегії, прийнятної для відновлення 
роботи і зменшення негативних наслідків непередбачених обставин. Під 
час розроблення стратегії використовують висновки, одержані в резуль-
таті аналізу виникнення непередбачених обставин, з урахуванням міні-
мізації часу зупинення банківської діяльності та наслідків цього; 

• розроблення плану заходів. Уточнення (з деталізацією) переліку заходів, 
уключаючи відновлення діяльності інформаційних систем, визначення 
альтернативних постачальників, резервного устаткування, номерів теле-
фонів відповідальних виконавців тощо. Розроблення процедур, яких 
має дотримуватися персонал у разі виникнення загрози життю людей. 
Визначення вразливості банківської діяльності та розроблення доклад -
них процедур її відновлення; 
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• тестування і супроводження плану заходів. Забезпечення дієвості цього 
плану в результаті його тестування і навчання персоналу ефективного 
управління процесом відновлення операцій. 

План заходів слід постійно оновлювати з урахуванням усіх змін у банківській 
діяльності, у тому числі кадрових. 

Рекомендований порядок планування заходів на випадок виникнення непе-
редбачених обставин наведено в додатку 12. 

При плануванні заходів особливу увагу, на нашу думку, слід приділяти 
питанням оцінки, управління та моніторингу ризиків. Розглянемо більш детально 
підходи до планування зазначених компонентів. 

• Оцінка ризику. Проводиться оцінка наявних систем управління, без-
пеки і контролю, а також їх адекватності потенційним загрозам банку. 
Визначають найбільш значні можливі перебої в роботі за рівнем імовір-
ності їх виникнення та наслідків, дії на випадок відсутності відповідних 
пра цівників, закриття доступу до будівель, виходу з ладу устаткування, 
зв’язку, баз даних, недоступності або пошкодження програмного забез-
печення, втрати зв’язку з постачальниками, відключення живлення. 
Порівнюють наявний у банку план заходів та результати оцінки часу, 
потрібного для відновлення діяльності; вивчають загрози і негативні 
наслідки для самого банку, його клієнтів, для банківської системи України 
та фінансових ринків узагалі. 

• Управління ризиком. Забезпечується розроблення плану заходів, у тому 
числі функції працівників, графік реалізації, умови його впровадження, 
першочергові заходи в разі виникнення непередбачених обставин, ви-
значення шляхів розв’язання проблем для зменшення перебоїв у роботі та 
фінансових втрат. 

• Моніторинг ризику. Забезпечується щорічне тестування, проведення 
аудиту, аналіз та оновлення змісту плану заходів. 

План заходів має охоплювати як служби фронт-офісу, так і бек-офісу, що 
зумовлено необхідністю комплексного розв’язання проблем. 

Першочерговим завданням планування заходів є захист банку в разі виник-
нення непередбачених обставин на ринку, унаслідок яких усі або частина його опе-
рацій будуть припинені та/або інформаційні системи і бази даних зруйновані. 

Кожна функціональна сфера діяльності банку має бути проаналізована з 
метою визначення потенційного ризику та наслідків різних потенційних загроз. Слід 
звернути увагу на всі загрози для діяльності банку, які можуть виникнути з певною 
ймовірністю. 

Аналіз ризику має охоплювати всі структурні та відокремлені підрозділи 
банку. 

Виявлені загрози слід оцінювати з урахуванням рівня їх імовірності (високий, 
середній, низький). 

Потрібно також визначити рівень впливу непередбачених обставин на різні 
функції та підрозділи банку (табл. 6.3). 
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Таблиця 6.3
Зразок визначення рівня впливу непередбачених обставин

Наслідки виникнення непередбачених обставин Бали
Без наслідків або призупинення проведення операцій 0
Помітні наслідки, призупинення проведення операцій до восьми годин 1
Виведення з ладу устаткування або приміщень, призупинення проведення операцій 
на 8–48 годин 2

Втрата устаткування або приміщень, призупинення проведення операцій більше ніж 
на 48 годин. У цьому разі персонал має бути переведено на роботу до резервних пунктів 3

Кожен підрозділ банку має визначити оцінку рівня ймовірності потенційної 
загрози в балах (табл. 6.4).

Таблиця 6.4
Рівень вірогідності потенційної загрози
Рівень імовірності потенційної загрози Бали

Високий 10
Середній 5
Низький 1

Для отримання зваженого рейтингу загроз значення рівня їх імовірності в 
балах множиться на значення наслідків виникнення непередбачених обставин у 
балах. Тобто за ймовірності урагану в 10 балів і рівня наслідків 3 бали зважений 
чинник ризику становитиме: 3 × 10 = 30 (балів). За результатами оцінки ймовірності 
потенційних загроз можна виявити, які саме загрози становлять найбільшу 
небезпеку. 

Після визначення загроз, які становлять найбільшу небезпеку для банку, по-
трібно передбачити адекватні додаткові превентивні заходи. 

Оцінка впливу непередбачених обставин на роботу банку має ґрунтуватися 
на ідентифікації потенційної дії цих обставин на діяльність банку і його клієнтів з 
урахуванням максимально допустимого часу зупинення банківської діяльності та 
прийнятного рівня втрат інформації, невиконаних операцій і фінансових збитків. 

Оцінку потенційних втрат за кожним напрямом банківської діяльності 
визначають з урахуванням їх наслідків для фінансового стану банку та обслуговуван-
ня його клієнтів, а також тривалості часу, протягом якого банк може здійснювати 
обмежений перелік операцій без значних збитків. 

Можливим є застосовування таких типів заходів запобігання непередбаче -
ним обставинам: 

1) визначення кваліфікованих осіб, які мають відповідати за безпеку, бути 
уповноваженими на виконання відповідних завдань. Тобто метою цих заходів є 
визначення вимог для запобігання непередбаченим обставинам і забезпечення їх 
дотримання; 

2) визначення вимог до інженерно-технічних робіт під час будівництва при-
міщень банку, у тому числі спеціальні вимоги до будівель, протипожежних засобів, 
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систем вентиляції, енергозабезпечення, сигналізації і оповіщення, сховищ і архівів 
тощо. 

Відповідно до вимог законодавства України з питань цивільної оборони 
та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, з метою запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій у банку мають плануватися та здійснюватися 
заходи щодо: 

• проведення інженерно-технічних робіт для зменшення ризику виник нен-
ня надзвичайних ситуацій і захисту працівників від впливу їх наслідків; 

• утримання в готовності до негайного застосування засобів оповіщення та 
інформаційного забезпечення працівників; 

• створення служб цивільної оборони, призначених для проведення невід-
кладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, їх відпо відної 
підготовки до дій за призначенням; 

• забезпечення працівників засобами індивідуального і колективного 
захисту. 

Структура плану заходів щодо операційного ризику має бути такою: 
• кадрове забезпечення (визначення осіб, які ухвалюють рішення і є від-

повідальними за керівництво відповідними службами, за контакти з 
постачальниками, за безпеку); 

• технологічні компоненти (устаткування, програмне забезпечення, комуні-
кації, облікові записи); 

• відновлення баз даних (резервні пункти, збереження даних тощо); 
• порядок організації роботи персоналу, його робочих місць у функціо-

нальних підрозділах та особливості виконання ним своїх функцій в умовах 
надзвичайної ситуації і після її закінчення до відновлення штатної роботи. 

План заходів щодо операційного ризику має бути врахований під час визна-
чення внутрішньої політики і процедур банку, організації управління новими 
про ектами банку (у разі розроблення відповідного проекту слід провести експер-
тизу заходів на випадок виникнення непередбачених обставин), зміни системи 
контролю в банку. Цей план заходів повинен містити оцінку наслідків виник-
нення неперед бачених обставин для фінансових потоків банку і операцій, які він 
здійснює. 

Слід передбачати альтернативні засоби зв’язку з клієнтами, співробітниками, 
регуляторами, а також альтернативне розміщення персоналу в резервному пункті. 
У плані заходів мають бути зазначені найважливіші постачальники і банки-контр-
агенти, а також порядок інформування Національного банку про виникнення 
непередбачених обставин та усунення їх наслідків. 

У плані заходів має бути передбачено порядок переходу персоналу на роботу 
до резервного пункту і відновлення операцій через 72 години (або менше), систему 
сповіщення всіх співробітників (визначаються ключові працівники, які передають 
сигнали тривоги решті персоналу), створення груп реагування з призначенням осіб, 
відповідальних за евакуацію персоналу, за сповіщення, контакти з Національним 
банком тощо. 

6.1
ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ – ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ НБУ



300

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

План заходів повинен передбачати підтримування контактів із клієнтами 
банку через різні канали: інтернет-сайт, телефони (у тому числі sms-повідомлення) 
або філії банку в безпечніших районах. 

План заходів має передбачати програму навчання і порядок інформування 
персоналу (уключаючи проведення навчань, навчальних тривог). 

Банк, визначаючи порядок зв’язків із громадськістю, Національним банком, 
правоохоронними органами, має передбачати чітку координацію дій із відповідними 
службами (пожежниками, міліцією, Міністерством України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 
зв’язківцями тощо) як під час виникнення надзвичайної ситуації, так і на етапі 
відновлення його діяльності. 

Правління банку відповідальне за забезпечення: 
• достатнього обсягу ресурсів і кількості фахівців для розроблення плану 

заходів та робіт з його дальшої реалізації, у тому числі створення, під-
тримки в актуальному стані й регулярної перевірки інфраструктури, 
потрібної для його реалізації; 

• належної політики управління і контролю ризиків; 
• аналізу результатів тестування плану заходів; 
• щорічного схвалення плану заходів; 
• оновлення плану заходів та інформування про внесені зміни, навчання 

працівників. 
У плані заходів слід передбачити моніторинг постачальників, від яких може 

залежати забезпечення належного функціонування банку і його спроможність до 
відновлення діяльності. Для цього потрібно передбачати порядок оцінки і відбір 
надійних постачальників, моніторинг укладення відповідних договорів, виконавців 
цих договорів. 

Кожен підрозділ банку повинен відповідати за визначення важливих процесів 
банківської діяльності у своїй сфері. За кожним процесом має бути встановлено 
чинники ризику з урахуванням впливу на роботу банку й обслуговування клієнтів. 
У підрозділах банку мають бути призначені особи, відповідальні за виконання плану 
заходів. 

Банк із метою зваженого ухвалення рішень під час планування заходів із 
відновлення функціонування, ураховуючи потребу залучення керівників усіх рівнів, 
має створити комітет з питань управління кризою, визначити його повноваження і 
регламент роботи, а також призначити з його складу особу, відповідальну за зв’язки 
з Національним банком. 

До складу комітету з питань управління кризою повинні входити члени 
наглядової ради та правління банку, керівники фінансових служб, служби інфор ма-
тизації і банківської безпеки з метою охоплення всіх ключових напрямів діяльності. 

Розроблення плану подолання кризи ліквідності 
Банк повинен розробити план подолання кризи ліквідності на випадок ви-

никнення непередбачених обставин. Цей план має визначати процедури відновлення 
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ліквідності банку, зокрема ухвалення рішень щодо мобілізації ліквідних активів, 
залучення додаткових ресурсів у разі виникнення дефіциту ліквідності. 

План подолання кризи ліквідності в разі виникнення непередбачених обставин 
для забезпечення збільшення наявної ліквідності за рахунок залучення зовнішніх і 
внутрішніх джерел має містити такі заходи: 

• ті, яких банк має вжити для збільшення ліквідності балансових активів; 
• ті, яких мають ужити акціонери банку для підвищення його ліквідності 

(збільшення статутного капіталу банку, надання субординованих позик, 
кредитів); 

• для забезпечення отримання кредитів від інших банків; 
• для виконання вимог Національного банку щодо отримання кредиту на 

підтримку ліквідності в разі реальної загрози стабільності банківської 
системи; 

• спеціальну програму повернення позик; 
• для забезпечення наявності готівки з метою її ефективного використання; 
• для скорочення видатків у сфері капітальних інвестицій, управлінських 

видатків тощо. 
Під час розроблення плану подолання кризи ліквідності в разі виникнення 

непередбачених обставин банки мають дотримуватися принципів Базельського ко-
мітету з питань ефективного управління ліквідністю, у тому числі щодо складання 
антикризового плану, викладених у документі Базельського комітету з банківського 
нагляду «Належна практика управління ліквідністю в банкі вських установах». 

План дій подолання криз и ліквідності містить ось що.
1. Здатність банку вчасно долати т имчасові або тривалі труднощі з фінан-

суванням деяких або всіх видів своєї діяльності за прийнятного рівня витрат може 
залежати від адекватності його офіційних планів на випадок непередбачуваних 
обставин. Оскільки банки все менше покладаються на основні депозити як 
стабільне джерело фінансування і все більше покладаються на другорядні джерела 
фінансування, необхідність розроблення планів на випадок непередбачуваних 
обставин стає ще більш нагальною. 

Ефективні плани на випадок непередбачуваних обставин мають давати 
відповідь на два основні питання: 

• чи має керівництво стратегію подолання кризи? 
• чи має керівництво процедури оцінки коштів у надзвичайній ситуації? 
Вище керівництво має підходити до вирішення цих питань реалістично, щоб 

визначити, як забезпечувати стабільну діяльність банку за несприятливих обставин. 
Крім того, керівництво має визначати і розуміти типи подій, унаслідок яких може 
виникнути необхідність реалізації планів подолання кризи ліквідності. 

2. План на випадок непередбачуваних обставин, орієнтований на подолання 
проблем із ліквідністю, має складатися з кількох компонентів. Найважливішими є ті, 
що передбачають управлінську координацію. У плані на випадок непередбачуваних 
обставин мають описуватися процедури забезпечення вчасності й безперервнос-
ті інформаційних потоків, надання вищому керівництву точної інформації для 
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термінового прийняття потрібних рішень. Слід чітко розподілити обов’язки, щоб 
усі співробітники знали, що вони зобов’язані робити в разі виникнення проблемної 
ситуації. 

3. Важливим елементом плану має бути стратегія вжиття певних заходів 
щодо зміни поведінки активів та зобов’язань. Оскільки існує можливість робити 
припущення, як той чи інший актив або зобов’язання буде змінюватися за пев-
них умов (про що йшлося вище), банк має змогу певним чином впливати на їхні 
характеристики. Наприклад, на основі своїх припущень про майбутні грошові 
надходження від ліквідних активів та відплив грошових коштів у зв’язку з достро-
ковим вилученням депозитів банк може дійти висновку, що він матиме дефіцит 
ліквідності під час кризи. Однак під час такої кризи банк може отримати можливість 
агресивніше просувати свої активи на ринку або продавати ті активи, що, як пра-
вило, не були б реалізовані за звичайних умов, і таким чином збільшити свої гро шові 
надходження. 

4. Компонентами плану на випадок непередбачуваних обставин є також збе-
реження клієнтських відносин із держателями зобов’язань, позичальниками, а 
також торговими і позабалансовими контрагентами. У разі зростання інтенсивності 
проблем банки мають вирішувати, яких активів позбуватися. Як правило, банки 
переглядають баланс і вибирають ті активи, реалізація яких найменше позначиться 
на ділових відносинах та громадському сприйнятті надійності банку (наприклад, 
державні цінні папери). У той же час відносини з держателями зобов’язань стають 
більш важливими за несприятливих умов. Якщо стратегією банку передбачено, що 
менеджери зобов’язань повинні підтримувати міцні постійні зв’язки з контраген-
тами і великими держателями зобов’язань протягом періодів відносного спокою, то 
банк, швидше за все, буде в кращому становищі щодо забезпечення джерел коштів за 
непередбачуваних обставин. 

5. Плани на випадок непередбачуваних обставин також мають містити про-
цедури компенсування дефіциту грошових потоків у несприятливих ситуаціях. 
Банки мають у розпорядженні кілька джерел таких коштів, уключаючи раніше 
невикористані кредитні лінії. Залежно від серйозності проблем із ліквідністю банк 
може вирішити (або може бути змушеним) скористатися одним або кількома з 
цих джерел. У плані слід якомога чіткіше визначити суму коштів, яку банк може 
отримати з цих джерел, і те, за яких сценаріїв він може скористатися ними. 
Банки повинні бути обережними і не покладатися надмірно на резервні лінії, а 
також повинні враховувати різноманітні умови, такі як період, за який потрібно 
попередити про намір скористатися кредитною лінією, що можуть вплинути 
на здатність банку отримати швидкий доступ до таких ліній. Насправді, банки 
повинні мати плани дій і на той випадок, коли їхні резервні лінії стануть недоступ-
ними. 

6. Банки повинні передбачати, за яких обставин і для яких цілей їм необхідно 
відкривати підтверджені лінії фінансування, за які з них стягуватимуть плату і які 
будуть доступними за непередбачених обставин, коли непідтверджені кредитні лінії 
стануть недоступними. 
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7. Наявність застережень щодо права регресу під час продажу активів, на-
дання інструментів забезпечення ліквідності для програм сек’юритизації та умови 
дострокового погашення для певних операцій із сек’юритизації активів можуть бути 
пов’язані зі значним ризиком ліквідності для установ, що здійснюють цю кредитну 
діяльність на вторинному ринку. Банківські установи повинні піклуватися про те, 
щоб їхні плани подолання кризи ліквідності повністю враховували потенційний 
ризик, пов’язаний з їхньою кредитною діяльністю на вторинному ринку. Під час 
емісії нових забезпечених активами цінних паперів банківська організація-емітент 
має визначити потенційний вплив на її ліквідність на початку кожної операції та 
протягом періоду до строку погашення цінних паперів задля кращого визначення 
своїх майбутніх потреб у фінансуванні. 

8. Плани установи на випадок непередбачуваних обставин мають урахо-
вувати потребу отримання альтернативного фінансування та передбачати можливі 
додаткові джерела фінансування на випадок дострокового погашення забезпечених 
активами цінних паперів в обігу. Слід визнати, що дострокове погашення забез-
печених активами цінних паперів банківської організації може перешкоджати її 
здатності фінансувати себе – завдяки повторній емісії або іншим запозиченням – 
через негативний вплив на репутацію установи серед інвесторів та кредиторів. 

Тестування плану заходів 
План заходів слід регулярно доопрацьовувати з метою забезпечення його 

спрямованості на обґрунтовано можливі події, які можуть негативно вплинути на 
діяльність банку. План заходів має підлягати тестуванню на предмет адекватності 
реагування, способів комунікації та впливу на інші компоненти діяльності банку. 

У банку слід передбачити порядок оновлення і регулярного тестування плану 
заходів. Позачерговий перегляд цього плану потрібен, якщо відбуваються зміни 
напрямів діяльності банку. 

Банк повинен ураховувати те, що на деякі послуги попит в умовах виникнення 
непередбачених обставин може різко зрости. 

У програмі тестування плану заходів слід ураховувати кадрові зміни і зміни 
політики банку, відповідних процедур, програмного забезпечення, бан ківського 
обладнання, постачальників. Особливу увагу слід приділяти тестуванню інформа-
ційних систем банку, яке має здійснюватися не менше ніж раз на рік або після їх 
модернізації. 

Доцільн о розширювати коло учасників тестування з метою залучення якомога 
більшої кількості керівників і фахівців, проводити аналіз результатів тестування 
та подавати відповідну звітність, а також пропозиції щодо внесення змін до плану 
заходів на розгляд вищого керівництва банку. 

До участі в розробленні плану заходів можна залучати зовнішніх консультан-
тів, які зможуть не тільки оцінити ефективність плану, а й внести вагомі пропо зиції 
щодо управління ризиками. 

План заходів має періодично підлягати аудиту, що здійснюється службо ю 
внутрішнього аудиту або незалежним експертом  не менше ніж раз на рік. 

6.1
ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ – ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ НБУ
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Вимоги до планування заходів 
Метою ефективного планування заходів із відновлення функціонування банку 

є забезпечення відновлення банківської діяльності після виходу з ладу інформа-
ційних систем і тимчасового припинення здійснення банківських операцій. 

План заходів має сприяти: 
• мінімізації перерви в обслуговуванні банку та його клієнтів; 
• своєчасному відновленню операцій; 
• зниженню втрат доходів і капіталу. 
Банкам потрібно регулярно оцінювати ризики, пов’я зані із втратою доходів 

або тривалою перервою у проведенні операцій, а також схильність до таких ризиків. 
У зв’язку з цим керівництво банку відповідальне: 

• за оцінку ризиків, розроблення відповідної стратегії щодо управління 
ризиками; 

• обов’язкове врахування в плані заходів усіх найважливіших функцій 
та операцій, що включає також оцінку здатності постачальників послуг 
реагувати на виникнення непередбачених обставин, зокрема готовність 
постачальника надати приміщення для резервного пункту, збереження і 
транспортування резервн их даних між сховищем інформації, резервним 
пунктом та банком; 

• узгодження плану заходів із підрозділами, які здійснюють оброблення 
інформації в інформаційній системі та її обслуговування; 

• проведення регулярного тестування плану заходів; 
• аналіз результатів тестування і відповідних рекомендацій; 
• оновлення плану заходів. 
Правління банку відповідальне за ухвалення політики і процедур, пов’язаних 

із плануванням заходів на випадок виникнення непередбачених обставин, затвер-
дженням витрат на резервування необхідного устаткування та планування захо-
дів, призначення відповідальних осіб, відображення рішень із цих питань у прото -
колах його   засідань. 

Національний банк під час планування банком заходів на випадок виник нення 
непередбачених обставин має оцінювати: 

• відповідальність керівництва банку за розроблення плану заходів, його 
оновлення на постійній основі та охоплення ним усіх підрозділів, що 
здійснюють банківські операції; 

• участь керівництва банку в розробленні та схваленні плану заходів; 
• адекватність стратегії щодо забезпечення банку альтернативними засо-

бами комунікації. 
Якість плану заходів оцінюється за такими параметрами: 
• урахування характеру операцій банку, його готовності до функціонування 

в разі виникнення непередбачених обставин (наприклад, наявність ре-
зервних пунктів, резервування інформаційних систем; 

• адекватність узгодженого порядку альтернативного розміщення ключових 
працівників та устаткування; 

ТЕМА 6
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• відповідність вимогам нормативно-правових актів Національного 
банку. 

Адекватність тестування плану заходів оцінюється з урахуванням періодич-
ності проведення тестів, охоплення тестуванням основних напрямів діяльності 
банку, висно вків, зроблених за результатами цього тестування. 

6.2.  ОСОБЛИВОСТІ НАГЛЯДУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ 
УКРАЇНИ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ

На початок 2011 року ліцензію Національного банку на здійснення банків ських 
операцій мали 176 банків. Їх склад за фінансовим станом дуже неоднорідний. Серед 
них є великі та фінансово стабільні банки; такі, що мають тимчасові ускладнення 
або ознаки проблемності; та які перебувають на стадії реорганізації, ліквідації. 
У стані ліквідації на початок 2011 року перебувало 18 банків, з них 17 – ліквідо-
вувалися за рішеннями НБУ, 1 – за рішенням господарського суду (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5
Банки, які перебувають на стадії ліквідації 

Реєстраційний 
номер Назва банку Місце знаходження 

банку
87 АБ «Банк регіонального розвитку» м. Київ
68 ТзОВ «Український промисловий банк» м. Київ
23 АТ «Градобанк» м. Київ

151 АКБ «Європейський» м. Київ
74 ВАТ КБ «Національний стандарт» м. Київ

314 КБ «Українська фінансова група» м. Київ
217 АКБ «Східно-Європейський банк» м. Київ
51 ТзОВ Комерційний банк «АРМА» м. Київ

216 ВАТ Банк «БІГ Енергія» м. Київ
26 АКБ «Трансбанк» м. Київ

327 КБ «Іпобанк» м. Київ
238 ПАТ Акціонерний банк «Синтез» м. Київ
81 ВАТ «Європейський банк розвитку та заощаджень» м. Сімферополь

110 ВАТ «Акціонерний комерційний банк «Одеса-Банк» м. Одеса
183 ВАТ «Комерційний банк «Причорномор’я» м. Дніпропетровськ
93 ВАТ «Селянський комерційний банк «Дністер» м. Львів
64 Комерційний акціонерний банк «Слов’янський» м. Запоріжжя

125 Публічне акціонерне товариство «Земельний банк» м. Харків
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Як видно з даних таблиці, кількість банків, що суттєво проблемні, є значною і 
постійно зростає.

Головною функцією банківського нагляду є виявлення проблемних банків і 
застосування відповідних заходів них. З погляду розумного (пруденційного) бан-
ків ського нагляду проблемним є банк, який демонструє можливість чи ймовірність 
банкрутства. 

Банкрутство банку може зумовити одна з двох класичних причин:
1) неплатоспроможність, що означає відсутність у банку достатньої кількості 

активів, щоб виконати свої зобов’язання. Іншими словами, коли банк відчуває де-
фіцит власних коштів (має від’ємний капітал), він визнається неплатоспроможним;

2) неліквідність, тобто банк може виконати свої зобов’язання перед вклад-
никами чи кредиторами. Теоретично неплатоспроможний банк може далі функ-
ціонувати, особливо якщо центральний банк дає йому свої кошти, тобто підвищує 
його ліквідність, щоб дати можливість виконати свої зобов’язання. 

Критерії проблемної діяльності визначають на підставі аналізу дотримання 
банком пруденційних норм і нормативів ведення банківської справи – показників 
обов’язкових економічних нормативів та інших норм, передбачених норма тив ними 
актами Національного банку України. 

Національному банкові України щодо деяких фінансово нестабільних 
банків доводиться вживати заходів у таких формах:

• вимагати, щоб банк терміново збільшив розмір капіталу до рівня, який 
відповідає встановленим нормативам, і завдяки цьому забезпечив повний 
захист коштів вкладників; 

• передбачити реорганізацію (придбання цього банку більш сильним, 
у власність якого перейдуть усі депозитні зобов’язання). Отже, його 
вкладники стануть клієнтами більш стійкого банку, не зазнаючи при 
цьому втрат. 

На стадії радикального втручання в діяльність проблемних банків вжива-
ються такі заходи: 

• установлення режиму санації та програми фінансового оздоровлення; 
• припинення діяльності (відкликання ліцензії) та його ліквідація.
Таким чином, причиною труднощів для більшості проблемних банків є на-

ведена вище класична причина – неліквідність. Післякризовий період регулювання 
банківської діяльності має напрацювати нові нормативи ліквідності та досконалі 
механізми їх розрахунку.
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6.3.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ ТА ЇЇ ФОРМИ

Одним із найважливіших заходів впливу на етапі вдосконалення й рефор-
мування банківської системи є реорганізація та реструктуризація банків. Чітке 
врегулювання цих процесів на сучасному етапі розвитку банківської системи 
України покликано сприяти забезпеченню стабільного фінансового стану банків, 
проведенню ефективної політики їх реструктуризації та реорганізації.

Форми і процедури реорганізації можуть бути різними, однак за всіх її форм 
експертне оцінювання можливих фінансових результатів цього процесу покладене 
на Національний банк України.

Реорганізація банків може здійснюватись у таких формах: 1) об’єднувальній; 
2) розподільчій; 3) шляхом перетворення.

Ураховуючи незадовільний фінансовий стан, капітальну базу багатьох бан-
ків для покриття їхніх ризиків Національний банк України в березні 2011 року на 
третину підняв вимоги до мінімального розміру статутного капіталу (із 80 млн грн 
до 120 млн грн). Цей поріг скоріш за все не остаточний. У такій ситуації багато банків 
стоятиме перед дилемою: продаватись чи об’єднуватись. 

Перший шлях є досить ускладненим, оскільки вітчизняних фінансово ста-
більних покупців є дуже мало (окремі, маючи власні банки, не будуть бачити в 
цьому потреби), а іноземні фінансово-банківські установи, які були зацікавлені в 
присутності на нашому ринку, вже, в основному, представлені.

Другий шлях є більш перспективним, оскільки акціонери збережуть свою 
присутність на банківському ринку без суттєвих вливань ресурсів для функціо-
нування банку. Об’єднання банків збільшить їх капіталізацію, надасть нові мож-
ливості, які могли бути відсутні в окремо взятому банку тощо.

Реорганізація (злиття та поглинання) банків протягом останніх десятиліть є 
важливим інструментом перетворень у банківському секторі багатьох країн. Вона 
дає змогу банківським установам освоювати нові ринки та оновлювати застарілі 
види послуг. Загалом злиття обходяться значно дешевше, ніж створення нових 
банків ч и відкриття філій, а тому і керівництво банків, і акціонери мають віддавати 
перевагу са ме йому.

Банк може бути реорганізований за рішенням власників банку, а в разі 
призначення тимчасової адміністрації – за рішенням Національного банку України 
або тимчасового адміністратора, погодженим із Національним банком України. 

Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, ви-
ділення, перетворення. 

У разі реорганізації банку шляхом перетворення до таких правовідносин не 
застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Під час 
пр  оведення реорганізації банку шляхом перетворення кредитори не мають права 
вимагати від банку припинення чи достроково  го виконання зобов’язання.
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Реорганізація за рішенням власників банку здійснюється за умови надання 
попереднього дозволу Національного банку України на реорганізацію банку та 
затвердження Національним банком України плану реорганізації банку. У разі 
здійснення реорганізації банку за рішенням його власників шляхом перетворення 
план реорганізації банку не складається.

Національний банк України визначає перелік документів, які подають для 
отримання дозволу на реор ганізацію та затвердження плану реорганізації банку.

Національний банк України не дає дозволу на реорганізацію банку в разі, якщо 
є достатні підстави вважати, що реорганізація загрожує інтересам вкладників та 
інших кредиторів і банк, створений у результаті реорганізації, не буде відповідати 
вимогам до економічних нормативів його діяльності, порядку реєстрації банків і 
ліцензування їхньої діяльності. 

Національний банк України надає дозвіл чи відмовляє в реорганізації банку 
протягом одного місяця з моменту отримання заяви банку на реорганізацію. 

Рішення про реорганізацію банку, крім перетворення, має містити інформацію: 
1)  пр о угоду з реорганізації в разі злиття або приєднання; 
2)  призначення персонального складу комісії для проведення реорганізації; 
3)  призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвен-

таризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку банку; 
4)  призначення незалежного аудитора,  що має сертифікат Національного 

банку України; 
5)  строки проведення реорганізації; 
6)  склад правління (ради директорів) після реорганізації. 
Реорганізація розпочинається після затвердження Національним банком 

України плану реорганізації, який, крім інших необхідних заходів, повинен перед-
бачати подання Національному банку України відповідних документів, потрібних 
для державної реєстрації нового банку або для реєстрації змін і доповнень до 
установчих документів існуючого банку. 

До об’єднувальних форм належать злиття і приєднання.
До основних чинників, що визначають необхідність і доцільність злиття 

комер ційних банків, можна віднести:
• одержання додаткових прибутків і підвищення рентабельності банків-

ського капіталу;
• вихід на нові ринки;
• підвищення рівня капіталізації;
• збільшення частки банку на ринку кредитів, депозитів чи інших видів 

банківських послуг;
• зниження рівня витрат і собівартості банківських послуг; 
• зниження рівнів фінансових і нефінансових ризиків; 
• посилення конкуренції та ін.
Приєднання передбачає припинення діяльності одного банку як юридичної 

особи та передання всіх його майнових прав і зобов’язань іншому банку на правах 
філії чи без відкриття філії.

ТЕМА 6
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА НБУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ
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До розподільчих форм реорганізації можна віднести поділ і виділення.
Поділ передбачає припинення діяльності одного банку як юридичної особи і 

передачу за розподільчим актом у визначених частинах усіх його майнових прав і 
зобов’язань кільком новоствореним банкам.

Виділення передбачає створення комерційного банку (або кількох банків), 
якому (яким) за розподільчим актом у відповідних частинах переходять майнові 
права і зобов’язання банку, котрий реорганізовується.

Для підвищення ефективності роботи великих банків, а також в умовах кри-
зової ситуації може виникнути потреба поділити капітал великих банків, реоргані-
зувати банки через їх поділ, а також виділення (за умови достатності капіталу 
кожного з банків).

Крім того, реорганізація банку може відбуватися шляхом перетворення, яке 
передбачає зміну юридичного статусу товариства, у формі якого було створено банк. 
При перетворенні банку з одного виду на інший до новоствореного банку пере-
ходять усі майнові права і зобов’язання банку, що реорганізовується.

Підставами для реорганізації банку шляхом перетворення можуть бути: пе-
реорієнтація напрямів діяльності, збиткова діяльність окремих філій, необхідність 
зміни умов капіталізації та управління тощо.

За ініціативою проведення розрізняють реорганізацію: примусову (обов’яз-
кову) і з власної ініціативи (за рішенням загальних зборів акціонерів банку).

Різні форми реорганізації можуть бути застосовані не тільки до проблемних 
банків, а й до будь-яких, що функціонують нормально. У ході реорганізації банк 
може розв’язувати такі типові проблеми:

• зміна організаційної структури (відкриття відокремлених відділень, у тому 
числі філій, скорочення й ліквідація частини підрозділів, зміна, оновлення 
складу та чисельності працівників і керівників);

• зміна складу учасників, а також організаційно-правової форми;
• входження до тих чи інших банківських груп;
• зміна існуючих бізнесових процесів, технологічного процесу обслуго ву-

вання клієнтів, менеджменту взагалі.
Щодо банків, які перебувають у стані фінансової скрути, передбачається про-

ведення примусової реорганізації з ініціативи Національного банку України (або 
Верховної Ради України, якщо реорганізовуються державні банки).

У такому разі Національний банк України надсилає їм лист-попередження з 
вимогою провести реорганізацію. Якщо вимогу протягом визначеного періоду не 
виконано, Національний банк може прийняти рішення про його ліквідацію.

Про примусову реорганізацію банку приймається рішення в разі істотної 
загрози платоспроможності банку, тобто банк за рівнем достатності капіталу від-
несений до значно недокапіталізованих або критично недокапіталізованих банків 
і має загальну рейтингову оцінку «4» або «5» за системою CAMELS. Таке рішення 
Правління Національного банку України приймає на підставі обґрунтованих 
пропозицій Генерального департаменту банківського нагляду та підготовлених від-
повідним територіальним управлінням Національного банку України прогнозних 

6.3
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ ТА ЇЇ ФОРМИ
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розрахунків на останню звітну (місячну) дату після проведення загальних зборів 
банку-правонаступника або банку, що реорганізовується – у разі його реорганізації 
шляхом виділення, та розрахунку економічних нормативів і плану реорганізації 
(рис. 6.1).

1) затверджується план реорганізації та призначається правління 
(рада директорів) банку-правонаступника (крім випадків реорганізації 
банку шляхом приєднання), яке набуває повноважень після реєстрації 
банку-правонаступника (змін до статуту банку, що реорганізовується)

2)  призначається комісія (комісії) для проведення реорганізації та її керівник

3)  призначається комісія для проведення інвентаризації активів 
і зобов’язань, включаючи обліковане на позабалансових рахунках банку, 
що реорганізовується (за потреби), та її керівник

4) призначається (за потреби) незалежний аудитор, що має сертифікат 
Національного банку України

5)  установлюється кінцевий строк проведення реорганізації

Рис. 6.1. Загальні умови реорганізації банків

Примусова реорганізація здійснюється в такій послідовності:
• до банку надходить лист-попередження від Національного банку України;
• банк упродовж десяти днів від дати отримання листа-попередження 

надсилає НБУ лист-зобов’язання з поясненням причин погіршення свого 
фінансового стану і поданням розроблених ним конкретних заходів щодо 
реорганізації;

• банк подає Національному банку звіт про виконання вимог щодо ре-
організації;

• у разі невиконання вимоги щодо реорганізації Національний банк України 
приймає рішення про ліквідацію банку. 

Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації
Національний банк України має право ухвалити рішення про реорганізацію 

банку в разі неможливості відновлення його належного фінансового стану під час 
дії тимчасової адміністрації. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Рішення про реорганізацію банку приймає Правління Національного банку 
України. Постанова Правління Національного банку про реорганізацію банку має 
містити таке:

• рішення про призначення тимчасової адміністрації в банку (якщо вона не 
була призначена);

• рішення про реорганізацію банку та спосіб її проведення;
• доручення тимчасовому адміністраторові:
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–  розробити програму фінансового оздоровлення банку (внести необхідні 
зміни до програми фінансового оздоровлення) щодо вжиття заходів із 
реорганізації банку;

– підготувати та подати на затвердження Комісії Національного банку 
України з питань нагляду та регулювання діяльності банків план ре-
організації банку.

Банк може бути реорганізований за рішенням тимчасового адміністратора, 
погодженим Комісією Національного банку з питань нагляду та регулювання ді-
яльності банків.

Реорганізація банку, в якому призначена тимчасова адміністрація, здійсню-
ється одночасно з виконанням заходів фінансового оздоровлення банку.

Пропозиції щодо реорганізації банку тимчасовий адміністратор подає Націо-
нальному банку України у складі попереднього письмового звіту або в подальшому 
за потреби.

Тимчасовий адміністратор розробляє спільно з іншим банком (у разі наміру 
злиття або приєднання) та інвесторами (за їх наявності) умови реорганізації, проект 
угоди про злиття або приєднання банків, проект плану реорганізації, обґрунту-
вання, розрахунки і прогнозний баланс банку-правонаступника, які б засвідчували 
настання позитивних наслідків для вкладників та інших кредиторів банків – 
учасників реорганізації.

Банком-правонаступником може бути фінансово стабільний банк або банк, у 
якому запроваджено тимчасову адміністрацію.

Тимчасовий адміністратор затверджує план реорганізації, умови конвертації 
акцій банку, який припиняється та для управління яким призначено тимчасового 
адміністратора, в акції банку-правонаступника. Угода про злиття або приєднання 
банку затверджується тимчасовим адміністратором, а також загальними зборами 
учасників банку-правонаступника (якщо банком-правонаступником є фінансово 
стабільний банк).

План реорганізації банку затверджується (відхиляється) Комісією Націо наль-
ного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків на підставі пози-
тивного (негативного) обґрунтованого висновку уповноваженого структурного 
підрозділу.

Реорганізація банку, в якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійс-
нюється в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку 
з питань реорганізації банків за рішенням власників.

Планом реорганізації банку може не передбачатися проведення інвента-
ризації активів, пасивів та оцінки резервів, уключаючи обліковані активи і зобов’я-
зання на позабалансових рахунках банку, якщо тимчасовий адміністратор її вже 
проводив.

Передавальний акт (у разі реорганізації банку шляхом злиття або приєд нання) 
або розподільчий баланс (у разі реорганізації банку шляхом поділу або виді лення) 
затверджують тимчасовий адміністратор і загальні збори учасників банку-право-
наступника (банк-правонаступник має бути фінансово стабільним банком).

6.3
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Національний банк має право вимагати від банку-правонаступника і тим-
часового адміністратора банку надання інформації про стан здійснення реорганізації 
банку.

Тимчасовий адміністратор, призначений для проведення реорганізації банку, 
виконує, зокрема, такі функції:

а) здійснює управління банком до проведення державної реєстрації припи-
нення банку, що реорганізувався, та прийняття Національним банком рішення про 
припинення тимчасової адміністрації банку;

б) бере участь у діяльності комісії з проведення реорганізації банку;
в) розглядає і затверджує матеріали інвентаризації активів, пасивів та оцінки 

резервів, уключаючи обліковане на позабалансових рахунках. За результатами ін-
вентаризації забезпечує врегулювання виявлених розбіжностей та списання безна-
дійної заборгованості за активними операціями банку;

г) бере участь у загальних зборах учасників банку-правонаступника.
Тимчасовий адміністратор після затвердження Національним банком плану 

реорганізації банку протягом 10 робочих днів має повідомити Національний банк 
про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення 
банку шляхом реорганізації і подає копію повідомлення, яке складено відповідно 
до вимог статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців».

Особи, які внаслідок реорганізації мають стати власниками істотної участі 
в банку-правонаступнику і не були власниками істотної участі в банку, що реор-
ганізовується, а також особи, які збільшують її внаслідок реорганізації до 10, 25, 50 
чи 75% статутного капіталу банку, зобов’язані до часу затвердження передавального 
акта / розподільчого балансу отримати письмовий дозвіл Національного банку на 
придбання або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику в порядку, 
визначеному Національним банком України.

6.4.  ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКУ 
ДІЯМИ ТИМЧАСОВОГО АДМІНІСТРАТОРА

Режим фінансового оздоровлення – це система заходів, спрямованих на 
усунення порушень, які призвели комерційний банк до збиткової діяльності та 
скрутного фінансового стану, а також наслідків цих порушень, що дають право на 
застосування таких заходів.
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Підставою для переведення комерційного банку на режим фінансового оздо-
ровлення є невиконання протягом трьох місяців загальновстановлених пруден-
ційних норм та нормативів ведення банківської справи, визначених Національним 
банком України. 

На пропозицію тимчасового адміністратора для фінансового оздоровлення 
банку можуть бути залучені юридичні та фізичні особи, які не є його учасниками 
(далі – інвестори).

Залучення інвесторів передбачає збільшення статутного капіталу банку та 
набуття ними участі в банку шляхом викупу акцій (часток, паїв) банку.

Викуп особами, які не є учасниками банку, 50% і більше від статутного капі-
талу банку є продажем банку.

Продаж банку інвесторам здійснюється за умови прийняття ними зобов’язань 
щодо фінансового оздоровлення банку.

Тимчасовий адміністратор має право надати Національному банку пропозиції 
щодо фінансового оздоровлення банку шляхом залучення інвесторів, якщо банк 
порушує норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) або норматив (коефі-
цієнт) відношення регулятивного капіталу до сумарних активів (Н3), і за наявності 
хоча б однієї з таких умов: 

• є незадоволені вимоги кредиторів через відсутність коштів на кореспон-
дентському рахунку банку;

• значення нормативу миттєвої ліквідності (Н4) становить менше ніж 10% 
і надходжень коштів недостатньо для підвищення ліквідності до норма-
тивного рівня.

Такі пропозиції тимчасовий адміністратор подає Національному банку 
України у складі попереднього звіту.

Фінансове оздоровлення банку шляхом залучення інвесторів здійснюється 
відповідно до програми фінансового оздоровлення (далі – програма), яка склада-
ється за пропозиціями інвесторів та схвалюється Комісією Національного банку.

Тимчасовий адміністратор у разі відсутності пропозицій від осіб, які хочуть 
узяти участь у фінансовому оздоровленні банку, з метою пошуку інвесторів за-
безпечує опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, а також за потреби в журналі «Вісник Національного банку 
України» та регіональних друкованих засобах масової інформації оголошення про 
залучення інвесторів з метою фінансового оздоровлення банку.

Оголошення має містити:
• назву банку, дату і номер банківської ліцензії та письмового дозволу 

Національного банку;
• орієнтовний розмір коштів, необхідних для фінансового оздоровлення 

банку;
• контактні дані тимчасового адміністратора;
• строк подання заяви про намір узяти участь у фінансовому оздоровленні 

банку. Зазначений строк має бути не більший ніж 30 днів.

6.4
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Інвестор повинен мати кошти, активи в розмірі, достатньому для виконання 
заходів програми, виконання яких на нього покладається, у тому числі власні кошти 
для формування статутного капіталу.

Особа, яка має намір стати інвестором, зобов’язана подати тимчасовому 
адміністратору:

• заяву про намір узяти участь у фінансовому оздоровленні банку;
• нотаріально засвідчену копію установчих документів або копію паспорта 

(для фізичної особи);
• копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену органом, який його 

видав, або нотаріально;
• попередні пропозиції щодо фінансового оздоровлення банку із зазна чен-

ням розміру коштів, які можуть бути використані особою для внесення до 
статутного капіталу та фінансового оздоровлення банку;

• інформацію про свій фінансовий стан і документи, що підтверджують 
наявність у нього коштів у розмірі, достатньому для реалізації запро-
понованих ним заходів фінансового оздоровлення банку відповідно до 
нормативно-правового акта Національного банку, що встановлює вимоги 
до учасників банку під час створення банку.

Особа, яка за рішенням тимчасового адміністратора може бути інвестором, 
має право на ознайомлення з інформацією щодо банку та його фінансового стану, 
зокрема:

• про склад учасників банку;
• розмір регулятивного капіталу;
• стан дотримання обов’язкових економічних нормативів;
• вартість активів банку за результатами їх класифікації, у тому числі нега-

тивно класифікованих;
• обсяг зобов’язань банку перед кредиторами, у тому числі строкових і 

прострочених;
• стан кореспондентських рахунків.
Інформація надається тимчасовим адміністратором на підставі відповідного 

договору з особою, яка за рішенням тимчасового адміністратора може бути інвес-
тором.

Після ознайомлення з інформацією щодо банку та його фінансового стану 
особа, що має намір стати інвестором, подає тимчасовому адміністратору пропози-
ції щодо конкретних заходів, які пропонується вжити з метою оздоровлення банку, 
перелік юридичних осіб, які можуть бути залучені до їх виконання (далі – вико навці 
програми), та інформацію щодо активів, які пропонуються для обміну на активи 
банку.

Разом із пропозиціями тимчасовому адміністратору подають визначені ним 
документи, які підтверджують відповідність виконавців програми вимогам, зазна-
ченим вище.

Банк – виконавець програми, який долучається для взяття на себе зобов’язань 
банку, що є об’єктом фінансового оздоровлення, обов’язково подає тимчасовому 
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адміністратору фінансову звітність (річну за останній рік і квартальну, складену в 
поточному звітному році).

Небанківська фінансова установа – виконавець програми, яка залучається 
для взяття на себе зобов’язань банку, що є об’єктом фінансового оздоровлення, 
обов’язково подає тимчасовому адміністратору:

• копію установчих документів;
• фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, і 

квартальну, складену в поточному звітному році);
• копію ліцензії на право здійснення операцій, здійснення яких поклада-

ється на неї відповідно до програми;
• інформацію про незастосування до неї протягом останніх 12 місяців 

заходів впливу, підтверджену Державною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України;

• документ, що підтверджує відсутність заборгованості перед Державним 
бюджетом України та місцевими бюджетами.

Виконавці програми повинні мати кошти, активи в розмірі, необхідному для 
виконання заходів, виконання яких покладається на них згідно з програмою.

Банк може бути залучений до виконання програми для взяття на себе зо бо-
в’язань банку, що є об’єктом фінансового оздоровлення, за умови дотримання таких 
вимог:

• прибуткова діяльність за останній звітний рік та протягом поточного 
року;

• незастосування до нього заходів впливу за порушення банківського за-
конодавства протягом останніх шести місяців;

• дотримання протягом останніх шести місяців економічних нормативів, 
нормативу обов’язкового резервування, порядку формування резервів під 
активні операції, установленого Національним банком.

Небанківська фінансова установа може бути залучена до виконання програми 
для взяття на себе зобов’язань банку, що є об’єктом фінансового оздоровлення, за 
умови дотримання обов’язкових нормативів достатності капіталу та інших показ-
ників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Тимчасовий адміністратор під час аналізу пропозицій щодо фінансового оздо-
ровлення банку зобов’язаний ознайомитися з активами, які пропонуються для 
обміну на активи банку, що є об’єктом фінансового оздоровлення, та має право 
вимагати проведення їх незалежної оцінки.

Тимчасовий адміністратор зобов’язаний звернутися до відповідного терито-
ріального управління Національного банку (підрозділу центрального апарату, що 
здійснює функції банківського регулювання і нагляду) для отримання інформації 
про показники діяльності банку, що є інвестором або виконавцем програми, якщо 
програма передбачає переведення на такий банк зобов’язань.

Тимчасовий адміністратор приймає рішення про залучення небанківської 
фінансової установи для взяття на себе зобов’язань банку, що є об’єктом фінан-
сового оздоровлення, після проведення консультацій із Національним банком.

6.4
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За результатами аналізу наданих пропозицій щодо фінансового оздоровлення 
банку, документів та проведених консультацій тимчасовий адміністратор визначає 
інвесторів і виконавців програми.

Інвестори за участі тимчасового адміністратора та з урахуванням позиції 
кредиторів щодо реструктуризації заборгованості банку складають програму. До 
складання та виконання програми можуть бути залучені також учасники банку.

Банк, який є інвестором або виконавцем програми, надає тимчасовому ад-
міністратору бізнес-план, який містить заходи щодо його участі в програмі та про-
гнозні показники діяльності після її завершення. Банк-інвестор до бізнес-плану додає 
прогнозний консолідований баланс на першу звітну (річну) дату його діяльності 
разом з іншими учасниками консолідованої групи після завершення програми та 
розрахунок економічних нормативів на підставі консолідованої фінансової звітності.

Небанківська фінансова установа – виконавець програми має надати тим-
часовому адміністратору рішення її виконавчого органу про участь у програмі.

У програмі мають бути визначені заходи фінансового оздоровлення банку 
(у тому числі реструктуризація капіталу, активів та зобов’язань банку), строки 
та умови їх виконання, інвестори, виконавці програми, а також інші заходи, які 
забезпечать приведення діяльності банку у відповідність із вимогами закону про 
банки та нормативно-правових актів Національного банку.

Якщо інвестори мають намір стати учасниками іншого банку або небанківської 
фінансової установи – виконавців програми, то в програмі зазначають розмір їхньої 
участі у статутному капіталі та строки придбання.

Складовою частиною програми є прогнозні показники діяльності банку, який 
є об’єктом фінансового оздоровлення, банку-інвестора за результатами консолідо-
ваної фінансової звітності, а також банку – виконавця програми. Зазначені по-
казники на момент завершення програми мають відповідати встановленим Націо-
нальним банком України економічним нормативам.

Термін реалізації програми, крім випадку продажу банку, не повинен пере-
вищувати термін повноважень тимчасової адміністрації.

Програму підписують тимчасовий адміністратор, інвестори та її виконавці.
Реструктуризація капіталу банку передбачає виконання заходів, які забез-

печують збільшення регулятивного капіталу до розміру нормативних значень капі-
талу – мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), нормативу адекватності 
регулятивного капіталу (Н2), нормативу (коефіцієнта) співвідношення регуля-
тивного капіталу і сумарних активів (Н3) – із запасом його стійкості не менше 
ніж 20%.

Реструктуризація капіталу банку може здійснюватися таким шляхом:
• збільшення статутного капіталу банку;
• викуп інвесторами акцій (часток, паїв), належних банку або учасникам 

банку, за їх згодою;
• збільшення регулятивного капіталу шляхом переоформлення кредитор-

ської заборгованості за вкладом / депозитом у субординований борг;
• збільшення регулятивного капіталу за рахунок внутрішніх джерел.
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У програмі зазначають розмір участі кожного з інвесторів у загальній сумі 
статутного капіталу банку та їхню сукупну участь унаслідок реструктуризації його 
статутного капіталу.

Реструктуризація активів банку передбачає виконання заходів щодо управ-
ління негативно класифікованими активами з метою зменшення їх обсягу, поліп-
шення якості, підвищення ліквідності та дохідності.

Управління негативно класифікованими активами з метою зменшення їх 
обсягу може здійснюватися шляхом:

• реструктуризації заборгованості боржників банку;
• стягнення заборгованості з боржників банку;
• порушення процедури банкрутства боржників банку та інше.
Для реалізації зазначених заходів у банку може бути створено підрозділ з 

управління негативно класифікованими активами.
Для стягнення заборгованості з боржників банку тимчасовий адміністратор 

може залучити юридичну особу, яка здійснює діяльність з управління негативно 
класифікованими активами. Зазначеній юридичній особі може бути передане право 
вимоги на виконання зобов’язань боржниками банку.

Поліпшення якості активів та зменшення обсягу негативно класифікованих 
активів може здійснюватися так:

• через продаж негативно класифікованих активів, активів, які не прино-
сять прибутку, або основних засобів, які не використовуються в діяль -
ності банку та не мають попиту на ринку;

• продаж відокремлених підрозділів банку або їх частин;
• обмін негативно класифікованих активів банку на активи, які не є нега-

тивно класифікованими, та інше.
Заходи поліпшення ліквідності активів банку можуть здійснюватися шляхом:
• диверсифікації активів і зобов’язань за строками;
• обміну низьколіквідних активів, які не належать до негативно класи-

фікованих, на ліквідні активи;
• розміщення коштів у безризикові активи (державні цінні папери або 

депозитні сертифікати Національного банку) та інше.
Підвищення дохідності активів може здійснюватися шляхом обміну низько-

дохідних активів банку на більш дохідні активи, але з меншою ліквідністю або з 
довшим строком виконання зобов’язань тощо.

Реструктуризація зобов’язань банку може здійснюватися шляхом:
• відстрочення / розстрочення кредиторської заборгованості та/або пере-

гляду строків сплати відсотків / комісій;
• переоформлення кредиторської заборгованості в боргові цінні папери 

(облігації, депозитні сертифікати, векселі тощо);
• переведення зобов’язань до інвестора, виконавця програми, у тому числі з 

відстроченням / розстроченням боргів;
• переоформлення боргу банку перед кредиторами за вкладом / депозитом 

на участь у статутному капіталі банку шляхом продажу акцій (часток, паїв), 
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викуплених банком або додатково випущених у зв’язку із збільшенням 
статутного капіталу;

• переоформлення кредиторської заборгованості за вкладом / депозитом у 
субординований борг;

• прощення кредитором боргу (його частини) банку.
У програмі вказується черговість і кінцеві строки виплати зобов’язань банку, у 

тому числі реструктуризованих.
Заходи фінансового оздоровлення банку також можуть передбачати:
• надання банком – виконавцем програми кредиту (зокрема на умовах суб-

ор динованого боргу) банку, який є об’єктом фінансового оздоровлення;
• надання інвестором, банком – виконавцем програми банку, який є об’єк-

том фінансового оздоровлення, гарантій, порук, майнових поручительств 
для отримання кредитів в інших банках;

• розміщення інвесторами, виконавцями програми депозитів (вкладів) у 
банку на пільгових для нього умовах;

• відмову від виплати дивідендів та спрямування відповідних коштів на 
збільшення статутного капіталу;

• визначення джерел погашення боргу перед кредиторами;
• залучення до роботи в банку осіб, запропонованих інвесторами;
• реструктуризацію структурних підрозділів банку;
• скорочення чисельності працівників банку;
• призначення нових керівників банку.
Особа (інвестор, учасник, кредитор), яка має намір придбати істотну участь 

у банку або збільшити до розмірів, передбачених статтею 34 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність», зобов’язана отримати відповідний дозвіл Націо-
нального банку України.

Документи, необхідні для отримання відповідного дозволу, подають Націо-
нальному банку одразу після прийняття тимчасовим адміністратором рішення про 
визнання особи інвестором.

На розгляд Національного банку разом із програмою тимчасовий адміністра-
тор подає:

• бізнес-план банку-інвестора;
• бізнес-план банку – виконавця програми;
• рішення виконавчого органу небанківської фінансової установи – вико-

навця програми про участь у програмі;
• документи про небанківську фінансову установу – виконавця програми, 

що надавалися тимчасовому адміністратору;
• документи про інвесторів, що надавалися тимчасовому адміністратору;
• договори (проекти договорів), потрібні для реалізації програми;
• документи для отримання дозволу Національного банку на врахування 

залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку (у 
разі переоформлення заборгованості банку перед кредиторами як субор-
динований борг);
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• довідку-характеристику щодо активів банку, які передбачається продати, 
обміняти з урахуванням їх класифікації, а також щодо активів, які банк 
має отримати в результаті обміну, складену тимчасовим адміністра тором;

• висновки суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінки окремих активів 
або відокремлених підрозділів банку (їх частин), щодо яких тимчасовий 
адміністратор прийняв рішення про незалежну оцінку;

• обґрунтований висновок тимчасового адміністратора щодо отримання 
економічного ефекту від реалізації програми.

Рішення про схвалення програми приймається на підставі висновку під-
розділу центрального апарату Національного банку України, що здійснює функції 
банківського регулювання та нагляду, про можливість фінансового оздоровлення 
банку за програмою та поданих тимчасовим адміністратором документів. Рішення 
приймається у строк не пізніше ніж 15 робочих днів з дня подання тимчасовим 
адміністратором документів.

Протягом строку дії виконання програми до неї можуть бути внесені зміни за 
погодженням з Національним банком. Якщо програма передбачає продаж банку, то 
схвалення програми Національним банком означає також згоду на продаж.

Після схвалення програми Національним банком тимчасовий адміністратор 
видає наказ про збільшення статутного капіталу банку, організовує додаткову емісію 
акцій банку та їх розміщення серед інвесторів відповідно до законодавства про цінні 
папери та фондовий ринок.

Договір щодо придбання інвестором акцій (часток, паїв) банку має включати 
умову про виконання відповідних заходів програми та відповідальність за невико-
нання покладених на нього зобов’язань.

Після завершення продажу банку, здійснення заходів програми, зміни керів-
ників банку та укладення договорів, що забезпечують реструктуризацію активів, 
зобов’язань банку, Національний банк України може ухвалити рішення про при-
пинення тимчасової адміністрації та відновлення загального режиму його діяль-
ності.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть критерії проблемності в діяльності банків. 
2. Охарактеризуйте процедури стрес-тестування.
3. У чому полягає роль системи раннього реагування та упереджувальних заходів 

Національного банку України?
4. Для чого призначено планування на випадок виникнення непередбачених 

обставин? 
5. За яких обставин Національний банк України може дати рекомендації щодо 

встановлення особливого режиму нагляду за банком?
6. Які є форми реорганізації проблемних банків?
7. За яких умов банк може бути залучений до виконання програми фінансового 

оздоровлення?
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8. Основні вимоги до режиму санації банку.
9. Який термін дії програми фінансового оздоровлення?
10. Охарактеризуйте основні показники системи раннього реагування і упереджу-

вальних заходів.

Тести

1.  Пріоритетними критеріями для визначення проблемності в діяльності банків 
є: 
а)  якість активів; 
б)  рівень менеджменту;
в)  платоспроможність банків;
г)  усі відповіді правильні.

2.  Метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини не-
узгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні шокової вели-
чини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки, 
називається:
а)  фінансове тестування;
б)  аналіз тестування;
в)  стрес-тестування;
г)  сценарій-тестування.

3.  Заходи з поліпшення ліквідності активів банку можуть здійснюватися 
шляхом:
а)  диверсифікації активів і зобов’язань за строками;
б)  обміну низьколіквідних активів, які не належать до негативно класифікова-

них, на ліквідні активи;
в)  розміщення коштів у безризикові активи (державні цінні папери або депозитні 

сертифікати Національного банку України);
г)  усі відповіді правильні.

4.  Посиленого нагляду потребують банки, зобов’язання яких перед вкладни ка -
ми – фізичними особами щодо загальних зобов’язань банку більше ніж:
а)  10%;
б)  20%;
в)  15%;
г)  5%.

5.  Тимчасовий адміністратор приймає рішення про залучення небанківської 
фінансової установи для взяття на себе зобов’язань банку, що є об’єктом 
фінансового оздоровлення, після проведення консультацій: 
а)  з Національним банком України;
б)  спеціально уповноваженим органом;
в)  Міністерством фінансів;
г)  Кабінетом Міністрів України.

6.  Система заходів, спрямованих на усунення порушень, які призвели комер-
цій ний банк до збиткової діяльності та скрутного фінансового стану, а також 
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нас лідків цих порушень, що дають право на застосування таких заходів, 
називається:
а)  режимом фінансового оздоровлення;
б)  режимом тимчасового адміністратора;
в)  режимом письмових повідомлень;
г)  режимом ліквідатора.

7.  Особа, яка має намір стати інвестором, зобов’язана подати тимчасовому 
адміністратору:
а)  заяву про намір узяти участь у фінансовому оздоровленні банку, нотаріально 

засвідчену копію установчих документів або копію паспорта (для фізичної 
особи);

б)  копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену органом, який його ви-
дав, або нотаріально, попередні пропозиції щодо фінансового оздоровлення 
банку із зазначенням розміру коштів, які можуть бути використані особою для 
внесення до статутного капіталу та фінансового оздоровлення банку;

в)  інформацію про свій фінансовий стан і документи, що підтверджують наявність 
у нього коштів у розмірі, достатньому для реалізації запропонованих ним 
заходів фінансового оздоровлення банку відповідно до нормативно-правового 
акта Національного банку України, що встановлює вимоги до учасників банку 
під час створення банку;

г)  усі відповіді правильні.
8.  Протягом скількох робочих днів тимчасовий адміністратор після затверджен-

ня Національним банком України плану реорганізації банку має повідомити 
Національний банк про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних 
та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення банку 
шляхом реорганізації: 
а)  10;
б)  5;
в)  8;
г)  3.

9.  Реорганізація банків може здійснюватись у таких формах:
а)  об’єднувальна;
б)  розподільча;
в)  реорганізація шляхом перетворення;
г)  усі відповіді правильні.

10.  Миттєва ліквідність характеризує:
а)  здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань 

за рахунок високоліквідних активів;
б)  збалансованість строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку;
в)  характеризує здатність банку виконувати прийняті ним довгострокові зобо-

в’язання за рахунок ліквідних активів;
г)  ефективність використання активів.

11.  Граничне значення ефективності використання активів (частка відсоткових 
активів у сукупних активах) має становити не менше ніж:
а)  70%;
б)  50%;

ТЕСТИ
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в)  80%;
г)  30%.

12.  Якщо банк порушує норматив миттєвої ліквідності і його значення перебуває 
в межах 10–15%, то Національний банк України надсилає йому:
а)  письмову ухвалу;
б)  письмове застереження;
в)  письмовий лист;
г)  письмове повідомлення.

13.  Рекомендації щодо проведення комплексної перевірки раніше від заплано ва-
них строків можуть бути надані за таких умов:
а)  банк порушує велику кількість показників і ці показники не сконцентровані в 

одній конкретній сфері;
б)  дальший аналіз та бесіди з керівництвом банку не приводять до задовільного 

пояснення причин порушення показників або не виявляють пом’якшувальних 
чинників;

в)  наступну комплексну перевірку заплановано розпочати не раніш як за 60 днів 
після дати аналізу;

г)  усі відповіді правильні.
14.  Граничне значення кредиторської заборгованості як відсоток сукупних зобо-

в’язань повинно становити не більше ніж:
а)  10%;
б)  20%;
в)  5%;
г)  15%.

15.  На стадії радикального втручання в діяльність проблемних банків уживають-
ся такі заходи: 
а)  установлення режиму санації; 
б)  програма фінансового оздоровлення; 
в)  припинення діяльності (відкликання ліцензії) та його ліквідація;
г)  усі відповіді правильні.
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ТЕМА 7

 ЗАСТОСУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ 

УКРАЇНИ 
ЗАХОДІВ ВПЛИВУ 

ДО БАНКІВ 
ЗА ПОРУШЕННЯ 
БАНКІВСЬКОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА
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ПЛАН ВИКЛАДУ І ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

7.1.  Характеристика основних заходів впливу, що застосовуються 
Національним банком України. 

7.2.  Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів 
здійснюваних банком операцій із високим рівнем ризику та видача 
інших розпоряджень Національним банком України. 

7.3.  Накладення штрафів на банк.
7.4.  Накладення штрафів на керівників банків. 

Ключові слова і терміни

Заходи попереднього реагування
Письмове застереження
Письмова угода
Обмеження проведення операцій 
Зупинення окремих операцій
Розпорядження Національного банку
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7.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ, 
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

Банківський нагляд як цілісна система заходів щодо підтримання стабільності 
та надійності банківської системи на всіх етапах діяльності повинен володіти 
достатнім спектром заходів, які давали б можливість безпосередньо впливати 
на банки та їх керівництво з метою якнайкращого досягнення поставлених перед 
службою цілей і завдань.

З цією метою Національним банком України розроблено низку заходів впли-
ву до банків, що порушують чинне законодавство, нормативно-правові акти Націо-
нального банку та/або не виконують законних вимог наглядових служб щодо 
виправлення ситуації, які має застосовувати Національний банк України адекватно 
вчиненим порушенням у діяльності банків. 

Далі розглянемо основні заходи впливу, що їх застосовує Національний банк, 
як примусові, так і непримусові. 
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Більшість заходів Національний банк проводить після інспектування, тобто 
вони є його завершальним етапом. Застосування Національним банком України 
заходів впливу до банків, філій іноземних банків та інших осіб, які є об’єктом 
перевірки Національного банку, за вчинені ними порушення здійснюється на 
підставі законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську 
діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», а також відповідно 
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за 
порушення банківського законодавства, затвердженого Постановою Правління 
Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 369 та «Про порядок 
накладення адміністративних штрафів», затвердженого Постановою Правління 
Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563 та ін.

Заходи впливу Національного банку України застосовуються на підставі: 
• результатів інспекційних перевірок діяльності банків чи їх філій; 
• результатів аналізу дотримання банками вимог банківського законо-

давства з використанням статистичної звітності, щомісячних і щоденних 
балансів тощо; 

• результатів перевірок діяльності банків аудиторськими організаціями, 
уповноваженими відповідно до чинного законодавства на їх здійснення;

• пропозицій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у разі порушення 
банком норм Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб»;

• результатів перевірок дотримання банками валютного законодавства, 
здійснених уповноваженими працівниками Національного банку, якщо 
виявлено порушення банківського законодавства, нормативно-правових 
актів Національного банку або здійснення ризикових операцій, які за-
грожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. 

При здійсненні нагляду за установами, що ведуть банківську діяльність в інших 
державах, Національний банк співпрацює з відповідними органами цих держав. 

Повідомлення, надіслане відповідними органами інших держав, може бути 
використане лише з такою метою: 

• для перевірки ліцензії установи банку на право ведення діяльності; 
• для перевірки права на здійснення банківської діяльності. 
У разі допущення філією іноземного банку порушень Національний банк 

України може висувати до іноземного банку вимогу щодо їх усунення, повідомляти 
про допущене порушення наглядовий орган іноземної держави як перед застосу-
ванням адекватних заходів впливу, так і одночасно з їх застосуванням.

Вибір адекватних заходів впливу, які застосовуються до банків, має здійсню-
ватися з урахуванням: 

• характеру допущених банком порушень; 
• причин, які зумовили виникнення виявлених порушень; 
• загального фінансового стану банку; 
• розміру можливих негативних наслідків для кредиторів і вкладників. 
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У разі виконання банком прийнятих зобов’язань і поліпшення показників 
діяльності банку Національний банк може достроково припинити застосовані 
заходи впливу на певний строк (частково або зовсім). 

Рішення про відміну застосованих заходів впливу має приймати Комісія 
Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків 
(Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку 
при територіальному управлінні), Правління Національного банку або особа, яка 
ухвалила рішення про застосування заходу впливу. 

Рішення про застосування заходів впливу можуть бути оскаржені в судовому 
порядку. До прийняття відповідного рішення судом дія застосованих заходів впливу 
не зупиняється.

Наглядові органи Національного банку України можуть застосовувати до 
банків цілу низку заходів впливу (рис. 7.1).

Заходи впливу 

Письмове застереження 

Укладення письмової угоди з банком 

Скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку, 
правління банку 

Зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій 
формі 

Установлення для банку підвищених економічних нормативів 

Підвищення резервів на покриття можливих звитків за кредитами  
та іншими активами 

Припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій  
з високим рівнем ризику 

Заборона надавати бланкові кредити 

Накладення штрафів на банки та їхніх керівників  

Тимчасова заборона власникові істотної участі в банку використовувати 
право голосу придбаних акцій 

Тимчасове відсторонення посадової особи банку від посади 

Примусова реорганізація банку 

Відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації 
банку 

Призначення тимчасової адміністрації 

Рис. 7.1. Заходи впливу, які застосовують до банків
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Розглянемо більш детально всі наведені заходи, які застосовує Національний 
банк України до банків, філій іноземних банків та інших фінансово-кредитних 
установ.

1. Особливий режим контролю за діяльністю банків
Для введення щоденного контролю за діяльністю банків і виконанням ними 

вимог Національного банку щодо усунення допущених порушень може вста нов-
люватися особливий режим контролю за їх діяльністю (далі – особливий режим 
контролю).

Національний банк застосовує процедуру особливого режиму контролю, 
який передбачає:

• запровадження проведення всіх початкових платежів від банку до 
системи електронних платежів Національного банку України (далі – 
СЕП) через відповідальних виконавців підрозділу банківського нагляду 
центрального апарату або територіального управління Національного 
банку з використанням спеціального програмного забезпечення в «АРМ 
юридичної особи» (далі – АРМ-Ю); 

• обмеження щодо діяльності банку шляхом призначення куратора банку.
Особливий режим контролю є додатковим інструментом банківського нагляду, 

що використовується, як правило, одночасно із заходами впливу, що встановлені 
статтею 73 Закону «Про банки і банківську діяльність», у разі наявності хоча б однієї 
з таких ознак:

• невиконання керівниками банку вимог Національного банку щодо усу-
нення виявлених порушень;

• відсторонення керівників банків від посади;
• виявлення за результатами безвиїзного нагляду або інспекційної перевірки 

фактів проведення банком операцій з високим рівнем ризику, порушень 
банківського законодавства, а також одержання доходів із порушенням 
вимог законодавства України, навіть якщо ці порушення не призвели до 
погіршення фінансового стану банку;

• виникнення реальної загрози невиконання банком своїх зобов’язань пе -
ред клієнтами і кредиторами;

• потреби в посиленому контролі за діяльністю банку з метою уникнення 
можливості невиконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами і 
кредиторами до часу прийняття Національним банком рішення про 
призначення тимчасової адміністрації або про відкликання ліцензії та 
ініціювання процедури ліквідації.

Рішення про встановлення особливого режиму контролю, який передбачає 
запровадження проведення всіх початкових платежів від банку до СЕП через від-
повідальних виконавців підрозділу банківського нагляду центрального апарату 
або територіального управління Національного банку з використанням АРМ-Ю, 
приймає Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного 
банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків або заступник Голови 
Національного банку України (куратор служби банківського нагляду), або Комісія 
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з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні 
Національного банку. 

Рішення про обмеження щодо діяльності банку шляхом призначення кура-
тора банку приймає Правління Національного банку України за поданням дирек-
тора Генерального департаменту банківського регулювання та нагляду. Строк повно-
важень куратора банку не може перевищувати одного року з дня його призначення.

У такому самому порядку приймається рішення про продовження дії осо б-
ливого режиму контролю.

Проведення всіх початкових платежів від банку до СЕП через відповідальних 
виконавців підрозділу банківського нагляду центрального апарату або територіаль-
ного управління Національного банку з використанням АРМ-Ю здійснюється в 
день при йняття (отримання) такого рішення відповідно до нормативно-правового 
акта Національного банку з питань міжбанківського переказу грошей в Україні. 

Якщо банк має філії, яким відкрито кореспондентські рахунки в територіальних 
управліннях Національного банку, то особливий режим контролю одночасно 
встановлюється і для всіх філій.

Куратора банку призначається з числа службовців Національного банку, 
які мають вищу економічну або юридичну освіту, досвід роботи, пов’язаний із 
здійсненням банківських операцій, бездоганну ділову репутацію, організаторські 
здібності.

Залучений до виконання повноважень куратора банку службовець Націо-
нального банку призначається наказом Національного банку зі збереженням за ним 
місця роботи, заробітної плати, премій та інших виплат, передбачених системою 
оплати праці за основним місцем роботи на період виконання функцій куратора 
банку.

Куратор банку, який за дорученням керівництва Національного банку здійс-
нює посилений контроль за діяльністю банку, перебуваючи безпосередньо в банку, 
має бути забезпечений окремим приміщенням, що обладнане потрібними мебля -
ми, комп’ютерною технікою з доступом до відповідних програмно-технічних 
комплексів для перегляду в режимі поточного часу всіх операцій банку та його 
клієнтів, мати можливість користуватися телефоном / факсом та засобами розмно-
жу вальної техніки.

Національний банк має право встановити такі особливі вимоги до розрахунків 
банку, в якому призначено куратора:

• заборонити використання для розрахунків прямі кореспондентські ра-
хунки;

• перевести банк на модель обслуговування консолідованого кореспон-
дентського рахунку в СЕП, яка дає банкові можливість здійснювати 
початкові платежі від імені філій або через внутрішньобанківську між-
філійну платіжну систему;

• установити порядок виконання банком і його філіями початкових плате-
жів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку бан-
ку та змісту платежів.
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На куратора банку покладено такі повноваження:
а) здійснювати постійний контроль за проведенням банком операцій, у 

тому числі встановлювати порядок виконання банком та його філіями початкових 
платежів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку і змісту 
платежів, обирати способи організації управління черговістю початкових платежів 
(використовуючи засоби системи автоматизації банку, внутрішньобанківської 
міжфілійної платіжної системи банку, автоматизоване робоче місце «АРМ кура-
тора банку», призначене для управління початковими платежами банку, що над-
силаються до СЕП), отримувати інформацію та ознайомлюватися з документами 
щодо проведення банком операцій і визначення рівня ризику, на який він може 
наражатися;

б) ініціювати заборону на використання для розрахунків прямі корес-
пондентські рахунки;

в) ініціювати переведення банку на модель обслуговування консолідованого 
кореспондентського рахунку в СЕП, яка дає банкові можливість здійснювати 
початкові платежі від імені філій або через внутрішньобанківську міжфілійну 
платіжну систему;

г) ініціювати проведення нарад із керівництвом банку для отримання по-
яснень та інформації стосовно вжиття банком заходів щодо усунення порушень 
і не до ліків та забезпечення його фінансової стабільності;

ґ) обов’язково бути присутнім:
• на загальних зборах акціонерів, на засіданнях спостережної ради і 

правління банку;
• на засіданнях комітетів (в обов’язковому порядку кредитного комі-

тету, комітету з питань управління активами і пасивами, тарифного 
комітету);

• на нарадах керівництва, у тому числі щодо реструктуризації зовнішніх 
зобов’язань банку, та інших структурних підрозділів банку, включаючи 
підрозділи внутрішнього контролю та аудиту банку;

• на переговорах з інвесторами банку з питань продажу чи реорганізації 
банку, шляхів оздоровлення банку за кошти учасників;

д) здійснювати контроль за своєчасним виконанням банком вимог (заходів), 
пред’явлених (застосованих) Національним банком до банку за результатами його 
діяльності, у тому числі за виконанням банком програми фінансового оздоровлен-
ня (плану реорганізації) та/або прийнятих у письмовій угоді зобов’язань перед 
Національним банком;

е) інформувати керівництво служби банківського нагляду щодо результатів 
аналізу фінансового стану банку, а в разі виникнення негативних тенденцій і 
виявлення проблем у його діяльності, які можуть загрожувати втратою ліквідності 
і платоспроможності та інтересам кредиторів і вкладників, оперативно готувати 
обґрунтовані пропозиції щодо подальших наглядових дій за цим банком;

є) виконувати функції, пов’язані із здійсненням контролю за використанням 
коштів, отриманих від Національного банку для забезпечення його ліквідності;
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ж) погоджувати рішення керівництва банку та документи (угоди), пов’язані з 
рухом коштів;

з) звертатися до Національного банку з клопотанням про розгляд питання 
щодо застосування відповідного заходу впливу згідно з вимогами статті 73 Закону 
«Про банки і банківську діяльність» до посадових осіб або осіб, які діють на їхнє 
доручення, якщо вони перешкоджають здійсненню функцій куратора банку, 
зокрема створюють умови, за яких куратор не може зовсім або частково здійснювати 
повноваження, покладені на нього Національним банком;

и) виносити за межі банку копії документів, що можуть свідчити про факти 
порушення банком банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових 
актів Національного банку.

Протягом семи днів із дня його призначення куратор банку зобов’язаний 
разом із керівництвом банку скласти комплексний план щодо вжиття таких заходів:

• погашення простроченої заборгованості банку;
• зупинення відпливу і стимулювання повернення в банк / нарощення де-

позитів фізичних, юридичних осіб банку;
• повернення в банк готівкової маси, нарахованих несплачених відсотків за 

кредитними договорами;
• збільшення ресурсної бази банку за рахунок повернення коштів клієнтів;
• приведення системи преміювання працівників банку у відповідність із 

покладеними завданнями.
З метою ефективного виконання покладених на нього завдань куратор банку 

за наявності обґрунтованих підстав має право на отримання необхідної інформації 
від структурних підрозділів Національного банку та залучення до роботи за 
погодженням із керівництвом Національного банку службовців Національного 
банку з визначених питань.

Банк на вимогу куратора банку зобов’язаний надавати інформацію про 
свою діяльність, у тому числі пояснення щодо проведення ним окремих операцій. 
Інформація у формі відповідних документів та їх копій (у тому числі виготовлених 
методом сканування або створення фотокопій) чи інших носіїв відповідної ін-
формації, що можуть свідчити про факти порушення банком банківського законо-
давства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, має бути 
належно засвідчена банком.

2. Письмове застереження 
У разі потреби висунення до банку вимоги усунути порушення банківського 

законодавства, нормативно-правових актів Національного банку Національний 
банк застосовує до банку письмове застереження. 

У письмовому застереженні Національний банк висловлює банкові своє за-
непокоєння станом його справ, указує на допущені порушення банківського зако-
нодавства, нормативно-правових актів Національного банку або недоліки в роботі 
та за потреби конкретні заходи, яких йому потрібно вжити у визначені строки з 
метою їх усунення або недопущення надалі, зокрема: 
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а) щодо усунення конкретних порушень чи недоліків у діяльності банку, які 
прямо ще не вплинули на його фінансовий стан, але в майбутньому можуть призвести 
до його погіршення та загрози інтересам вкладників і кредиторів банку;

б) усунення порушень банком економічних нормативів;
в) зменшення невиправданих витрат банку;
г) обмеження невиправдано високих процентних виплат за залученими 

коштами;
ґ) ужиття заходів щодо зменшення чи відчуження неефективних (низько-

прибуткових або збиткових) інвестицій;
д) виправлення (коригування) фінансової звітності банку за результатами 

інспекційних (планових, позапланових) перевірок, які здійснює Національний банк;
е) забезпечення проведення обов’язкової аудиторської перевірки банку та 

подання висновків незалежних аудиторських організацій (аудиторів) про резуль -
тати діяльності банку;

є) недопущення повторного порушення нормативу обов’язкового резерву-
вання протягом одного календарного року;

ж) усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових 
актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом; 

з) усунення порушення банком значення ліміту загальної довгої валютної 
позиції банку (Л13-1) / ліміту загальної короткої валютної позиції банку (Л13-2);

и) інших порушень. 
Якщо банк порушує норматив миттєвої ліквідності і його значення перебуває 

в межах 10–15%, то Національний банк надсилає йому письмове застереження з 
вимогою надати прогнозні розрахунки джерел надходжень та використання коштів 
на наступні 90 днів, розробити заходи підвищення ліквідності до нормативного 
рівня. До часу підвищення показника миттєвої ліквідності до нормативного рівня 
цю інформацію банк оновлює щомісяця і подає до територіального управління 
Національного банку в строк до 10-го числа місяця, наступного за звітним.

Письмове застереження можна застосовувати в разі порушення банком Закону 
України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (залежно від характеру та 
виду порушення).

Письмове застереження застосовують самостійні структурні підрозділи 
центрального апарату Національного банку, що мають згідно з покладеними на 
них функціями контролювати діяльність банків, а також територіальні управління 
Національного банку. Про застосування іншими структурними підрозділами 
Національного банку (крім банківського нагляду) письмового застереження 
слід повідомляти відповідний структурний підрозділ банківського нагляду 
Національного банку для його інформованості щодо діяльності банку.

Письмове застереження підписує заступник Голови Національного банку 
України, керівник (його заступник) самостійного структурного підрозділу цент-
рального апарату або керівник (його заступник) територіального управління 
Національного банку.
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Письмове застереження складається на бланку Національного банку або 
територіального управління Національного банку, в якому зазначається його назву 
«Застереження», та адресується банкові із зазначенням повної назви банку. Пись-
мове застереження надсилається банкові за допомогою засобів спецзв’язку. 

Якщо письмове застереження складено на підставі матеріалів інспекційної 
перевірки (планової або позапланової), то воно може бути надіслане до банку разом 
із звітом про інспекційну перевірку.

Письмове застереження також можна надсилати банкові під час інспекційної 
перевірки, якщо територіальне управління або відповідний структурний підрозділ 
банківського нагляду Національного банку виявить факти, що вимагають не від-
кладного застосування такого заходу.

Банк повинен протягом п’яти робочих днів з часу отримання письмового 
застереження подати Національному банку відповідь із зазначенням строку, 
протягом якого він має розв’язати виявлені проблеми й усунути порушення.

Контроль за виконанням банком вимог, що містяться в письмовому за-
стереженні, здійснює відповідне територіальне управління Національного банку 
(відповідний структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату).

У разі невиконання банком вимог щодо усунення хоча б одного зазначеного в 
письмовому застереженні порушення в установлені строки відповідне територіальне 
управління Національного банку в строк до п’яти робочих днів має подати до 
відповідного структурного підрозділу банківського нагляду центрального апарату 
пропозиції про застосування інших (суворіших) заходів впливу.

Якщо банк допустив порушення, для усунення якого потрібно більше ніж 
два місяці, то письмове застереження до банку не застосовується. У цьому разі до 
банку має застосовуватися інший захід впливу, зокрема укладення письмової угоди 
з банком.

3. Укладення письмової угоди з банком 
Письмова угода як захід впливу може бути укладена з банком, що допустив 

порушення, які впливають на його фінансовий стан, або здійснює операції з високим 
рівнем ризику, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, 
або допустив порушення значення ліміту загальної довгої валютної позиції банку 
(Л13-1) / ліміту загальної короткої валютної позиції банку (Л13-2) два і більше 
місяців поспіль, за умови подання ним прийнятного плану заходів для усунення 
виявлених проблем.

У письмовій угоді банк письмово визнає свої недоліки в роботі та допущені 
порушення і подає перелік обґрунтованих заходів, яких банк зобов’язується вжити 
для усунення порушень, запобігання їм надалі, поліпшення фінансового стану тощо 
із зазначенням строків їх виконання.

Якщо банк (крім філії іноземного банку) хоч раз порушив один із нормативів 
капіталу, установлених Національним банком, а саме: норматив мінімального 
рівня регулятивного капіталу банку (Н1) або норматив адекватності регулятивного 
капіталу (Н2), або норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу і 
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сумарних активів (Н3), то він зобов’язаний протягом місяця подати Національному 
банку план заходів щодо порядку та строків відновлення рівня регулятивного 
капіталу банку (далі – програма капіталізації) для укладення письмової угоди про 
його виконання.

Якщо банк допустив порушення значення ліміту загальної довгої валютної 
позиції банку (Л13-1) / ліміту загальної короткої валютної позиції банку (Л13-2) 
два місяці поспіль, то він зобов’язаний протягом тижня подати Національному 
банку план заходів щодо порядку та строків усунення допущеного порушення для 
укладення письмової угоди про його виконання. 

Філії іноземних банків, які порушують норматив адекватності регулятивного 
капіталу (Н2) або норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу 
і сумарних активів (Н3), надають Національному банку програму капіталізації в 
порядку, установленому для банків України. 

Строки виконання зобов’язань установлюються індивідуально з урахуванням 
характеру проблем і допущених порушень, а також оцінки та висновку відповід-
ного підрозділу Генерального департаменту банківського регулювання та нагляду 
Національного банку або підрозділу територіального управління Національного 
банку щодо реальності строків, установлених банком для виконання своїх зобов’язань 
без загрози погіршення його фінансового стану, а в разі порушення значення ліміту 
загальної довгої валютної позиції банку (Л13-1) / ліміту загальної короткої валютної 
позиції банку (Л13-2) також з урахуванням пропозицій Департаменту контролю, 
методології та ліцензування валютних операцій. 

Письмову угоду складають у двох примірниках, підписує від імені банку 
голова правління банку (керівник філії іноземного банку) та/або інша уповноважена 
відповідно до вимог чинного законодавства особа, засвідчуючи печаткою банку.

Якщо зобов’язання, що передбачені банком у проекті угоди, згідно з чинним 
законодавством мають бути схвалені / затверджені правлінням, спостережною / на-
глядовою радою або загальними зборами, то відповідний протокол (витяг із про-
токолу) має додаватися до угоди.

Прийняті банком у письмовій угоді зобов’язання мають містити конкретні 
заходи, спрямовані на поліпшення його фінансового стану або усунення виявлених 
порушень, а також запобіжні заходи щодо порушень у майбутньому, зокрема таке:

• складання і виконання бізнес-плану, програми капіталізації або фінан со-
вого оздоровлення банку; 

• виконання плану заходів, спрямованих на забезпечення прибуткової 
діяльності; 

• розроблення і запровадження положень щодо поліпшення практики 
кредитування;

• зобов’язання щодо проведення зовнішнього аудиту фінансового стану 
банку;

• прийняття рішення про тимчасове обмеження на збільшення активів банку;
• прийняття рішення про обмеження розміру кредитів для пов’язаних осіб 

(інсайдерів) банку;
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• прийняття рішення про тимчасове зниження розміру процентів за де-
позитами;

• тимчасове припинення виплати дивідендів;
• прийняття рішення про обмеження розміру суми, яку банк може ви-

плачувати своїм працівникам у формі заробітної плати та премій;
• реорганізація банку;
• поліпшення якості активів, у тому числі шляхом вкладення коштів у 

безризикові активи (державні цінні папери з подальшим їх блокуванням 
на рахунках у цінних паперах банку за безумовною операцією в депозитарії 
державних цінних паперів Національного банку та депозитні сертифікати 
Національного банку за умови їх розміщення Національним банком) у 
розмірі:

– 50% від розрахункової загальної суми резервів під негативно кла си-
фіковані активи, якщо питома вага негативно класифікованих активів 
становить 30% і більше від загальної суми кредитного портфеля, 
дебіторської заборгованості, портфеля цінних паперів та коштів, що 
містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках;

– 40% від розрахункової загальної суми резервів під негативно класи-
фіковані активи, якщо питома вага негативно класифікованих активів 
становить від 20 до 30% від загальної суми кредитного портфеля, 
дебіторської заборгованості, портфеля цінних паперів та коштів, що 
містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках;

– 30% від розрахункової загальної суми резервів під негативно класи-
фіковані активи, якщо питома вага негативно класифікованих активів 
становить від 10 до 20% від загальної суми кредитного портфеля, 
дебіторської заборгованості, портфеля цінних паперів та коштів, що мі-
стяться на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках.

Письмову угоду щодо тимчасового припинення виплати дивідендів, реорга-
нізації банку з філією іноземного банку не укладається. 

У разі укладення письмової угоди з банком для усунення порушення значення 
ліміту загальної довгої валютної позиції банку (Л13-1) прийняті банком у письмовій 
угоді зобов’язання мають містити, зокрема, зобов’язання банку не купувати в 
Національного банку іноземної валюти під час здійснення валютних інтервенцій 
Національного банку на міжбанківському валютному ринку України, за винятком 
цільових валютних аукціонів із продажу іноземної валюти для забезпечення ви-
конання клієнтами банку – фізичними особами зобов’язань за отриманими ними 
кредитами в іноземній валюті. 

Укладають письмову угоду з ініціативи банку, який розробив прийнятний 
план заходів для усунення проблем у його діяльності (виявлених Національним 
банком чи самим банком) і звернувся до Національного банку з проектом пись -
мової угоди щодо усунення порушень.

Якщо банк не ініціював укладення письмової угоди з метою усунення вияв-
лених у його діяльності порушень, то відповідний структурний підрозділ банків-
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ського нагляду центрального апарату (територіальне управління Національного 
банку) надсилає цьому банкові лист із пропозиціями за підписом заступника 
Голови Національного банку України (куратора служби банківського нагляду) або 
директора Генерального департаменту банківського регулювання та нагляду, або 
керівника (його заступника) територіального управління Національного банку, в 
якому зазначено строк подання проекту письмової угоди до Національного банку, а 
також перелік вимог та умов, які банк зобов’язаний внести до письмової угоди. 

Територіальне управління або Генеральний департамент банківського регу-
лювання та нагляду Національного банку в строк до 15 календарних днів розгля-
дає поданий банком проект письмової угоди щодо обґрунтованості, повноти й 
ефек тивності запроваджуваних (передбачених) банком заходів з метою усунення 
порушень і готує висновок про доцільність її укладення або розглядає питання про 
застосування інших адекватних заходів впливу. Якщо територіальне управління 
(Генеральний департамент банківського регулювання та нагляду) Національного 
банку має зауваження або доповнення до поданого банком проекту письмової 
угоди, то банкові засобами спецзв’язку надсилається лист за підписом керівника / 
його заступника територіального управління (заступника Голови Національного 
банку України – куратора служби банківського нагляду) Національного банку з 
обґрунтованими зауваженнями до проекту письмової угоди. 

Голова правління банку (керівник філії іноземного банку), з яким має 
бути укладено угоду, під час розгляду проекту угоди може бути запрошений на 
нараду до Національного банку або до територіального управління для надання 
пояснень. 

Якщо протягом 15 календарних днів з дня надсилання Національним банком 
листа із зауваженнями до проекту письмової угоди банк не врахував письмових 
зауважень Національного банку щодо проекту угоди, то територіальне управління 
(Генеральний департамент банківського регулювання та нагляду) Національного 
банку порушує питання про застосування інших адекватних заходів впливу. 

У письмовій угоді також має обумовлюватися порядок контролю за виконан-
ням зобов’язань банку та порядок і форми надання банком додаткової інформа -
ції, потрібної для контролю за виконанням прийнятих ним зобов’язань.

Письмову угоду з банком від імені Національного банку підписує керівник / 
його заступник територіального управління Національного банку (заступник Голови 
Національного банку України – куратор служби банківського нагляду або дирек -
тор Генерального департаменту з банківського регулювання та нагляду). Письмова 
угода засвідчується відбитком печатки Національного банку України (терито рі-
ального управління Національного банку). 

Територіальне управління Національного банку після укладення письмової 
угоди з банком надсилає копію угоди до Департаменту пруденційного нагляду 
Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку.

У разі відмови або ухилення банку від укладення письмової угоди в 
установлений строк без обґрунтованих причин до нього мають застосовуватися 
інші (суворіші) заходи впливу.
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Контроль за виконанням банком зобов’язань за письмовою угодою здійс-
нюється відповідним територіальним управлінням (структурним підрозділом цент-
рального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) шляхом аналізу 
звітів банку, проведення спільних нарад чи перевірок.

У разі невиконання банком хоча б одного з прийнятих в угоді зобов’язань у 
встановлені строки відповідне територіальне управління (структурний підрозділ 
центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) Національного 
банку подає до Комісії Національного банку (Комісії при територіальному управ лінні 
Національного банку) обґрунтовані пропозиції щодо розірвання угоди з банком 
та його подальшої діяльності (застосування інших, суворіших заходів впливу). 
У разі прийняття Комісією Національного банку України рішення про розірвання 
угоди і застосування інших, суворіших заходів впливу банку надсилається відпо-
відне повідомлення.

Заборона власникові істотної участі в банку 
використовувати право голосу придбаних акцій (паїв)

Національний банк має право тимчасово, до усунення порушення, заборонити 
власникові істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій 
(паїв) у разі грубого чи систематичного порушення ним вимог Закону України «Про 
банки і банківську діяльність» або нормативно-правових актів Національного банку, 
зокрема таких:

а) наявність прямого чи опосередкованого впливу власника істотної участі на 
прийняття банком рішень, що призводять до порушення банківського законодавства 
або до ризикової політики банку, яка загрожує інтересам кредиторів і вкладників;

б) порушено бездоганну ділову репутацію власника істотної участі. Якщо 
власником істотної участі є юридична особа, то ця заборона поширюється на членів 
виконавчого органу і спостережної (наглядової) ради цієї юридичної особи;

в) за результатами перевірки виявлено, що внесок до статутного капіталу 
банку сформований не з власних коштів власника істотної участі (підтвердженням 
цього є, наприклад, висновок про його незадовільний фінансовий стан на дату 
придбання акцій банку);

г) володіння істотною участю банку або збільшення розміру істотної участі до 
рівня, визначеного статтею 34 Закону  України «Про банки і банківську діяльність», 
без письмового дозволу Національного банку.

Національний банк має право прийняти рішення про заборону власникові 
істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв), 
якщо власникові істотної участі (фізичній особі або представникові власника 
істотної участі – юридичної особи) пред’явлено обвинувачення в учиненні злочину, 
не встановлено складу злочину з боку цієї особи, однак має місце порушення 
банківського законодавства, зокрема встановлено наявність впливу з боку цієї особи 
на проведення ризикової політики банку, що створює загрозу інтересам кредиторів 
і вкладників банку, або особу визнано винною в учиненні корисливого злочину з 
призначенням покарання без позбавлення волі.
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Рішення про тимчасову, до усунення порушення, заборону власникові істотної 
участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв) приймає 
Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку 
або Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному 
управлінні Національного банку, як правило, за результатами інспекційної пере-
вірки (планової або позапланової).

Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Націо-
нального банку або Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків 
при територіальному управлінні Національного банку про тимчасову заборону 
власникові істотної участі банку використовувати право голосу придбаних акцій 
(паїв) вручається під підпис власникові істотної участі банку (фізичній особі чи пов-
но важному представникові юридичної особи) або надсилається йому спец зв’язком.

Це рішення також доводиться до відома спостережної ради та правління (ради 
директорів) банку з вимогою надати Національному банку в установлений строк 
інформацію щодо надання банком рекомендацій довіреній особі (чи особам), якій 
буде передано право брати участь у голосуванні. Рекомендована банком особа має 
відповідати вимогам банківського законодавства та нормативно-правових актів 
Національного банку щодо власників істотної участі банку.

Рішення про передавання права голосу відповідно до придбаних акцій 
(паїв) довіреній особі (особам) приймає Комісія з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків Національного банку (Комісія з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків Національного банку при територіальному управлінні) у строк до 
одного місяця після отримання рекомендацій і доводить до відома правління (ради 
директорів) та спостережної ради банку.

Довірена особа зобов’язана під час голосування діяти в інтересах квалі фі-
кованого та зваженого управління банком.

Рішення загальних зборів учасників, що були прийняті з використанням права 
голосу придбаних акцій (паїв) особою, яка володіє істотною участю та щодо якої 
встановлена тимчасова заборона його використання, не мають юридичної сили.

Відновлення права власника істотної участі у використанні голосу придбаних 
акцій (паїв) здійснюється з дозволу Комісії з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків Національного банку (Комісії з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку) після 
усунення порушення.

Відсторонення посадової особи банку від посади
Національний банк України має право тимчасово, до усунення порушення, 

відстороняти посадову особу банку від посади в разі грубого чи систематичного 
порушення цією особою вимог банківського законодавства, нормативно-правових 
актів Національного банку, у тому числі: 

а) невиконання банком у встановлений строк зобов’язань за його письмовою 
угодою з Національним банком (програмою капіталізації / фінансового оздоров-
лення або планом реорганізації);

7.1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НБУ



338

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

б) невиконання банком у встановлений строк вимог, визначених Національ-
ним банком у письмовому застереженні, щодо усунення порушень банківського 
законодавства;

в) невиконання банком (крім філій іноземних банків) у встановлений строк 
вимоги Національного банку щодо скликання загальних зборів банку з визначених 
питань (щодо прийняття програми капіталізації / фінансового оздоровлення або 
плану реорганізації тощо); 

г) невиконання банком у встановлений строк розпоряджень Національного 
банку щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій формі 
(крім філій іноземних банків) або обмеження, зупинення чи припинення про-
ведення окремих видів здійснюваних банком операцій із високим рівнем ризику, або 
заборони видавати бланкові кредити, або підвищення резервів на покриття мож-
ливих збитків за кредитами та іншими активами; 

ґ) проведення банком ризикових операцій, які загрожують інтересам 
вкладників і кредиторів, якщо це є наслідком особистих дій чи бездіяльності цих 
посадових осіб;

д) подання недостовірної інформації та звітності, що встановлені нормативно-
правовими актами Національного банку, неподання або несвоєчасне їх подання;

е) невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком;
є) неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників 

Національного банку, приховування рахунків, документів, активів тощо;
ж) невиконання вимог Національного банку України щодо звільнення з посади 

керівників банку відповідно до статті 60 Закону України «Про Національний банк 
України» або статті 73 Закону «Про банки і банківську діяльність»;

з) невиконання (неналежне виконання) вимог банківського законодавства, 
нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та протидії лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

До посадових осіб, яких Національний банк має право відсторонити від 
посади, належать такі керівники банку та керівники його філій, а також керівники 
філій іноземного банку:

– голова, його заступники та члени ради банку;
– голова, його заступники та члени правління (ради директорів) банку;
– головний бухгалтер банку, його заступники;
– керівник філії банку;
– головний бухгалтер філії банку;
– керівник філії іноземного банку;
– головний бухгалтер філії іноземного банку.
Рішення про тимчасове, до усунення порушення, відсторонення керівників 

банку та керівників його філій, а також керівників філій іноземного банку від 
посади приймає Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Націо -
наль ного банку.

Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного 
банку при територіальному управлінні приймає рішення про тимчасове, до усу нення 
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порушення, відсторонення керівника та головного бухгалтера філії банку від посади 
в межах повноважень, визначених відповідним рішенням Комісії Національного 
банку. Посадових осіб, яких відсторонено від посади, запрошують на засідання 
Комі сії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку 
(Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку 
при територіальному управлінні) для надання пояснень.

Територіальне управління за місцезнаходженням банку передає розпоряд-
ження Національного банку про тимчасове, до усунення порушення, відсторонення 
поса дової особи банку від посади правлінню (раді директорів) або спостережній 
(наглядовій) раді банку.

Якщо ухвалене Національним банком рішення стосується посадових осіб 
банку, які мають право першого і другого підпису від імені банку (філії) і зразки їх 
під писів унесені до картки із зразками підписів осіб для відкриття кореспонден т -
ського рахунку банку в територіальному управлінні Національного банку, то одно-
часно територіальне управління Національного банку видає письмове роз поря д-
ження тери торіальній розрахунковій палаті про заборону приймати до виконання 
платіжні документи за підписами керівників, які відсторонені з посади, і повідомляє 
про це банк.

Особу, яку на підставі рішення Національного банку було відсторонено 
від посади, може бути поновлено в посаді лише на підставі відповідного дозволу 
Національного банку.

Якщо керівникові банку висунено обвинувачення у вчиненні злочину, одно-
часно має місце порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» або нормативно-правових актів Національного банку, або якщо керівника 
банку визнано винним у вчиненні корисливого злочину із призначенням покарання 
без позбавлення волі, то Національний банк має право видати розпорядження 
спостережній раді банку про звільнення керівника банку з посади.

Рішення про видачу розпорядження щодо звільнення керівника банку з 
посади приймає Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Націо -
наль ного банку і доводить до відома банку та його керівника. 

Відкликання банківської ліцензії т а ліквідація банку
Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію та 

ініціювати процедуру ліквідації банку:
1)  якщо було виявлено, що документи, надані для отримання ліцензії, містять 

недостовірну інформацію; 
2)  якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня 

отримання банківської ліцензії; 
3)  у разі значної втрати активів і настання неплатоспроможності банку; 
4)  на підставі висновку тимчасового адміністратора про неможливість при-

ведення банку у правову відповідність; 
5)  у разі недоцільності виконання плану тимчасової адміністрації щодо 

реорганізації банку; 
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6)  у разі недотриманн я банком нормативу адекватності регулятивного капі-
талу / платоспроможності, установленого Національним банком, і зни-
ження його значення до рівня нижче ніж 3%; 

7)  у разі втрати банком бази да них, яка містить інформацію про клієнтів, 
контрагентів або залишки коштів на рахунках, відкритих у ньому, та 
неможливості відновле ння цієї інформації; 

8)  якщо фінансове оздоровлення банку є неможливим.
Національний банк ініціює процедуру ліквідації банку з урахуванням обґрун-

тованого висновку відповідного структурного підрозділу Наці онального банку 
щодо доцільності відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. Такий висно-
вок Національного банку складається передусім з урахуванням показників, які 
характеризують:

• дотримання економічних нормативів та резервування коштів;
• обсяг негативно класифікованих активів;
• наявність збитків;
• обсяги не сплачених у термін з вини банку законних вимог кредиторів.

Особливості відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури 
ліквідації банку за заявою кредиторів банку про ліквідацію

Якщо банк (крім філії іноземного банку) своєчасно і в повній сумі не виконав 
грошових зобов’язань перед кредитором, то кредитор має право надіслати до 
Національного банку або його територіального управління за місцезнаходженням 
банку заяву про ліквідацію банку разом з документами, що підтверджують наявність 
невиконаних грошових зобов’язань банку перед ним.

У разі невиконання філією іноземного банку своїх зобов’язань перед креди-
тором останній має право в такому самому порядку надіслати до Національного 
банку або його територіального управління заяву про невиконання філією інозем-
ного банку своїх зобов’язань перед ним.

Відповідний структурний підрозділ Національного банку за місцезнахо д-
женням банку, що здійснює функції банківського регулювання і нагляду, розглядає 
подані кредитором документи, у разі потреби здійснює їх перевірку на місці в банку 
(у тому числі філії іноземного банку), готує відповідний висновок про потребу 
відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора або про те, що немає 
підстав для задоволення заяви кредиторів. Потреба в перевірці на місці виникає, якщо 
кредитор не надав письмового повідомлення з позначкою банку про невиконання 
його розрахункового документа і за результатами статистичної звітності банку-
боржника не відображається інформація про наявність не сплачених у термін 
розрахункових документів.

Відповідний структур ний підрозділ Національного банку готує висновок 
щодо відсутності підстав для задоволення заяви кредиторів, який схвалюється 
Комі сією з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку. 
За результатами розгляду відповідь кредитору про незадоволення його заяви має 
бути направлена протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви.
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Якщо територіальне управління Національного банку дійшло висновку, що є 
підстави для відкликання банківської ліцензії (висування вимоги іноземному банку 
щодо виконання зобов’язань його філії перед кредитором), то цей висновок разом 
із заявою кредиторів має бути надісланий до Департаменту пруденційного нагляду 
Національного банку протягом п’яти календарних днів з дня отримання заяви 
кредиторів.

Відповідний структурний підрозділ Національного банку, а в разі потреби – 
інші департаменти центрального апарату розглядають висновок територіального 
управління Національного банку разом із заявою кредиторів та іншими документами 
і протягом 10 календарних днів з дня отримання надають їх Комісії з питань нагляду 
та регулювання діяльності банків Національного банку.

Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного 
банку за результатами розгляду заяви кредиторів і доданих документів, які наді-
слано до Національного банку або його територіального управління, має право при -
йняти рішення щодо схвалення висновку:

• про потребу відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора 
банку (крім філії іноземного банку);

• висування вимоги іноземному банку щодо виконання зобов’язань його 
філії, яка розміщується на території України, перед кредитором або іні-
ціювання процедури ліквідації цієї філії;

• відсутність підстав для задоволення заяви кредиторів.
Національний банк повідомляє кожного заявника про прийняте рішення щодо 

незадоволення заяви кредиторів протягом п’яти робочих днів після його прийнят-
тя або в той самий строк надсилає повідомлення територіальному управлінню На-
ціонального банку за місцезнаходженням банку для надання відповіді заявникові.

У разі підтвердження неплатоспроможності банку (крім філії іноземного 
банку) Національний банк ініціює ліквідацію банку.

Національний банк після прийняття Комісією з питань нагляду та регулюван-
ня діяльності банк ів Національного банку відповідного рішення звертається до 
іноземного банку з вимогою виконати грошові зобов’язання філії іноземного банку 
перед кредитором протягом визначеного строку. Національний банк визначає 
строк окремо за кожним зобов’язанням. У разі невиконання банком зобов’язань 
перед кредитором у встановлений строк Національний банк ухвалює рішення про 
ініціювання процедури ліквідації філії іноземного банку.

Рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора бан-
ку приймає Правління Національного банку України постановою про відкликання 
банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку, якою:

• призначає ліквідатора;
• призначає керівника ліквідаційної процедури, якщо ліквідатором є юри-

дична особа;
• припиняє повноваження правління (ради директорів), ради банку і за-

галь них зборів банку, а також тимчасового адміністратора, якщо він до 
призначення ліквідатора здійснював управління банком;
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• дає доручення керівникам відповідного територіального управління На-
ціонального банку та Центральної розрахункової палати вжити заходів 
до припинення проведення банком активних операцій за його корес пон-
дентськими рахунками, відкритими в Національному банку України, з дня 
отримання цього рішення;

• дає доручення юридичному департаменту ініціювати процедуру ліквідації 
банку в суді;

• дає доручення уповноваженому структурному підрозділу центрального 
апарату Національного банку, який здійснює контроль за діяльністю лі-
квідатора, повідомити банки, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 
Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Державну комісію 
з регулювання ринків фінансових послуг України, органи банківського 
нагляду держав, у яких банк мав філії або кореспондентські відносини з 
іноземними банками, про відкликання банківської ліцензії та призна -
чення ліквідатора;

• дає доручення ліквідатору щодо вжиття заходів за невиконаними зобо-
в’язаннями банку перед Національним банком і державою в особі Міні-
стерства фінансів України, що виникли у зв’язку з наданням поворотної 
фінансової допомоги;

• зазначає інші заходи, потрібні для здійснення процедури ліквідації 
конкретного банку.

Правління Національного банку України має право прийняти рішення про 
продовження процедури ліквідації банку, якщо:

а)  наслідком завершення ліквідації банку будуть значні втрати для вкладників 
та інших кредиторів банку;

б)  спроби ліквідатора банку продати активи виявилися невдалими і немає 
юридичної особи, якій за договором ці активи можуть бути передані в 
управління.

Вимоги Національного банку України до ліквідатора
Ліквідатором може бути фізична особа, яка:
а)  має досвід роботи не менше ніж три роки в аудиторській, юридичній або 

банківській сферах діяльності;
б)  була тимчасовим адміністратором цього банку.
Ліквідатором не може бути фізична особа, яка:
а)  бул а звільнена на вимогу Національного банку;
б)  у минулому була керівником суб’єкта господарювання, під час роботи якого 

суб’єкт господарювання відповідно до законодавства України визнаний 
банкрутом, або керівником банку, під час роботи якого Національний банк 
ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію.

Національний банк України перед призначенням ліквідатора зобов’язаний 
переконатися в тому, що немає конфлікту інтересів, і в його здатності діяти не-
упереджено.
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Ліквідатор має право залучати до процедури ліквідації спеціалістів на під -
ставі цивільно-правових договорів, у тому числі осіб, які працювали в банку.

Між Національним банком і ліквідатором (незалежним експертом або юри-
дичною особою) у день призначення укладається договір про ліквідацію банку. У 
договорі визначають умови щодо прав і обов’язків сторін, оплати праці та додат-
 кової винагороди ліквідатора, страхування фінансової відповідальності, страхуван-
ня життя та здоров’я ліквідатора згідно із законодавством України, інші умови, що 
потрібні для забезпечення ліквідації банку.

У договорі з юридичною особою визначається керівник ліквідаційної про-
цедури і – на вимогу Національного банку України – інші фізичні особи, яких 
залучено ліквідатором до участі в ліквідаційній процедурі.

Рішення про розмір та умови оплати праці ліквідатора приймає Комісія з 
питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку. Оплата 
праці ліквідатора і залучених ним спеціалістів здійснюється за рахунок коштів банку 
і може визначатися в договорі про ліквідацію банку за однією з таких форм:

• у визначеній сумі за місяць;
• у відсотках від надходжень на накопичувальний рахунок банку коштів від 

продажу та/або повернення активів;
• основна оплата праці у визначеній сумі та додаткова винагорода у від-

сотках від надходжень на накопичувальний рахунок банку коштів від про-
дажу та/або повернення активів.

Обов’язковою складовою договору є умова про відповідальність ліквіда тора 
за недотримання вимог законодавства України під час задоволення вимог креди -
торів банку.

Договір набирає чинності з дати призначення ліквідатора, визначеної від-
повідною постановою Правління Національного банку України.

Національний банк має право на період тимчасової відсутності ліквідатора 
рішенням Комісії Національного банку уповноважити на виконання його функцій 
іншу особу.

7.1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НБУ
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7.2.  ОБМЕЖЕННЯ, ЗУПИНЕННЯ ЧИ ПРИПИНЕННЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗДІЙСНЮВАНИХ 
БАНКОМ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВИСОКИМ РІВНЕМ РИЗИКУ 
ТА ВИДАЧА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ 
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

Національний банк України може видати розпорядження, за яким доводить-
ся до відома окремого банку зміст заходу впливу, що застосовується за виявлені 
порушення чи недоліки в діяльності банку, з посиланням на банківське законо-
давство чи нормативно-правові акти Національного банку, і яке є обов’язковим для 
виконання. 

Розпорядження видається у формі постанови Правління Національного 
банку України, рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків 
Національного банку або Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків 
при територіальному управлінні Національного банку, а також у формі постанови за 
справою про адміністративне правопорушення. 

Про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу 
в будь-якій іншій формі

Національний банк України має право видати банкові розпорядження щодо 
зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі. 
Розпорядження щодо зупинення розподілу капіталу в будь-якій іншій формі сто-
сується розподілу прибутку банку, що залишається в розпорядженні банку після 
сплати податків та обов’язкових платежів.

Цей захід впливу Національний банк має застосовувати:
а) до банків, що порушили норматив адекватності регулятивного капіталу 

(Н2) чи норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних 
активів (Н3), або якщо Національний банк визнає, що виплата дивідендів і розподіл 
капіталу в будь-якій формі призведе до порушення нормативу адекватності ре-
гулятивного капіталу (Н2) чи нормативу (коефіцієнта) співвідношення регуля-
тивного кап італу і сумарних активів (Н3); 

б) до банків, у яких викуп власних акцій призвів / призведе до падіння ре-
гулятивного капіталу нижче від мінімально встановленого рівня;

в) одночасно з надсиланням листа з вимогою до банку щодо розроблення 
програми фінансового оздоровлення до часу виконання ним цієї програми.

Цього заходу впливу не застосовується, якщо акціонери / учасники банку при-
йняли рішення про спрямування нарахованих дивідендів на придбання акцій / час-
ток нової емісії або попередньо викуплених банком в акціонерів / учасників для по-
повнення статутного капіталу банку.

ТЕМА 7
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Розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподіл капіталу в 
будь-якій формі видає Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків 
Національного банку у формі відповідного рішення.

Таке рішення Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків 
Національного банку може прийняти одночасно з погодженням розробленої бан -
ком програми фінансового оздоровлення.

Про встановлення для банку підвищених економічних нормативів
Національний банк має право видати розпорядження щодо встановлення для 

банків підвищених економічних нормативів.
Таке розпорядження Національний банк видає у формі постанови Правління 

Національного банку України шляхом установлення підвищених вимог до міні маль-
них значень нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) та/або норма  ти-
ву (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу і сумарних активів (Н3), а 
також нормативів кредитного ризику для банків, що здійснюють операції з високим 
рівнем ризику. 

Високий рівень ризику здійснюваних банком операцій у разі видання Націо-
нальним банком розпорядження щодо встановлення для банків підвищених зна-
чень економічних нормативів визначається (з урахуванням результатів безвиїзного 
нагляду та інспекційної перевірки) за таких умов: 

а) рівень активів із негативною класифікацією становить 20% і більше від 
загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися страховий 
резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку; 

б) загальна сума недосформованих резервів на покриття можливих збитків 
за активними операціями банків (за кредитними операціями, за операціями з цін-
ними паперами, за дебіторською заборгованістю, за простроченими понад 30 днів 
та сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними опера ціями, за 
коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках у банках (резидентах і не-
ре зидентах), які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповно ва же-
них органів, або які зареєстровані в офшор них зонах) з часу введення Націо наль ним 
банком вимоги щодо формування відповідного резерву в повному обсязі, становить 
понад 40% від загальної розрахункової суми резерву за активними операціями;

в) надмірна величина ризику концентрації (сукупна величина заборгованості 
банку, що розрахована за алгоритмом нормативу максимального сукупного розміру 
кредитів гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) щодо підпри-
ємств однієї галузі (або одного виду економічної діяльності) становить понад 200% 
регулятивного капіталу банку);

г) підстави для надання кредитів та здійснення активних операцій, а також 
рівень контролю за ними є недостатніми;

ґ) здійснення операцій з інсайдерами (пов’язаними особами банку) на умовах, 
що сприятливіші за звичайні;

д) надання кредиту (або здійснення вкладень у боргові цінні папери) у розмірі, 
що перевищує встановлений норматив максимального розміру кредитного ризику 

7.2
ОБМЕЖЕННЯ, ЗУПИНЕННЯ ЧИ ПРИПИНЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ... ОПЕРАЦІЙ... 
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на одного контрагента (Н7), без наявності забезпечення кредиту безумовним зобо-
в’язанням або грошовим покриттям. 

Рішення про видачу розпорядження Націона льного банку щодо встановлен-
ня для банків підвищених економічних нормативів приймається за обґрунтовани-
ми пропозиціями територіальних управлінь Національного банку (або відповід ного 
структурного підрозділу банківського нагляду центрального апарату, що без посе-
редньо здійснює нагляд за банком).

У разі отримання пропозицій від територіального управління Національного 
банку відповідний структурний підрозділ банківського нагляду центрального апа-
рату протягом десяти днів розглядає їх і за потреби готує обґрунтовані висновки для 
подання на розгляд Правління Національного банку України. 

Протягом трьох днів після прийняття постанови Правління Національного 
банку України щодо встановлення підвищених значень економічних нормативів 
відповідний структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату 
повідомляє відповідне територіальне управління та банк про застосований 
захід впливу. Через 10 календарних днів після прийняття Національним банком 
відпо відного рішення підвищені значення економічних нормативів набирають 
чинності та стають обов’язковими для їх виконання. У разі недотримання банком 
установлених підвищених значень економічних нормативів розглядається питання 
щодо застосування інших адекватних заходів впливу.

Про підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами, 
іншими активами

У разі здійснення банком окремих операцій із підвищеним рівнем ризику, 
які можуть загрожувати інтересам кредиторів і вкладників, що підтверджується 
результатами планової або позапланової інспекційної перевірки, Національний 
банк може видати розпорядження банкові щодо підвищення резервів на покриття 
можливих збитків за кредитами, іншими активами, яке полягає в установленні 
підвищеного розміру відрахувань до резервів (коефіцієнта резервування) під ці 
активні операції або при розрахунку суми резервів ураховується лише першокласне 
забезпечення за кредитними операціями банку.

Цей захід впливу застосовується до банків, що не дотримуються вимог нор-
мативно-правових актів Національного банку щодо порядку класифікації актив -
них операцій, у тому числі: 

• за неподання на вимогу уповноважених працівників Національного 
банку документів або інформації для перевірки достовірності оцінки 
фінан сового стану (кредитоспроможності) позичальників / контрагентів 
банку, правильності їх класифікації та достатності резервів під активні 
операції;

• надання недостовірної інформації та звітності, ненадання або несвоєчасне 
їх надання;

• невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком;
• недотримання нормативів кредитного ризику;

ТЕМА 7
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• невиконання в установлений строк вимог Національного банку щодо 
усунення порушень.

Розпорядження про підвищення резервів на покриття можливих збитків 
за кредитами та іншими активами видається у формі постанови Правління 
Національного банку України. 

Про заборону надавання бланкових кредитів
Розпорядження Національного банку щодо заборони надавання бланкових 

(незабезпечених) кредитів може видаватися:
• банкам, у яких обсяг негативно класифікованих активів перевищує 

10% суми активів, за якими мають оцінюватися ризики та формуватися 
страхові резерви; 

• банкам, що не сформували резервів під кредитні ризики та інші активні 
операції в достатньому обсязі; 

• банкам, що порушують норматив адекватності регулятивного капіталу 
(Н2) або норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу і 
сумарних активів (Н3). 

Рішення про заборону надавати бланкові кредити приймає Комісія з питань 
нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку за результатами 
планової або позапланової інспекційної перевірки та на підставі пропозицій від-
повідних територіальних управлінь Національного банку (підрозділу банківського 
нагляду центрального апарату управління, що безпосередньо здійснює нагляд за 
банком).

Про обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих в    идів 
здійснюваних банком операцій із високим рівнем ризику

Розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення окремих видів 
здійснюваних банком операцій із високим рівнем ризику видається у формі рішення 
Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку 
або Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному 
управлінні Національного банку.

Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіаль-
ному управлінні Національного банку має право обмежувати, зупиняти чи припи-
няти здійснення окремих видів операцій банків у межах повноважень, визначе -
них відповідним рішенням Комісії Національного банку.

Високий рівень ризику здійснюваних банком операцій при видачі роз по-
рядження Національного банку про обмеження, зупинення чи припинення окре-
мих видів здійснюваних банком операцій із високим рівнем ризику визначається 
за оцінкою (класифікацією) активів відповідно до нормативно-правових актів 
Національного банку з урахуванням результатів безвиїзного нагляду та інспекційної 
перевірки (планової і позапланової).

Рішення щодо обмеження, зупинення чи припинення окремих видів 
здійснюваних банком операцій приймається в разі здійснення банком операцій 
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із високим рівнем ризику або операцій, дальше здійснення яких є ризиковим і 
створюватиме загрозу інтересам кредиторів і вкладників, у тому числі в таких 
випадках: 

• установлення процентних ставок та комісійних винагород на рівні, що є 
нижчим від собівартості банківських послуг у цьому банку;

• надходжень банку недостатньо для підтримання на потрібному рівні 
регулятивного капіталу, забезпечення формування резервів під активні 
операції та покриття збитків банку; 

• проведення операцій за незареєстрованими Національним банком ко-
респондентськими рахунками банків;

• порушення економічних нормативів, установлених Національним банком;
• порушення банком значення ліміту загальної довгої валютної позиції банку 

(Л13-1) / ліміту загальної короткої валютної позиції банку (Л13-2), контроль 
за дотриманням якого здійснюється на підставі середньоарифметичної 
величини відповідної загальної відкритої валютної позиції за звітний 
період, два та більше звітних періодів протягом календарного року; 

• щоденного порушення банком значення ліміту загальної довгої валютної 
позиції банку (Л13-1) / ліміту загальної короткої валютної позиції банку 
(Л13-2) десять і більше разів протягом місяця в разі набрання чинності 
рішенням Національного банку щодо встановлення щоденного контролю 
за дотриманням банком значення відповідного ліміту; 

• недотримання ліцензійних вимог і спеціальних вимог щодо отримання 
банками письмового дозволу Національного банку на виконання окремих 
операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного 
банку щодо окремих операцій (у тому числі недотримання банком 
ліцензійних вимог стосовно розміру регулятивного капіталу банку, по-
трібного для здійснення відповідних операцій);

• порушення умов, на підставі яких була надана банківська ліцензія / пись-
мовий дозвіл;

• недоформування резервів під активні операції банків у необхідному 
розмірі (відповідно до нормативно-правових актів Національного банку);

• здійснення без письмового дозволу Національного банку операцій, які 
вимагають отримання такого письмового дозволу;

• недотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку 
щодо складання та надання звітності;

• надання недостовірної інформації та звітності, що встановлені нормативно-
правовими актами Національного банку, ненадання або несвоєчасне їх 
надання, у тому числі інформації щодо підстав вилучення сум кредитів, 
забезпечених безумовним зобов’язанням або грошовим покриттям під 
час розрахунку нормативу максимального розміру кредитного ризику на 
одного контрагента (Н7); 

• неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників 
Національного банку, приховування рахунків, документів, активів тощо;
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• невиконання в установлений строк вимог Національного банку щодо 
усунення порушень у діяльності банку;

• невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком;
• допущення банком недобросовісної конкуренції щодо здійснення тих чи 

інших операцій;
• недотримання вимог банківського законодавства, нормативно-правових 

актів Національного банку із запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

• порушення банком порядку формування обов’язкових резервів три звітні 
періоди резервування поспіль протягом календарного року;

• недотримання банком більше ніж 30 разів (уключаючи вихідні або свят-
кові дні) визначеного Національним банком щоденного на початок опе ра-
ційного дня залишку коштів на кореспондентському рахунку банку в На-
ціо нальному банку протягом трьох звітних періодів резервування поспіль; 

• неперерахування банком коштів обов’язкових резервів у повному обсязі 
на окремий рахунок у Національному банку протягом трьох робочих 
днів після набрання чинності рішенням Національного банку щодо 
формування і зберігання коштів обов’язкових резервів на окремому 
рахунку в Національному банку; 

• неперерахування банком протягом трьох робочих днів після закінчення 
звітного періоду резервування на окремий рахунок, відкритий у Націо-
нальному банку, суми коштів обов’язкового резервування відповідно 
до встановлених нормативів у разі зростання обсягів залучених банком 
коштів порівняно з попереднім звітним періодом резервування; 

• здійснення філією (іншим відокремленим підрозділом банку) операцій із 
порушенням вимог нормативно-правових актів Національного банку, у 
тому числі здійснення операцій без правових підстав.

У разі порушення банком вимог Закону України «Про Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб» щодо обов’язкової участі банку у Фонді або несплати, або 
несвоєчасної сплати зборів до Фонду (якщо Фонд звернувся до Національного банку 
про застосування заходів впливу у зв’язку з допущенням банком цього порушення) 
Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку 
(Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному 
управлінні Національного банку) може прийняти рішення про обмеження або 
зупинення операцій з приймання вкладів (депозитів) фізичних осіб.

У разі здійснення банком операцій із високим рівнем ризику, які призвели до 
погіршення якості активів (у тому числі негативно класифіковані активи становлять 
10% і більше від загальної суми кредитного портфеля, дебіторської заборгованості, 
портфеля цінних паперів та коштів, що містяться на кореспондентських рахунках, 
які відкриті в інших банках), збитків за результатами фінансового року, система-
тичного (більше ніж два рази протягом місяця) порушення нормативу миттєвої 
ліквідності (Н4), Національний банк має право прийняти рішення про обмеження 
операцій у формі встановлення вимоги:
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• щодо вкладення банком коштів у безризикові активи (депозитні серти-
фікати Національного банку за умови їх розміщення Національним 
банком та державні цінні папери). У день придбання банком державних 
цінних паперів Національний банк на час дії рішення про обмеження 
активних операцій здійснює їх блокування на рахунках у цінних паперах 
банку за безумовною операцією в депозитарії державних цінних паперів 
Національного банку;

• або заборони на здійснення банком активних операцій із пов’язаними 
особами (інсайдерами) банку.

У разі порушення банком значення ліміту загальної довгої валютної пози-
ції банку (Л13-1) / ліміту загальної короткої валютної позиції банку (Л13-2) 
Національний банк має право прийняти рішення щодо зупинення / обмеження 
окре мих видів операцій банку шляхом установлення однієї з таких вимог: 

• установлення для банку зменшеного до 5 процентних пунктів значення 
відповідного ліміту на строк до шести місяців; 

• зупинення / обмеження здійснення окремих операцій із валютними цін-
ностями; 

• припинення здійснення окремих операцій із валютними цінностями та 
припинення дії письмового дозволу Національного банку на здійснення 
таких операцій. 

Після прийняття Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності банків 
Національного банку рішення про зупинення / обмеження окремих видів операцій 
банку в разі порушення банком значення ліміту загальної довгої валютної позиції 
банку (Л13-1) Національний банк окремим розпорядженням призупиняє проведення 
відповідних операцій з банком на міжбанківському валютному ринку України на 
строк до закінчення строку дії відповідного рішення про зупинення / обмеження 
операцій. 

У разі отримання банком рішення Комісії з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків Національного банку України (Комісії з питань нагляду та ре-
гулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку) 
щодо припинення здійснення окремого виду операцій банк утрачає право на їх 
здійснення.

Отримання банком рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків Національного банку (Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків при територіальному управлінні Національного банку) про припинення 
здійснення окремих видів операцій є підставою для розірвання банком відповідних 
договорів на здійснення цих операцій.

Отримавши рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків Національного банку (Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків при територіальному управлінні Національного банку) щодо зупинення 
(обмеження) здійснення окремого виду операцій, банк:

а) з часу отримання цього рішення втрачає право на здійснення цих операцій 
на строк, визначений цим рішенням;

ТЕМА 7
ЗАСТОСУВАННЯ НБУ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ДО БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА



351

б) утрачає право на збільшення обсягу цих операцій (забороняється укла-
дення нових договорів або продовження строку чинних) з часу отримання цього 
рішення;

в) одночасно забезпечує здійснення операцій згідно з договорами, що укла дені 
ним до дня отримання зазначеного рішення.

Обсяг обмежень щодо здійснення банком окремих видів операцій визначає 
орган, який приймає рішення про зупинення (обмеження) здійснення окремих видів 
операцій. 

У разі прийняття Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків Національного банку рішення про обмеження, зупинення чи припинення 
здійснення банком окремих видів операцій відповідне територіальне управління 
Національного банку (структурний підрозділ банківського нагляду центрального 
апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) у день отримання цього 
рішення зобов’язане:

• забезпечити отримання банком цього рішення під розписку його упов-
новаженого представника;

• повідомити в одноденний строк територіальні управління Національного 
банку за місцезнаходженням філій цього банку про прийняте рішення.

Якщо Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків при тери-
торіальному управлінні Національного банку прийняла рішення про обмеження, 
зупинення чи припинення здійснення банком окремих видів операцій, то терито-
ріальне управління Національного банку в день його ухвалення зобов’язане:

• забезпечити отримання банком цього рішення під розписку його упов-
новаженого представника;

• повідомити в одноденний строк територіальні управління Національного 
банку за місцезнаходженням філій цього банку про прийняте рішення 
та встановлені вимоги до банку стосовно внесення відповідних змін у 
дозволи, які надані його філіям;

• повідомити про ухвалене рішення Департамент пруденційного нагляду 
Генерального департаменту банківського регулювання і Департамент реє-
страції, ліцензування та реорганізації банків Національного банку. Крім 
того, територіальне управління Національного банку зобов’язане про-
тягом трьох днів надіслати копію прийнятого рішення Департамен тові 
реєстрації, ліцензування та реорганізації банків Національного банку на 
паперових носіях.

Якщо банк відмовився отримати рішення Комісії з питань нагляду та ре-
гулювання діяльності банків Національного банку (Комісії з питань нагляду та 
регу лювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного 
банку) щодо обмеження, зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних 
ним операцій, то на супровідному документі та його копії робиться відповідна 
відмітка про це із зазначенням дати і прізвища відповідального представника 
банку. У такому разі рішення Національного банку надсилається банкові 
спецзв’язком.
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Після закінчення строку, на який було зупинено (обмежено) окремі види 
здійснюваних банком операцій, банк має право відновити здійснення цих операцій 
у повному обсязі, якщо Національний банк не ухвалив рішення про продовження 
зупинення (обмеження) окремих видів здійснюваних банком операцій.

У разі усунення банком порушень Комісія з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків Національного банку (або Комісія з питань нагляду та регулюван-
ня діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку) може 
ухвалювати рішення про дострокове скасування рішення про зупинення (обме-
ження) окремих видів здійснюваних банком операцій за поданням відповідного 
територіального управління Національного банку (Департаменту пруденційного 
нагляду). Якщо таке рішення прийнято Комісією з питань нагляду та регулювання 
діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку, то тери-
торіальне управління в день його ухвалення зобов’язане повідомити про це банк, 
Департамент пруденційного нагляду, Департамент реєстрації, ліцензування та 
реорганізації банків Національного банку.

Територіальні управління та відповідні підрозділи банківського нагляду На-
ціо нального банку зобов’язані здійснювати постійний контроль за дотриманням 
банком (у тому числі його філіями) вимог Національного банку щодо обмеження, 
зупинення чи припинення здійснення окремих видів банківських операцій.

За 10 днів до закінчення строку дії рішення про зупинення (обмеження) окре-
мих видів здійснюваних банком операцій територіальне управління Національ-
ного банку (Департамент пруденційного нагляду) надає Комісії з питань нагляду 
та регулювання діяльності банків Національного банку при територіальному 
управлінні (або Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Націо-
нального банку) інформацію про усунення банком порушень і пропозиції щодо 
дальшої його діяльності. 

У разі невиправлення банком порушень у строк, на який зупинено (обмежено) 
окремий вид операцій, що здійснює банк, Комісія з питань нагляду та регулю вання 
діяльності банків Національного банку (або Комісія з питань нагляду та регулю вання 
діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку) приймає 
відповідне рішення щодо застосування до банку інших, суворіших заходів впливу.

Якщо банк не припинив або не зупинив проведення окремих видів операцій 
(чи не обмежив їх проведення), здійснення яких рішенням Національного банку 
зупинено (обмежено, припинено), або не виправив порушення в строк, на який 
зупинено (обмежено) ці операції, то Національний банк має застосувати до нього 
інші заходи впливу.

У разі здійснення банком операцій із валютними цінностями з високим рівнем 
ризику структурний підрозділ Національного банку України, який здійснював пере-
вірку, надає пропозиції щодо припинення операцій із валютними цінностями та при-
пи нення дії письмового дозволу Національного банку України на здійснення опе ра-
цій із валютними цінностями на ім’я керівника Департаменту пруденційного нагляду.

Якщо Комісія Національного банку (Комісія з питань нагляду та регулю вання 
діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку) ухвалила 

ТЕМА 7
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рішення про припинення операцій із валютними цінностями та припи нення дії 
письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій із валют ними 
цінностями, то банк зобов’язаний протягом трьох робочих днів після отримання 
цього рішення надати Національному банку інформацію про креди торську і 
дебіторську заборгованість (реквізити кредитора / дебітора, сума, код валюти, ба-
лансовий рахунок, на якому обліковується заборгованість, вид заборгованості).

У разі прийняття Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків Національного банку (Комісією з питань нагляду та регулювання діяльності 
банків при територіальному управлінні Національного банку) рішення про при-
пинення операцій із валютними цінностями та припинення письмового дозволу 
Національного банку на здійснення операцій із валютними цінностями банк зо-
бов’язаний ужити таких заходів:

а) у день отримання зазначеного рішення припинити здійснення відповідних 
операцій та в триденний строк повернути Національному банку раніше отриманий 
письмовий дозвіл Національного банку для заміни на письмовий дозвіл з іншим 
переліком операцій. Територіальне управління Національного банку (структурний 
підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює 
нагляд за діяльністю банку) має забезпечити отримання цього рішення в день його 
прийняття (отримання);

б) протягом одного операційного дня повідомити всі банки-кореспонденти 
про факт втрати чинності письмового дозволу Національного банку на здійснення 
операцій із валютними цінностями, одночасно надіслати до банків-кореспондентів 
офіційні заяви про закриття кореспондентських рахунків банку в іноземній валюті 
та кореспондентських рахунків, відкритих у цьому банку;

в) у місячний строк провести роботу щодо закриття рахунків ностро в банках-
кореспондентах і рахунків лоро іноземних банків-кореспондентів та припинити 
кореспондентські відносини з ними. Після закриття кореспондентських рахунків 
повернути територіальному управ лінню Національного банку документ, що під-
тверджує присвоєння реєстра цій ного номера;

г) протягом трьох робочих днів із дня отримання рішення надіслати по-
відомлення банкам-кореспондентам про необхідність надання розпорядження про 
перерахування коштів з їхніх кореспондентських рахунків (відкритих у цьому банку) 
та розпорядження про перерахування коштів із кореспондентських рахунків банку 
(відкритих у банках-кореспондентах) на кореспондентський рахунок, відкритий у 
самостійно обраному уповноваженому банку України.

Угоду про встановлення кореспондентських відносин з обраним уповно ва-
женим банком подати для узгодження до відповідного департаменту Національ-
ного банку в триденний строк із дня отримання рішення про припинення зазна -
ченого письмового дозволу;

ґ) протягом п’яти робочих днів повідомити клієнтів банку про припинення 
письмового дозволу на здійснення операцій із валютними цінностями та про не-
обхідність закриття ними рахунків в іноземній валюті, а нерезидентів повідомити 
про необхідність закриття рахунків у грошовій одиниці України;

7.2
ОБМЕЖЕННЯ, ЗУПИНЕННЯ ЧИ ПРИПИНЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ... ОПЕРАЦІЙ... 
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д) закрити рахунки клієнтів в іноземній валюті і нерезидентів у грошовій 
одиниці України (поточні, депозитні / вкладні тощо), при цьому інкасація валютних 
коштів має здійснюватися лише для виконання операцій, передбачених цією главою;

е) закрити належні банку пункти обміну іноземних валют і повідомити 
юридичних осіб (з якими укладено агентські угоди про відкриття пунктів обміну 
іноземних валют) про припинення письмового дозволу на здійснення операцій із 
валютними цінностями та закінчення строку дії зазначеної угоди, а також закрити 
належні йому пункти обміну іноземних валют.

Територіальне управління Національного банку зобов’язане скасувати на-
дані банку реєстраційні свідоцтва на відкриття належних банкові пунктів обміну 
іноземних валют і тих, що працювали на підставі агентських угод, а також установи-
ти контроль за припиненням їхньої діяльності. Крім того, територіальне управ-
ління Національного банку зобов’язане повідомити про скасування реєстраційних 
свідоцтв на відкриття пунктів обміну іноземних валют, що працювали на підставі 
агентських угод, органи державної податкової адміністрації (інспекції) за місцем 
реєстрації цих юридичних осіб;

є) ужити заходів щодо припинення валютних операцій власними дирек ці-
ями, філіями, іншими відокремленими підрозділами банку з передаванням за лиш-
 ків коштів за їхніми рахунками на баланс уповноваженого банку;

ж) припинити надання гарантій, поручительств та інших зобов’язань за тре -
тіх осіб, виконання яких передбачається в іноземній валюті;

з) припинити нові емісії в іноземній валюті власних цінних паперів (серти-
фікатів, векселів тощо), пластикових карток (у тому числі платіжних карток між-
народних платіжних систем, емітованих у гривнях), чеків;

и) забезпечити повернення коштів власникам вкладів, депозитів тощо, здійс-
нених в іноземній валюті. Зазначені кошти можуть бути повернуті як у валюті вкладу, 
внеску, депозиту тощо, так і в грошовій одиниці України за бажанням клієнтів;

і) ужити заходів щодо погашення простроченої дебіторської заборгованості в 
іноземній валюті;

ї) ужити заходів щодо повернення наданих банком кредитів в іноземній ва-
люті (насамперед пролонгованих і прострочених), а також кредитів, наданих бан-
кові резидентами і нерезидентами. У зв’язку з цим уповноважені банки мають пе-
редбачати в кредитних угодах обов’язкову умову щодо повернення таких кредитів 
у разі припинення дії зазначеного письмового дозволу на здійснення операцій із 
валютними цінностями.

За наявності рахунків, на яких обліковується заборгованість за наданими 
клієнтам кредитами в іноземній валюті, банк повинен перевести їх до тих упов-
новажених банків, до яких клієнти перейшли на обслуговування (на підставі до-
говорів, укладених банком із цими уповноваженими банками та/або за потреби 
– з банками-кредиторами), і протягом 90 днів провести переговори з уповнова-
женими банками про продаж їм цих кредитних коштів. Продаж кредитних коштів 
має бути завершено у строк до 90 днів із початку переговорів.

ТЕМА 7
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7.3.  НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ НА БАНК

Національний банк України має право накладати на банки штрафи в роз-
мірі не більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого статутного фонду в разі 
допущення ними порушень, зокрема таких:

• порушення порядку, строків і технології виконання операцій, що вста-
новлені нормативно-правовими актами Національного банку;

• неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників 
Національного банку, а також приховування рахунків, документів, активів 
тощо;

• подання недостовірної інформації або звітності, а також неподання або 
несвоєчасне їх подання; 

• невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком;
• недотримання банком нормативу обов’язкового резервування протягом 

календарного року;
• порушення економічних нормативів регулювання діяльності банків;
• невиконання (неналежне виконання) вимог банківського законодавства, 

нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та про-
тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

• порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо 
залучення коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку та 
дострокового його погашення; 

• недотримання банком розміру резервування коштів за залученими 
уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній 
валюті від нерезидентів; 

• порушення встановлених Національним банком значень лімітів загальної 
(довгої, короткої) валютної позиції банку (Л13-1, Л13-2). 

Штраф за порушення порядку, строків і технології виконання операцій, що 
встановлені нормативно-правовими актами Національного банку, накладається на 
банки: 

• за перше порушення протягом календарного року – у розмірі 0,01% від суми 
зареєстро ваного статутного фонду банку (також може застосовуватися 
письмове застереження щодо потреби усунення допущеного порушення);

• за друге однотипне порушення протягом календарного року – у розмірі 
0,05% від суми зареєстрованого статутного фонду банку;

• за третє і подальші однотипні порушення протягом календарного року – 
у розмірі 0,1% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Загальна сума штрафів за однотипні порушення порядку, строків і технології 
виконання банківських операцій, які встановлено нормативно-правовими актами 
Національного банку, що нарахована за місяць (в якому допущено порушення), 
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не може становити більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого статутного 
капіталу банку.

Штраф за неподання документів на письмову вимогу уповноважених пра ців-
ників Національного банку, а також приховування рахунків, документів, активів 
тощо накладається на банки:

• за перше порушення протягом календарного року – у розмірі 0,05% від 
суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

• за друге і подальші порушення протягом календарного року – у розмірі 
0,1% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Загальна сума штрафів за неподання документів на письмову вимогу упов-
новажених працівників Національного банку, а також приховування рахунків, до-
кументів, активів тощо, що нарахована за місяць (в якому допущено порушення), 
не може становити більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого статутного 
капіталу.

Штраф за подання недостовірної інформації або звітності, а також неподання 
або несвоєчасне їх подання накладається на банки: 

• за перше порушення протягом календарного року – у розмірі 0,01% від 
суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

• за друге порушення протягом календарного року – у розмірі 0,02% від суми 
зареєстрованого статутного капіталу банку;

• за третє і подальші порушення протягом календарного року – у розмірі 
0,05% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Загальна сума штрафів (нарахована за місяць, у якому допущено порушення) за 
подання недостовірної інформації або звітності, а також неподання або несвоєчасне 
їх подання, не може становити більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого 
статутного капіталу банку. 

Штраф за невиправлення звітності в порядку, встановленому Національним 
банком, накладається на банки:

• за перше порушення протягом календарного року – у розмірі 0,03% від 
суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

• за друге і подальші порушення протягом календарного року – у розмірі 
0,05% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Загальна сума штрафів за невиправлення звітності в порядку, встановленому 
Національним банком, що нарахована за місяць (у якому допущено порушення), 
не може становити більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого статутного 
капіталу.

Штраф за недотримання банком нормативу обов’язкового резервування 
протягом півріччя накладається на банки за другий випадок порушення в розмірі 
ставки «овернайт» під забезпечення від суми недорезервування, але не більше ніж 
1% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Штраф за недотримання банком розміру резервування коштів за договором 
про залучення уповноваженим банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті 
від нерезидента накладається на банк за кожний випадок порушення в розмірі суми 
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коштів недорезервування за такою операцією, розрахованої за офіційним курсом 
гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день учинення 
порушення, але не більше ніж 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу 
банку.

Штрафи за кожний випадок порушення економічних нормативів наклада-
ються на банки:

а) за щоденне порушення нормативів миттєвої ліквідності (Н4) та макси маль-
ного сукупного розміру кредитів, гарантій і поручительств, наданих інсайдерам 
(Н10). Накладення штрафів за порушення кожного з цих нормативів здійснюється 
за кожен випадок їх порушення, допущений у звітному місяці;

б) за порушення таких нормативів, що розраховуються за середньозваженою 
величиною за місяць: нормативів інвестування (Н11, Н12).

За нормативами, які розраховуються на підставі середньозваженої величини за 
місяць, одним порушенням уважається порушення нормативів, що розраховуються 
як середньозважена величина за місяць;

в) за порушення таких нормативів, що розраховуються за щодекадним 
розрахунком на 11-те, 21-ше число звітного місяця та на 1-ше число наступного за 
звітним місяця: поточної ліквідності (Н5); короткострокової ліквідності (Н6). 

За нормативами поточної та короткострокової ліквідності кожним випадком 
порушення є порушення нормативу за станом на 11-те, 21-ше число звітного місяця 
або на 1 число наступного за звітним місяця.

Штраф за порушення нормативів миттєвої ліквідності (Н4), поточної лік-
відності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6) накладається на банки в таких 
розмірах (окремо за кожним нормативом): 

• за перше порушення протягом календарного року – у розмірі 0,1% від суми 
зареєстрованого статутного капіталу банку;

• за друге порушення протягом календарного року – у розмірі 0,2% від суми 
зареєстрованого статутного капіталу банку;

• за третє і подальші порушення протягом календарного року – у розмірі 
0,5% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Штраф за порушення нормативів інвестування цінних паперів окремо за 
кожною установою (Н11) і загальної суми інвестування (Н12), що розраховуються 
як середньозважена величина за місяць, накладається на банки в таких розмірах 
(окремо за кожним нормативом):

• за перше порушення протягом календарного року – у розмірі 0,1% від 
суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

• за друге порушення протягом календарного року – у розмірі 0,2% від суми 
зареєстрованого статутного капіталу банку;

• за третє і подальші порушення протягом календарного року – у розмірі 
0,5% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Загальна сума штрафів за порушення нормативів інвестування, що нарахо-
вана за місяць (в якому допущено порушення), не може становити більше ніж один 
відсоток від суми зареєстрованого статутного капіталу.

7.3
НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ НА БАНК



358

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Штраф за порушення банком значення ліміту загальної довгої валютної позиції 
банку (Л13-1) / ліміту загальної короткої валютної позиції банку (Л13-2) накла да-
ється на банк у розмірі від 10 тисяч гривень до одного відсотка від суми зареєстро-
ваного статутного капіталу банку адекватно допущеному порушенню (окремо за 
кожним лімітом). 

Одним порушенням уважається: 
• допущене у звітному місяці порушення значення відповідного ліміту, що 

розраховується на підставі середньоарифметичної величини відповідної 
загальної відкритої валютної позиції за звітний період; 

• щоденне порушення значення відповідного ліміту. 
Порушенням установленого Національним банком значення ліміту загальної 

(довгої, короткої) валютної позиції банку (Л13-1, Л13-2) уважається перевищення 
банком значення відповідного ліміту більше ніж на чотири базисні пункти (чотири 
соті частини процента).

Загальна сума штрафів за порушення встановлених Національним банком 
значень лімітів загальної (довгої, короткої) відкритої валютної позиції (Л13-1, 
Л13-2), що нарахована за місяць (в якому допущено порушення), не може 
стано ви ти більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого статутного капіталу 
банку. 

Штраф за невиконання (неналежне виконання) банками вимог банківського 
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на-
кладається на банки за кожне порушення в розмірі 0,01% від суми зареєстрованого 
статутного капіталу банку.

Загальна сума штрафів за однотипні порушення, виявлені перевіркою, не може 
становити більше ніж 1% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Штраф за порушення вимог щодо порядку залучення коштів на умовах 
субординованого боргу або його дострокового повернення, визначених у розділі III 
Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, накладається на 
банки в розмірі 0,1% від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

Розрахунок суми штрафів здійснюється за кожним фактом допущених по-
рушень, що зазначені в цій главі, а накладення штрафів за ці порушення здійс нюється 
протягом шести місяців з дня виявлення порушення.

Рішення про накладення штрафів на банки приймає Комісія з питань нагляду 
та регулювання діяльності банків Національного банку або Комісія з питань нагляду 
та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного 
банку (у межах повноважень, визначених відповідним рішенням Комісії з питань 
нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку).

Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків На-
ціонального банку (Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при 
територіальному управлінні Національного банку) про накладення штрафу на банк 
має містити перелік виявлених порушень із посиланням на нормативно-правові 
акти Національного банку та документи, що підтверджують факт порушення.
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Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Націо-
нального банку про накладення штрафу на банк надсилається відповідному тери-
торіальному управлінню Національного банку не пізніше ніж наступного робо чого 
дня після його прийняття.

У разі незастосування штрафів із метою забезпечення виправлення ситуації 
або запобігання подальшим порушенням чи подальшій втраті банком своїх активів 
Національний банк України має застосовувати інші адекватні заходи впливу від-
повідно до статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 

Штрафні санкції до банку можуть не застосовуватися в таких випадках:
а) якщо застосування штрафів не вплинуло на усунення банком порушень 

економічних нормативів та якщо такі порушення відбуваються систематично, а саме:
• економічні нормативи, що розраховуються за середньозваженою вели-

чиною за місяць, порушуються протягом чотирьох місяців поспіль або 
шість разів протягом календарного року;

• економічні нормативи, які розраховуються за кожний випадок пору шен-
ня, порушуються щодня протягом місяця або через певний проміжок часу 
протягом чотирьох місяців;

б) якщо стягнення штрафу спричинить суттєве погіршення фінансового 
стану банку – неспроможність банку своєчасно виконувати зобов’язання перед 
своїми клієнтами або загрозу інтересам вкладників і кредиторів;

в) за третє і наступні порушення в поточному році порядку, строків і техно-
логії виконання банківських операцій, що встановлені нормативно-правовими 
актами Національного банку щодо одного виду банківської операції;

г) за повторне і наступні в поточному році випадки подання недостовірної 
інформації та звітності, що встановлені нормативно-правовими актами Націо-
нального банку, а також неподання або несвоєчасне їх подання – щодо однієї і 
тієї самої форми звітності чи інформації або невиправлення звітності в порядку, 
установленому Національним банком;

д) якщо накладення штрафів не вплинуло на усунення банком порушення 
ліміту загальної довгої валютної позиції банку (Л13-1) / ліміту загальної короткої 
валютної позиції банку (Л13-2) та якщо такі порушення відбуваються неоднора -
зово протягом календарного року, а саме:

• ліміт загальної довгої валютної позиції банку (Л13-1) / ліміт загальної 
короткої валютної позиції банку (Л13-2), контроль за дотриманням зна-
чення якого здійснюється на підставі середньоарифметичної величини 
відповідної загальної відкритої валютної позиції за звітний період, 
порушується протягом двох місяців поспіль або шість разів протягом 
календарного року;

• ліміт загальної довгої валютної позиції банку (Л13-1) / ліміт загальної 
короткої валютної позиції банку (Л13-2) у разі встановлення щоденного 
контролю за дотриманням банком значення відповідного ліміту пору-
шується щодня протягом місяця або через певний проміжок часу протягом 
чотирьох місяців.

7.3
НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ НА БАНК
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Про доцільність незастосування такого заходу впливу, як накладення штрафу 
(або розстрочення чи відстрочення строку сплати штрафу), територіальне управ-
лін ня Національного банку (структурний підрозділ банківського нагляду, що без по-
середньо здійснює нагляд за банком) повідомляє Генеральний департамент банків-
ського регулювання та нагляду Національного банку з обґрунтуванням підстав.

Суми стягнених штрафів відображають у класі 7 Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку банків України за статтею «Інші банківські операційні витрати».

7.4.  НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ НА КЕРІВНИКІВ БАНКІВ

Національний банк України розглядає справи про адміністративні право-
порушення, пов’язані з допущенням порушень банківського законодавства, норма-
тивно-правових актів Національного банку або здійсненням ризикових операцій, 
які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а також порядку 
подання фінансової звітності, ліквідаційного балансу та ведення бухгалтерського 
обліку в разі ліквідації банку та має право накладати адміністративні стягнення. 

Від імені Національного банку розглядати справи про адміністративні право-
порушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Націо-
нального банку України та його заступники, керівники територіальних управлінь 
Національного банку та їх заступники.

Адміністративна відповідальність за правопорушення настає, якщо ці пору-
шення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

За малозначності вчиненого адміністративного правопорушення посадова 
особа, уповноважена вирішувати справу, може звільнити порушника від адміні-
стративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. 

Національний банк уживає заходів притягнення до адміністративної відпо-
відальності за допущення порушень:

а) банківського законодавства;
б) нормативно-правових актів Національного банку;
в) у разі здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вклад -

ників чи інших кредиторів банку;
г) порядку подання фінансової звітності, ліквідаційного балансу та ведення 

бухгалтерського обліку під час ліквідації банку;
ґ) створення перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміні-

стратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів;
д) у разі здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії;

ТЕМА 7
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е) вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка 
здійснює фінансову операцію;

є) ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації 
про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, спеціально упов-
новаженому центральному органу виконавчої влади зі спеціальним статусом із 
питань фінансового моніторингу;

ж) ненадання, несвоєчасне надання додаткової інформації з приводу фінан-
сових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, на запит уповнова-
женого органу;

з) вимог щодо зберігання документів, які стосуються ідентифікації та вивчення 
фінансової діяльності осіб, що здійснюють фінансові операції, та проведених ними 
фінансових операцій;

и) неповідомлення уповноваженого органу про зупинення проведення фінан-
сової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку внесено до 
переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких 
застосовано міжнародні санкції;

і) розголошення в будь-якому вигляді інформації, що є об’єктом обміну між 
банком та уповноваженим органом, або факту її подання (одержання) особою, якій 
ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю;

ї) невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку стосов-
но усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму 
чи створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків.

Штраф накладається:
а) на керівників банків;
б) інших осіб, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку;
в) голову ліквідаційної комісії, ліквідатора;
г) інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації банку;
ґ) посадових осіб банків;
д) осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, що 

відповідно до закону є об’єктом обміну між банком та уповноваженим органом, або 
факт її подання (одержання), якщо ця інформація стала відомою цій особі у зв’язку 
з її професійною чи службовою діяльністю.

Штрафи на осіб, зазначених вище, накладають, якщо виявлене порушення є 
наслідком їхніх особистих дій або бездіяльності.

До керівників банків (філій іноземних банків), на яких накладають штрафи, 
належать:

а) голова, його заступники та члени ради банку;
б) керівник філії іноземного банку;
в) голова, його заступники та члени правління (ради директорів) банку;
г) головний бухгалтер, його заступник;
ґ) керівник філії;
д) головний бухгалтер філії.
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До посадових осіб банків (філій іноземних банків), на яких накладають 
штрафи, належать:

а) керівники банків (наведено вище);
б) посадові особи банку, відповідальні за проведення фінансового моніторингу.
До осіб, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку, на яких 

накладають штрафи, належать:
а) власник істотної участі в банку, якщо Національний банк уважає, що він не 

відповідає вимогам щодо істотної участі або негативно впливає на фінансову без -
пеку і стабільність банку;

б) особа, яка придбала істотну участь у банку без письмового дозволу Націо-
нального банку;

в) особа, яка здійснює банківську діяльність без банківської ліцензії. 
Для накладення штрафу враховують характер учиненого правопорушення, 

особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що 
пом’якшують і обтяжують відповідальність. 

Обставинами, що пом’якшують відповідальність, є:
а) щире розкаяння винного;
б) учинення правопорушення за збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;
в) учинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину 

віком до одного року.
Обставинами, що обтяжують відповідальність, є:
а) продовження протиправної поведінки;
б) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке 

щодо посадової особи вже було застосовано адміністративне стягнення; вчинення 
правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин. 

Якщо одна посадова особа вчинила два або більше адміністративних право-
порушень, то адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення 
окремо.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два 
місяці з дня вчинення правопорушення, а за тривалого правопорушення – два місяці 
з дня його виявлення. 

Якщо справа про адміністративне правопорушення підвідомча суду (судді), 
то стягнення може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення 
правопорушення, а в разі тривалого правопорушення – не пізніше ніж через три 
місяці з дня його виявлення.

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або її закриття, але за на-
явності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністра-
тивне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через місяць з дня прийняття 
рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття. 

Якщо особа, до якої було застосовано адміністративне стягнення, протягом 
року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного 
правопорушення, то ця особа вважається такою, яка не мала адміністративного 
стягнення. 
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Якщо внаслідок учинення адміністративного правопорушення заподіяно 
майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то питання 
щодо відшкодування винним майнової шкоди вирішується в судовому порядку. 

Питання для самоконтролю

1. В яких випадках Національний банк України застосовує заходи впливу щодо банків?
2. В яких випадках Національний банк України застосовує захід впливу у формі 

письмового застереження?
3. В яких випадках Національний банк України видає розпорядження про зупинення 

виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі?
4. В яких випадках Національний банк України видає розпорядження про вста нов-

лення для банку підвищених економічних нормативів?
5. Що є підставою для Національного банку України для видачі розпорядження 

про підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими 
активами?

6. Що є підставою для Національного банку України для видачі розпорядження про 
обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних 
банком операцій із високим рівнем ризику?

7. В яких випадках Національний банк України видає розпорядження про заборону 
власникові істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних ак -
цій (паїв)?

8. В яких випадках Національний банк України видає розпорядження про від сто-
ронення посадової особи банку від займаної посади?

9. В якому випадку Національний банк України видає розпорядження про при му-
сову реорганізацію банку?

10. На якій правовій основі ґрунтується застосування Національним банком України 
заходів впливу до банків?

Завдання 

1. Розрахувати розмір штрафів на банк за порушення нормативів ліквідності, виходячи 
з таких даних:

Показники Одиниці 
виміру

Варіант
I II III

1. Норматив миттєвої ліквідності (Н4)
1.1. Фактичне значення 
1.2. Кількість порушень упродовж року

%
рази

14,0
3

20,4
–

18,5
4

2. Норматив поточної ліквідності (Н5)
2.1. Фактичне значення 
2.2. Кількість порушень упродовж року

%
рази

38,8
2

30,2
3

40,4
–

3. Норматив короткострокової ліквідності
3.1. Фактичне значення 
3.2.Кількість порушень упродовж року

%
рази

62
–

51
2

49
3

4. Статутний капітал банку тис. грн 124 500 185 000 245 000
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2. Розрахуйте суму штрафу за порушення банком економічного нормативу макси-
мального розміру ризику на одного контрагента (Н7), виходячи з таких даних: 

Показники Одиниці 
виміру

Варіант
I II III

Регулятивний капітал тис. грн 334 400 125 910 166 654
Статутний капітал тис. грн 220 000 120 053 134 398
Сукупна сума всіх вимог банку до контр-
агента і всіх позабалансових зобов’язань до 
нього

тис. грн 88 300 34 600 43 830

Фактичне значення показника Н7 % ………. …….. ……..
Кількість порушень нормативу впродовж 
попереднього календарного року рази – 1 2

Тести

1.  Вибір адекватних заходів впливу, які застосовують до банків, має здійснюва-
тися з урахуванням: 
а)  характеру допущених банком порушень; 
б)  причин, які зумовили виникнення виявлених порушень, загального фінан со-

вого стану банку; 
в)  розміру можливих негативних наслідків для кредиторів і вкладників;
г)  усі відповіді правильні.

2.  Протягом скількох календарних днів з дня надсилання Національним банком 
України листа із зауваженнями до проекту письмової угоди, якщо банк не 
врахував письмових зауважень Національного банку щодо зазначеного про-
екту, територіальне управління (Департамент банківського регулювання та 
нагляду) Національного банку порушує питання про застосування інших 
адекватних заходів впливу:
а)  5;
б)  15;
в)  14;
г)  7.

3.  Проведення всіх початкових платежів від банку до СЕП через відповідальних 
виконавців банківського нагляду центрального апарату або територіального 
управління Національного банку з використанням АРМ-Ю здійснюється:
а)  через дві дні після прийняття (отримання) такого рішення;
б)  наступного дня після прийняття (отримання) такого рішення;
в)  у день після прийняття (отримання) такого рішення;
г)  через три дні після прийняття (отримання) такого рішення.

4.  Національний банк України має право встановити такі особливі вимоги до 
розрахунків банку, в якому призначено куратора:
а)  заборонити використання для розрахунків прямі кореспондентські рахунки;
б)  перевести банк на модель обслуговування консолідованого коррахунку в 

СЕП, яка надає можливість здійснювати платежі через внутрішньобанків ську 
міжфілійну платіжну систему;
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в)  установити порядок виконання банком та його філіями початкових платежів 
з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку банку та 
змісту платежів;

г)  усі відповіді правильні.
5.  Якщо банк порушує норматив миттєвої ліквідності, то Національний банк 

України надсилає йому письмове застереження з вимогою надати прогнозні 
розрахунки джерел надходжень і використання коштів на дальші:
а)  30 днів; 
б)  365 днів; 
в)  90 днів;
г)  250 днів.

6.  В який строк територіальне управління Національного банку України в 
разі невиконання банком вимог щодо усунення хоча б одного зазначе-
ного в письмовому застереженні порушення в установлені строки має 
подати до відповідного структурного підрозділу банківського нагляду 
Національного банку пропозиції щодо застосування інших (суворіших) 
заходів впливу:
а)  до 5 робочих днів;
б) 2 робочих днів; 
в)  3 робочих днів;
г)  7 робочих днів.

7.  Чи укладається письмова угода щодо тимчасового припинення виплати 
дивідендів, реорганізації банку з філією іноземного банку:
а)  укладається; 
б)  за погодженням обох сторін; 
в)  не укладається;
г)  за погодженням Національного банку України.

8.  Особливий режим контролю передбачає:
а)  контроль за вхідними платежами;
б)  призначення куратора банку;
в)  звільнення правління банку із займаних посад;
г)  немає правильної відповіді.

9.  Рішення про тимчасову, до усунення порушення, заборону власнику істотної 
участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв) за 
результатами інспекційної перевірки (планової або позапланової) може 
приймати: 
а)  Комісія Національного банку України; 
б)  Комісія при територіальному управлінні Національного банку;
в)  Голова Правління Національного банку України;
г)  відповіді а) і б) правильні.

10.  До посадових осіб, яких Національний банк України має право відсторонити 
від посади, належать:
а)  керівники банку;
б)  керівники філій;
в)  керівники філій іноземного банку;
г)  усі відповіді правильні.

ТЕСТИ
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11.  У разі підтвердження неплатоспроможності банку (крім філії іноземного 
банку) Національний банк України ініціює:
а)  ліквідацію банку;
б)  призначення тимчасового адміністратора;
в)  реорганізацію;
г)  письмове застереження.

12.  На основі яких показників Національний банк України ініціює процедуру 
ліквідації банку з урахуванням обґрунтованого висновку відповідного струк-
турного підрозділу щодо доцільності відкликання банківської ліцензії та 
ліквідації банку:
а)  дотримання економічних нормативів і резервування коштів;
б)  обсягу негативно класифікованих активів;
в)  наявності збитків, обсягів не сплачених у строк з вини банку законних ви -

мог кредиторів;
г)  усі відповіді правильні.

13.  Рішення про розпорядження Національного банку України щодо вста-
нов лення для банків підвищених економічних нормативів приймається за 
обґрунтованими пропозиціями: 
а)  територіальних управлінь Національного банку, Правління НБУ;
б)  відповідного структурного підрозділу банківського нагляду центрального 

апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком), територіальних 
управлінь НБУ;

в)  Правління Національного банку України, Департаменту безвиїзного нагляду 
НБУ;

г)  немає правильної відповіді.
14. Протягом скількох днів після прийняття постанови Правління Національного 

банку України щодо встановлення підвищених значень економічних нор-
мативів відповідний структурний підрозділ банківського нагляду цент раль-
ного апарату повідомляє відповідне територіальне управління та банк про 
застосований захід впливу:
а)  5;
б)  3;
в)  1;
г)  7.

15.  Які особи, що можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, 
підлягають застосуванню штрафних санкцій:
а)  власник істотної участі в банку, якщо Національний банк уважає, що він не 

відповідає вимогам щодо істотної участі або негативно впливає на фінансову 
стабільність банку;

б)  особа, яка придбала істотну участь у банку без письмового дозволу Націо-
нального банку;

в)  особа, яка здійснює банківську діяльність без банківської ліцензії; 
г)  усі відповіді правильні.
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ПЛАН ВИКЛАДУ І ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ
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8.1.  СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

«Відмивання» грошей таке ж старе явище, як поняття злочину. Злочинці 
завжди намагалися приховати незаконно одержані капітали, щоб стерти всі сліди 
своїх злочинів. Починаючи із 70-х років XX століття розширення ринку наркотиків, 
процеси глобалізації, розвиток фінансових технологій, безперешкодний рух капі-
талу створили сприятливі умови для «зрощення» кримінальних грошей зі світовою 
економікою. Тож посилення боротьби з «відмиванням» грошей є актуальним для всієї 
світової спільноти, особливо для країн, що трансформують економіку на ринкових 
засадах, до яких належить і Україна. 

Для розв’язання проблеми тіньової економіки в Україні зроблено чимало, 
наприклад, практично ліквідовано бартерні розрахунки, урегульовано операції з 
давальницькою сировиною, обмежено ефективність здійснення операцій із вико-
ристанням офшорних компаній, ліквідовано невиправдані пільгові умови вільних 
економічних зон. Поряд із цим усе ще існують проблеми незаконного відшкодування 
податку на додану вартість, створення та використання фіктивних фірм, функ-
ціонування фондового ринку (купівлі-продажу цінних паперів вітчиз няних 
підприємств) поза межами країни, монопольний контроль практично над цілими 
галузями економіки з боку окремих структур тощо. Також гострою залишається 

ТЕМА 8
ПРОГРАМА ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ БАНКУ



369

проблема обігу значної готівкової маси поза фінансово-банківською системою та 
створення механізмів досконалого державного контролю всіх сфер економіки, а 
особливо в банківській системі, яка організовує готівковий та грошовий обіг.

Поняття «відмивання грошей» («money laundering») уперше на сторінках 
друкованих видань з’явилося за часів Уотергейтського скандалу (1973), коли до 
тіньового передвиборного штабу Р. Ніксона надходили великі суми готівки від 
анонімних жертводавців. Тоді різні фірми і компанії, які були зацікавлені у просу-
ванні в президенти Р. Ніксона, «відмивали» гроші, перетворюючи їх на готівку 
невідомого походження. 

Разом із цим під «відмиванням» грошей розуміють методи і процедури, що 
дозволяють одержані в результаті незаконної діяльності кошти переводити в інші 
активи для приховування їх дійсного походження, справжніх власників чи інших 
аспектів, які могли би свідчити про порушення законодавства.

У багатьох країнах Європейського співтовариства законодавство у сфері 
боротьбі з «відмиванням» грошей поширюється на професії та види діяльності 
нефінансового сектору економіки. Серед таких професій виділяються нотаріуси, 
судові пристави, бухгалтери, аудитори, агенти з нерухомості, ювеліри, дилери 
анти кварних виробів, консультанти, повірені, аукціоністи, торгівці благородними 
металами та дорогоцінним камінням. А серед видів діяльності – індустрія азартних 
ігор (казино, букмекерські контори, компанії з проведення лотерей), охоронні 
фірми, аукціони, компанії з управління нерухомістю, компанії з торгівлі монетами і 
марками, компанії з адміністрування коштів трастів, лізингові компанії.

Основними характерними ознаками «відмивання» грошей є:
• приховування дійсних власника і джерела надходження незаконно одер-

жаних грошей (оскільки якщо після «відмивання» ім’я власника буде 
залишатися відомим, процес втрачає будь-який сенс);

• зміна номіналу купюр, призначених для «відмивання»; 
• максимальне заплутування процесу;
• перебування грошей під постійним контролем їхнього власника.
«Відмивання» фіктивних грошових коштів складається з чотирьох етапів 

(табл. 8.1).
Таблиця 8.1

Етапи відмивання грошей
1-й етап – утворення 
фіктивних грошових 

коштів шляхом внесення 
у платіжні документи 

не існуючих у платника 
грошових сум

2-й етап – їх «відмивання» 
за допомогою 

розрахункових 
банківських операцій 
за реальними угодами 

чи псевдоугодами

3-й етап – повернення 
«відмитих», 

але за суттю фіктивних 
коштів підприємству – 
ініціатору їх створення 

за допомогою псевдоугод

4-й етап – 
використання 

«відмитих» 
фіктивних грошових 
коштів ініціаторами 

їх створення

Процес «відмивання» незаконно одержаних доходів узагалі об’єктивно не-
можливий без залучення банківського сектору, який може відігравати як пасивну 
роль, тобто безпосередньої технічної ланки, так і активну, яка полягає у створенні 
умов для проведення сумнівних та незаконних операцій.
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Боротьба з «відмиванням» грошей у банківському секторі економіки про-
водиться за допомогою різних засобів. Серед них, зокрема, розроблення та 
впровадження в банківську практику законів і різноманітних підзаконних актів, 
директив міжнародних організацій, спеціальних правил, запропонованих про-
відними світовими банківськими установами, рекомендацій органів виконавчої 
влади окремих країн стосовно конкретних напрямів боротьби з цим явищем, 
упровадження відповідних систем контролю.

Боротьба з «відмиванням» грошей відбувається економічними, адміні стра-
тивними методами і заходами репресивного характеру.

До економічних методів боротьби з «відмиванням» грошей належать запро-
вадження раціональної системи оподаткування юридичних і фізичних осіб, ство рення 
сприятливого інвестиційного клімату, стимулювання розвитку підприєм ництва тощо.

Серед адміністративних методів боротьби з «відмиванням» грошей можна 
виділити створення спеціальних органів і підрозділів, покликаних виявляти факти 
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та запобігати цьому явищу.

Репресивні методи боротьби з «відмиванням» грошей держава вживає з ме-
тою вилучення коштів із чужого незаконного володіння для повернення власникам і 
відшкодування збитків державі. Це, зокрема, конфіскація, арешт, ув’язнення, штрафи.

Водночас світовий досвід доводить: держави, які зуміли зберегти внутрішню 
валютну політику, убезпечують свою банківську систему від використання її як 
засобу «відмивання» «брудних» грошей, а внутрішні обмеження щодо переказу 
коштів за межі держави не допускають, щоб капітал нелегального походження 
вливався у світову фінансову систему.

До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на-
лежать будь-які дії, пов’язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) 
внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження 
зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні 
злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності).

Україна, інтегруючись у світове економічне товариство, активно долучилася 
до боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, для чого за-
провадила власну систему фінансового моніторингу.

Система фінансового моніторингу в Україні складається з двох рівнів – 
первинного і державного.

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:
1) банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші 

фінансові установи;
2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові 

установи;
3) товарні, фондові та інші біржі;
4) професійні учасники ринку цінних паперів;
5) компанії з управління активами;
6) оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові опе-

рації з переказу коштів;
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7) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які 
надають фінансові послуги на території України;

8) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу:
а) суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги 

під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомого майна;
б) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцін-

ними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової 
операції становить чи перевищує суму 150,0 тис. грн (для суб’єктів господарювання, 
які проводять азартні ігри, – 13,0 тис. грн) або становить чи перевищує суму в 
іноземній валюті, еквівалентну 150,0 тис. грн (для суб’єктів господарювання, які 
проводять азартні ігри, – 13,0 тис. грн);

в) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому 
числі казино, електронне (віртуальне) казино;

г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи – підпри-
ємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що 
надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги в рамках трудових 
правовідносин);

ґ) фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові 
операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що 
сума такої фінансової операції становить чи перевищує суму суму 150,0 тис. грн (для 
суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, – 13,0 тис. грн) або становить 
чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150,0 тис. грн (для суб’єктів 
господарювання, які проводять азартні ігри, – 13,0 тис. грн);

9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими 
установами, але надають окремі фінансові посл уги.

Суб’єктами державного фінансового моніторингу є:
• Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство 

юсти ції України, Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністер-
ство економіки України, Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

• спеціально уповноважений орган – Державний комітет фінансового мо ні-
торингу (ДКФМ).

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з урахуванням вимог зако но-
дав ства, нормативно-правових актів ДКФМ та інших суб’єктів державного фі нан сово-
го моніторингу встановлює правила, розробляє програми проведення фінан сово го 
моніторингу та призначає працівника, відповідального за його прове дення, крім спе ці-
ально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які прова дять свою 
діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, та фізичних осіб – під при-
ємців і юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (вико нують ро бо-
ти, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової опера ції ста но вить 
чи пере вищує суму 150 тис. грн або 13,0 тис. грн – для суб’єктів госпо да рювання, які 
про водять азартні ігри. Основний обсяг операцій, які підлягають фінансовому моні-
торингу, здійсню ють банки як суб’єкти первинного фінансового моніторингу (рис. 8.1).
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Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний:
1)  стати на облік у ДКФМ як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та в 

разі припинення своєї діяльності повідомити про це ДКФМ у визначеному 
Національним банком України для банків і Кабінетом Міністрів України 
для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу порядку;

2)  здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнта;
3)  забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу, до початку, у процесі, у день виникнення підозр, після їх 
проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх 
проведення;

4)  забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 
тероризму та розробляти критерії ризиків;

5)  забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому 
моніторингу, не пізніше ніж наступного робочого дня з дати їх виявлення;

6) повідомляти ДКФМ:
а)  про фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому 

моніто рингу, – протягом трьох робочих днів з дня їх реєстрації або 
спроби їх прове дення;

б)  фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніто-
рингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані з лега-
лізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, – у 
день виникнення підозр, але не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня 
реєстрації таких операцій або спроби їх проведення;

в)  виявлені фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підо-
зрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансу-
вання тероризму, – у день їх виявлення або спроби їх проведення, а 
також інформувати про це визначені законом правоохоронні органи;

7)  у разі отримання від ДКФМ повідомлення про некоректне (неправильне) 
заповнення полів у повідомленні про фінансову операцію, що підлягає 
фінансовому моніторингу, подати протягом трьох робочих днів до ДКФМ 
належно оформлене повідомлення про цю фінансову операцію;

8)  сприяти в межах чинного законодавства працівникам спеціально уповно-
важеного органу у проведенні аналізу фінансових операцій;

9)  надавати на запит ДКФМ додаткову інформацію з приводу фінансових 
операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу, копії первинних 
документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов’язані з ними 
фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, 
зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю 
страхування, копії документів, необхідні для виконання покладених на 
ДКФМ завдань, протягом п’яти робочих днів з дати надходження запиту;

10) надавати на запит ДКФМ інформацію (у тому числі копії документів), 
необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого 
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органу іноземної держави, зокрема ту, що становить банківську або комер-
ційну таємницю, протягом п’яти робочих днів з дати надходження запиту;

11) надавати на запит ДКФМ інформацію щодо відстеження (моніторингу) 
фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового 
моніторингу. Порядок надання такої інформації встановлює ДКФМ за 
пого дженням із відповідними суб’єктами державного фінансового моні -
то рингу;

12) у разі неможливості забезпечити дотримання установлених строків з об’єк-
тивних причин, з урахуванням обсягу інформації, що запитується (форми 
її подання – електронної або письмової, копіювання або сканування, 
одержання даних з архівів тощо), погодити із ДКФМ протягом робочого 
дня в день одержання запиту, але не пізніше ніж наступного робочого дня, 
термін подання запитуваної інформації. Порядок погодження встановлює 
ДКФМ за погодженням із відповідними суб’єктами державного фінансового 
моніторингу;

13) надавати на запит відповідного суб’єкта державного фінансового моніто-
рингу інформацію, необхідну для перевірки фактів порушення вимог 
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

14) уживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосов-
но фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що пода-
ється до ДКФМ, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у 
тому числі про факт подання такої інформації або отримання запиту від 
ДКФМ);

15) зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову 
операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, а 
також усі документи, що стосуються ділових відносин із клієнтом, не менше 
ніж п’ять років після завершення ділових відносин, а всі необхідні дані 
про операції – не менше ніж п’ять років після завершення операції (при 
цьому строки зберігання документів можуть бути продовжені відповідним 
суб’єктом державного фінансового моніторингу);

16) забезпечувати на документальний запит безперешкодний доступ суб’єктів 
державного фінансового моніторингу та правоохоронних органів до доку-
ментів або інформації, що міститься в них;

17) за дорученням ДКФМ, наданим із метою виконання запиту уповноваженого 
органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції 
як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, зупиняти 
проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної 
особи в порядку, встановленому ДКФМ за погодженням із відповідними 
суб’єктами державного фінансового моніторингу;

18) забезпечувати розроблення та постійне оновлення правил, програм про-
ведення фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;
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19) щорічно проводити внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет 
дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму;

20) забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за 
проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не 
рідше ніж раз на три роки;

21) уживати на постійній основі заходів із підготовки персоналу до виявлення 
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно 
до цього Закону, шляхом проведення освітньої і практичної роботи;

22) виявляти фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому 
моніторингу;

23) проводити аналіз фінансових операцій, спрямований на виявлення тих, що 
підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

24) з’ясовувати мету та характер майбутніх ділових відносин із клієнтами;
25) постійно оновлювати відповідно до законодавства та внутрішніх процедур 

інформацію про зміст діяльності клієнта і його фінансовий стан;
26) проводити аналіз відповідності фінансових операцій, які проводить клієнт, 

наявній інформації про зміст його діяльності та фінансовий стан;
27) уживати належних заходів для обмеження ризику зловживань, пов’язаних 

із послугами, що надаються з використанням новітніх технологій, зокрема 
забезпечують проведення операцій без прямого контакту з клієнтом.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний самостійно здійс-
нювати класифікацію своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених 
ДКФМ та органами, що здійснюють регулювання і нагляд за їхньою діяльністю, під 
час проведення ними фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалі за цією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням теро-
ризму, і вживати застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про 
підвищений ризик проведення ними таких операцій.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати 
такі заходи:

1)  стосовно іноземних фінансових установ, з якими встановлено кореспон-
дентські відносини в порядку, визначеному відповідним суб’єктом держав-
ного фінансового моніторингу:
а)  забезпечувати збір інформації про зміст діяльності фінансової установи 

та її фінансовий стан, репутацію, а також про те, чи була ця установа 
об’єктом застосування заходів впливу з боку органу, що здійснює 
регулювання та нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму;

б)  установлювати, яких заходів уживає установа для запобігання та про-
тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму;
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в) з’ясовувати на підставі одержаної інформації достатність та ефек-
тивність заходів, які здійснює іноземна установа для боротьби з лега-
лізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванням тероризму;

г)  відкривати кореспондентські рахунки іноземним фінансовим установам 
та в іноземних фінансових установах з дозволу керівника;

2)  стосовно публічних діячів або пов’язаних з ними осіб, факт належності до 
яких клієнта або особи, що діє від його імені, суб’єкт виявляє відповідно до 
внутрішніх процедур під час установлення ділових відносин із клієнтом та у 
процесі його обслуговування (особами, пов’язаними з публічними діячами, 
є члени сім’ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної 
участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі):
а)  встановлювати з дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового 

моніторингу відносини з публічними діячами та пов’язаними з ними 
особами;

б)  уживати заходів для з’ясування джерел походження коштів таких осіб;
в) проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта держав-

ного фінансового моніторингу моніторинг операцій, учасниками або 
вигодоодержувачами яких є публічні діячі або пов’язані з ними особи, у 
порядку, визначеному для клієнтів високого ризику;

3)  стосовно благодійних і неприбуткових організацій уживати заходів для 
обмеження ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму на 
підставі рекомендацій відповідного суб’єкта державного фінансового 
моніторингу.

Здійснення заходів, передбачених законодавством з питань запобігання лега-
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму, забезпечується безпосередньо суб’єктом первинного фінансового 
моні то рингу, його філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми 
підпри ємствами, у тому числі розташованими в державах, у яких рекомендації 
Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не 
застосовуються або застосовуються недостатньо, у межах, визначених законо дав-
ством такої держави. У разі якщо застосування зазначених заходів не дозволяється 
законодавством такої держави, суб’єкти первинного фінансового моніторингу 
зобов’язані повідомити ДКФМ і відповідного суб’єкта державного фінансового 
моніторингу про неможливість ужиття зазначених заходів.

Одночасно суб’єкт первинного фінансового моніторингу вживає відповідних 
запобіжних заходів, спрямованих: на посилення ідентифікації клієнтів до встанов-
лення ділових відносин з особами або компаніями цих країн; систематичне пові-
домлення про фінансові операції з клієнтами відповідних країн; попередження 
представників нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юри-
дичними особами у відповідних країнах можуть містити ризик відмивання коштів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

ТЕМА 8
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Суб’єкт первинного фінансового моніторингу з метою виконання покладених 
на нього завдань має право звертатися із запитами до органів виконавчої влади, 
правоохоронних органів, Національного банку України, юридичних осіб, які в 
установленому законодавством порядку інформують про результати розгляду 
такого запиту.

Вимоги до перевірки фінансовими установами бездоганної ділової репу-
тації та відповідності професійним критеріям кандидатів установлюють відповідні 
суб’єкти державного фінансового моніторингу.

Бездоганна ділова репутація – сукупність підтвердженої інформації про 
особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам 
законодавства, а також для фізичних осіб – про належні професійні, управлінські 
здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері 
господарської діяльності, не знятої або не погашеної.

Відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму лежить на керівнику суб’єкта первинного 
фінансового моніторингу.

У разі здійснення процедури ліквідації суб’єкта первинного фінансового 
моні торингу, у тому числі визнання його банкрутом, або призначення тимчасової 
адміністрації відповідальними є, відповідно, члени ліквідаційної комісії, ліквідатор 
або тимчасовий адміністратор.

8.2.  СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ БАНКУ 

Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюють суб’єкти фі-
нансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включа-
ють проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансо -
вого моніторингу.

Основними складовими здійснення фінансового моніторингу в банках є:
• ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення 

їхньої фінансової діяльності;
• відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу від проведення 

фінансової операції;
• управління ризиками;
• подання інформації про фінансову операцію;
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• узяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінан-
совому моніторингу.

Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, 
та вивчення їхньої фінансової діяльності

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства 
зобов’язаний на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в уста-
новленому порядку їх копій здійснювати ідентифікацію клієнтів, які проводять 
фінансові операції. Додаткові дані для вивчення клієнта також можуть бути одержані 
від клієнта, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

Ідентифікацію та вивчення фінансової діяльності здійснюють у разі:
• установлення ділових відносин із клієнтами;
• виникнення підозри в тому, що фінансова операція може бути пов’язана 

з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванням тероризму;

• проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
• проведення разової фінансової операції без установлення ділових відносин 

із клієнтами на суму, що становить чи перевищує суму 150,0 тис. грн або 
13,0 тис. грн – для для суб’єктів господарювання, які проводять азартні 
ігри.

У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про 
клієнта суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний ужити заходів для 
перевірки та уточнення інформації стосовно ідентифікації такого клієнта (особи).

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а дер-
жавні органи зобов’язані протягом 10 робочих днів надати відповідно до законо-
давства інформацію стосовно ідентифікації клієнта. Зазначена інформація надається 
безоплатно. Перелік таких органів і порядок надання інформації визначає Кабінет 
Міністрів України.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клі-
єнт зобов’язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, змісту 
діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання таким суб’єктом вимог 
законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. У разі ненадання клі-
єн том, з яким установлено ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації 
та вивчення фінансової діяльності суб’єкт первинного фінансового моніторингу має 
право відмовити йому в проведенні надалі фінансових операцій.

Ідентифікація клієнта здійснюється до/або під час установлення ділових 
відносин, укладення правочинів, але до проведення фінансової операції, відкриття 
рахунку.

З метою ідентифікації резидентів суб’єкти первинного фінансового моніто-
рингу встановлюють:

1) для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, 
серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та 

ТЕМА 8
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орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання або місце 
перебування фізичної особи, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром 
фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів або серію і 
номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби 
про відмову від одержання ідентифікаційного номера;

2) для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я та по батькові, дату 
народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату 
видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання 
або місце перебування фізичної особи – підприємця, реквізити свідоцтва про 
державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито 
рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

3) для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, реквізити 
свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав; з’ясовують відомості 
про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право 
розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в 
юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити 
банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

З метою ідентифікації нерезидентів суб’єкти первинного фінансового 
моніторингу встановлюють:

1) для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату 
народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), 
дату видачі та орган, що його видав, громадянство. Під час ідентифікації з’ясовують 
відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи 
в Україні;

2) для юридичної особи – повну назву, місцезнаходження та реквізити банку, 
в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, з’ясовують відомості про 
органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпо-
ряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридич ній 
особі; відомості про контролерів юридичної особи. Суб’єкту первинного фінан сового 
моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банків ського 
чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвід чення уповно-
важеного органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

Ідентифікація клієнта не є обов’язковою в разі:
• проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані;
• укладення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу може здійснити спрощену іден-

тифікацію клієнта в разі:
• установлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо 

клієнтом виступає орган державної влади, підприємство, що повністю 
перебуває в державній власності, міжнародна установа чи організація, в 
яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, 
згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України;

8.2
СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ БАНКУ
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• проведення фінансової операції на організованому ринку цінних 
паперів.

У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи в інтересах 
іншої особи, або якщо в суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає 
сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, або вигодоодержувачем 
є інша особа, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний згідно 
з вимо гами цієї статті та положеннями інших законів, що регулюють процедуру 
іденти фікації, ідентифікувати також особу, від імені або за дорученням чи в інтере -
сах якої проводиться фінансова операція або яка є вигодоодержувачем.

Якщо особа діє як представник іншої особи, суб’єкт первинного фінансово-
го моніторингу повинен перевірити також наявність у цієї особи відповідних 
повноважень.

Відмова суб’єкта первинного фінансового моніторингу 
від проведення фінансової операції

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовитися від 
установлення ділових відносин або проведення фінансової операції в разі, якщо 
здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим, 
за винятком операцій щодо зарахування коштів, які надходять на рахунок такого 
клієнта. У такому разі суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язан ий 
протягом одного робочого дня, але не пізніше ніж наступного робочого дня з дня 
відмови повідомити ДКФМ про проведення таких операцій та осіб, які мають або 
мали намір їх провести.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від 
проведення фінансової операції в разі, якщо фінансова операція містить ознаки 
такої, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу, і повідомити про 
це ДКФМ протягом одного робочого дня, але не пізніше ніж наступного робочого 
дня з дня відмови.

Управління ризиками
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати 

управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансування тероризму з урахуванням результатів ідентифікації та 
ви вчення фінансової діяльності клієнта, послуг, що надаються клієнтові, аналізу 
операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності 
клієнта.

Оцінювання ризиків суб’єктом первинного фінансового моніторингу здійс-
ню ється за відповідними критеріями, зокрема за типом клієнта, географічним поло-
женням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу 
(отримання) активів, і видом то варів та послуг.

Для зменшення виявлених ризиків суб’єкт первинного фінансового моні-
торингу повинен уживати заходів, що, зокрема, включають: здійснення поглибле-
ної ідентифікації клієнта і перевірку особи клієнта протягом певного періоду, 
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включаючи його власників; додаткові вимоги до клієнта при відкритті рахунку чи 
встановленні відносин із ним; збільшення частоти проведення перевірок особи 
клієнта, включаючи його власників; збір інформації з метою формування уявлен -
ня про діяльність клієнта, природу та рівень операцій, які він проводить; поси -
лений моніторинг операцій, які проводить клієнт.

Подання інформації про фінансову операцію
Подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фі-

нансову операцію, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, здійсню-
ється протягом трьох робочих днів із дня її реєстрації.

Рішення про подання або неподання ДКФМ інформації про фінансову 
опера цію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, приймає відпо-
відальний працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу (філії, іншого 
відокремленого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу) відповід-
но до внутрішніх процедур, передбачених правилами внутрішнього фінансового 
моніторингу. У разі прийняття рішення про подання ДКФМ інформації про фінан-
сову операцію така інформація подається не пізніше ніж 10 робочих днів із дня її 
реєстрації.

Порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моні-
торингу, та подання ДКФМ інформації про фінансові операції, що підлягають 
фінансовому моніторингу, інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з 
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінан-
суванням тероризму, встановлює:

• Національний банк України – для банків;
• Кабінет Міністрів України – для інших суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу.
Подання інформації суб’єктом первинного фінансового моніторингу ДКФМ в 

установленому порядку не є порушенням професійної таємниці, таємниці страху-
вання, банківської або комерційної таємниці.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, його посадові особи та інші 
працівники не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової і кри-
мінальної відповідальності за подання ДКФМ інформації про фінансову опера -
цію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або фізичним особам.

Працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які подали ДКФМ 
інформацію про фінансову операцію, забороняється повідомляти про це осіб, які 
брали (беруть) участь у її проведенні, та будь-яких третіх осіб.

Працівникам суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які одержали 
запит до ДКФМ та/або надали відповідь на такий запит цьому органу, забороняється 
інформувати про це осіб, які брали (беруть) участь у фінансових операціях, ви-
значених у запиті або відповіді, а також будь-яких третіх осіб.

У разі якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу, який проводить 
фінансові операції, має достатні підстави підозрювати, що такі фінансові операції 
пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, 

8.2
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терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до 
яких застосовані міжнародні санкції, то він зобов’язаний невідкладно повідомити 
в день виникнення підозр про такі фінансові операції ДКФМ і правоохоронні 
органи, визначені законом.

Органи державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму, у разі виявлення під час виконання своїх функцій 
фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов’язані з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням теро-
ризму чи пов’язані з особами, стосовно яких застосовані міжнародні санкції, зобо-
в’язані повідомити ДКФМ про такі операції. 

Неправомірна відмова в наданні такої інформації (копій документів), не-
своєчасне або неповне її надання тягнуть за собою відповідальність посадових осіб 
органів державної влади.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі 
митної справи подає інформацію про виявлені факти незаконного переміщення 
через митний кордон України готівки, обігових грошово-кредитних документів, 
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних 
цінностей на суму, що становить чи перевищує 150,0 тис. грн і 13,0 тис. грн – для 
суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри.

ДКФМ забезпечує захист і зберігання одержаної інформації. Інформація, що 
зберігається в ДКФМ та одержана від суб’єктів первинного фінансового моніто-
рингу, має обмежений доступ. У разі надходження запиту щодо такої інформації 
ДКФМ повертає відповідній заінтересованій особі такий запит без розгляду, за 
винятком випадку, якщо запит надійшов у рамках перевірки раніше від направле-
них йому узагальнених матеріалів. У разі наявності в ДКФМ додаткової інформації, 
що стосується від раніше направлених правоохоронним органам узагальнених 
матері алів, ДКФМ може формувати і подавати відповідному правоохоронному 
органу додаткові узагальнені матеріали.

Надання органами державної влади ДКФМ інформації про фінансові операції, 
які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванням тероризму, не є порушенням банківської або 
комерційної таємниці.

Посадові особи та інші працівники органів державної влади не несуть дис-
циплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідаль-
ності за подання в ДКФМ інформації про фінансові операції, які можуть бути 
пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванням тероризму.

Суб’єкти господарювання, підприємства, установи, організації незалежно від 
форми власності, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зобо-
в’язані надавати на запит ДКФМ інформацію, пов’язану з аналізом фінансових 
операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, довідки та копії документів (у 
тому числі тих, що становлять банківську або комерційну таємницю), нео бхідні для 
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виконання цим органом покладених на нього завдань у сфері боротьби з легаліза-
цією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням 
тероризму.

Обсяг і порядок подання такої інформації (крім інформації щодо конкретних 
фізичних осіб) визначає Кабінет Міністрів України.

Посадові особи та інші працівники суб’єктів господарювання, підприємств, 
установ, організацій та органів державної влади не несуть дисциплінарної, адміні-
стративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за надання в ДКФМ 
інформації.

Розвідувальним органам України заборонено передавати будь-кому інформа-
цію, одержану від ДКФМ у формі узагальнених матеріалів та додаткових узагаль-
нених матеріалів, за винятком випадків передачі її до правоохоронних органів для 
прийняття рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України.

Розвідувальні органи України зобов’язані повідомляти ДКФМ про хід опра-
цювання та вжиття відповідних заходів за результатами розгляду одержаних 
узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів.

Узяття на облік інформації про фінансову операцію, 
що підлягає фінансовому моніторингу

Інформація про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, 
отримана ДКФМ, обліковується цим органом. Порядок узяття на облік інформації 
про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, встановлює Кабінет 
Міністрів України.

8.3.  ВИМОГИ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, 
ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВНУТРІШНЬОМУ 
ТА ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

Фінансова операція – це будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Обов’язковий фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що їх здійсню-
ють суб’єкти первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових опера-
цій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, ідентифікації учас-
ни ків таких операцій та вивчення їхньої діяльності, ведення обліку цих операцій 
та відомостей про їх учасників, обов’язкового звітування про них ДКФМ, а також 
подання додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали 
об’єктом фінансового моніторингу з боку ДКФМ.
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Внутрішній фінансовий моніторинг – сукупність заходів, які здійснюють 
суб’єкти первинного фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, 
що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, із застосуванням підходу, 
що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; ведення обліку таких 
операцій та відомостей про їх учасників; подання інформації до ДКФМ про операції, 
що мають високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також додаткової інформації 
про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу 
з боку ДКФМ.

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню теро-
ризму» передбачено такі фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінан-
совому моніторингу.

Фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу в 
разі, якщо сума, на яку вона проводиться, становить чи перевищує 150 000 гривень 
(для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, – 13 000 гривень) або 
становить чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 000 гривень (для 
суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, – 13 000 гривень) і має одну 
або більше таких ознак:

1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і 
надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, 
а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що 
віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

2) купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних за -
собів за готівку;

3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), 
проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників 
фінансової операції є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстра-
цію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують 
чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових органі-
зацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або однією 
із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні 
(території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, 
встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, 
міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і 
підлягає опублікуванню;

4) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим перека-
зом того самого або наступного операційного дня іншій особі;

5) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи – 
підприємця чи списання коштів із поточного рахунку юридичної або фізичної особи 
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– підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, 
або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного 
рахунку юридичної або фізичної особи – підприємця в разі, якщо операції на зазна-
ченому рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;

6) переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного 
договору (контракту);

7) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;
8) проведення фінансових операцій із цінними паперами на пред’явника, не 

депонованими в депозитарних установах;
9) проведення фінансових операцій із векселями з бланковим індосаментом 

або індосаментом на пред’явника;
10) здійснення розрахунку за фінансовою операцією в готівковій формі;
11) проведення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за 

якими не визначена;
12) одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхо-

вого внеску, страхової премії);
13) проведення страхової виплати або страхового відшкодування;
14) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, 

внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) 
виграшу суб’єктом господарювання, який проводить азартні ігри;

15) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не 
передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і 
послуг;

16) надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної 
установи, в один і той самий день кілька разів, за умови, що загальна сума фінансових 
операцій становить чи перевищує суму 150,0 тис. грн або 13,0 тис. грн – для суб’єктів 
господарювання, які проводять азартні ігри.

Інформацію про фінансові операції подають до ДКФМ усі суб’є кти первинного 
фінансового моніторингу, крім банків.

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому 
фінансовому моніторингу

Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо 
вона має одну або більше з нижченаведених ознак або містить інші ризики:

1) заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності 
пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного 
сенсу або очевидної законної мети;

2) невідповідність фінансової операції характерові та змісту діяльності 
клієнта;

3) виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, харак-
тер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур 
обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених Законом 
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
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злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (зокрема дві чи більше фінансові 
операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою 
та можуть бути пов’язані між собою, за умови, що їх загальна сума становить чи 
перевищує суму 150,0 тис. грн або 13,0 тис. грн – для суб’єктів господарювання, які 
проводять азартні ігри).

Якщо в суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави 
вважати, що фінансова операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, то внутрішній 
фінансовий моніторинг проводиться також щодо інших фінансових операцій, в 
уточненні яких виникла потреба.

Внутрішньому фінансовому моніторингу підлягають операції відпо відно до 
типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії 
лега лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансу-
 ванню тероризму.

Зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, 
що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, 
чи щодо яких застосовано міжнародні санкції

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити прове ден ня 
фінансової операції в разі, якщо така операція містить ознаки операцій, які підля-
гають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, і зобов’язаний 
зупи нити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем 
за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням теро-
ристичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і того самого 
дня повідомити про це ДКФМ. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється 
на строк до двох робочих днів.

ДКФМ може прийняти рішення про подальше зупинення такої фінансової 
операції на строк до п’яти робочих днів, про що зобов’язаний невідкладно 
повідомити суб’єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні 
органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального 
законодавства. У разі неприйняття ДКФМ відповідного рішення протягом перед-
баченого строку суб’єкт первинного фінансового моніторингу поновлює прове-
дення фінансової операції.

ДКФМ може прийняти рішення про зупинення видаткових операцій за 
рахунками клієнтів (осіб) у разі, якщо такі операції містять ознаки операцій, що 
підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, на строк 
до п’яти робочих днів, про що зобов’язаний невідкладно повідомити суб’єкта 
первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені 
приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

У разі такого зупинення видаткових фінансових операцій прибуткові фінансо-
ві операції не зупиняються. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторин -
гу того самого дня зобов’язаний повідомити про проведення таких операцій ДКФМ.

ТЕМА 8
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ДКФМ проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, 
обробляє, перевіряє та аналізує її. У разі підтвердження мотивованої підозри ДКФМ 
готує і подає відповідні узагальнені матеріали протягом строку зупинення такої 
операції до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно 
до кримінально-процесуального законодавства.

У такому разі строк зупинення фінансової операції продовжується на сім 
робочих днів з дня подання відповідних узагальнених матеріалів, за умови, що 
загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 14 робочих днів.

ДКФМ інформує в день подання узагальнених матеріалів відповідного суб’єк-
та первинного фінансового моніторингу про день закінчення строку зупинення 
фінансової операції.

У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму не підтверджуються, 
ДКФМ зобов’язаний невідкладно скасувати своє рішення про зупинення видаткових 
операцій та повідомити про це суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Порядок зупинення і поновлення проведення фінансових операцій відображає 
наведена схема (рис. 8.2). 
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Рис. 8.2. Порядок зупинення і поновлення банком фінансових операцій, 
пов’язаних із терористичною діяльністю
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Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких 
застосовано міжнародні санкції, ДКФМ доводить до відома суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу в порядку, погодженому з іншими суб’єктами державного 
фінансового моніторингу.

8.4.  ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ 
ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, 
ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, 
ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Національний банк України здійснює як постійний моніторинг безвиїзним 
наглядом вимог чинного законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 
фінансуванню тероризму, так і планові (позапланові) інспекційні перевірки банків і 
банківських установ за цим напрямом. 

Розглянемо найбільш типові порушення вимог чинного законодавства, що 
регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, які виявляють 
працівники Національного банку України при перевірці банків і банківських 
установ, та підтверджувальні документи, що свідчать про ці порушення (табл. 8.2).

Таблиця 8.2
Типові порушення у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
та фінансуванню тероризму

Порушення Підтверджувальні документи

Стаття 5 ЗУ «Про запобігання 
та протидію легалізації…»
у частині неналежного 
виконання вимог з виявлення 
фінансових операцій, 
що підлягають обов’язковому 
фінансовому моніторингу

Копії таких документів:
-  первинних документів, на підставі яких проводилась 

операція; 
-  заяви на відкриття рахунку;
-  про рух коштів на рахунку клієнта із зазначенням часу 

(годин, хвилин, секунд) проведення операцій; 
-  витягу з реєстру;
-  файла-повідомлення;
-  пояснення банку / філії
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Продовження табл. 8.2
Порушення Підтверджувальні документи

Абзацу третього статті 5 
ЗУ «Про запобігання 
та протидію легалізації…» 
у частині незабезпечення 
виявлення і реєстрації 
фінансових операцій, 
що підлягають фінансовому 
моніторингу

Для підтвердження кодів ознак 4020, 4040, 4050 копії таких 
документів:
-  заяви на відкриття рахунку;
-  про рух коштів на рахунку клієнта із зазначенням часу 

з моменту його відкриття до проведення виявлених 
інспектором операцій; 

-  первинні документи, на підставі яких була проведена 
операція;

-  витяг із реєстру за період, коли фінансова операція мала 
бути виявлена і внесена до цього реєстру, і за період, 
коли вона була фактично внесена до відповідного реєстру;

-  пояснення банку / філії щодо відсутності в реєстрі операцій 
інформації про такі операції

Абзацу третього статті 5 
ЗУ «Про запобігання 
та протидію легалізації…» 
у частині незабезпечення 
виявлення і реєстрації 
фінансових операцій, 
що підлягають фінансовому 
моніторингу

Для підтвердження кодів ознак 4010, 4030 копії таких 
документів:
-  свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
-  про рух коштів на рахунку клієнта із зазначенням часу 

на дату проведення виявлених інспектором операцій;
-  первинні документи, на підставі яких була проведена 

операція;
-  витяг із реєстру за період, коли фінансова операція мала 

бути виявлена і внесена до цього реєстру, та за період, 
коли вона була фактично внесена до відповідного реєстру;

-  пояснення банку / філії щодо відсутності, станом на дату 
перевірки в реєстрі (як в електронному, так і паперовому 
форматі) операцій, які підлягають фінансовому моніторингу 
інформації про такі операції

Абзацу третього статті 5 
ЗУ «Про запобігання 
та протидію легалізації…» 
у частині незабезпечення 
виявлення і реєстрації 
фінансових операцій, 
що підлягають фінансовому 
моніторингу

Для підтвердження кодів ознак 1031, 1032 копії таких 
документів:
-  про рух коштів на рахунку клієнта за період, коли були 

проведені операції із зазначенням часу зарахування готів-
кових коштів та відповідного подальшого перераху вання 
коштів, включно до секунд;

-  первинні документи, на підставі яких були проведені 
операції;

-  витяг із реєстру за період, коли фінансова операція мала 
бути виявлена і внесена до цього реєстру, та за період, 
коли вона була фактично внесена до відповідного реєстру;

-  SWIFT-повідомлення, у разі перерахування коштів за кордон;
-  пояснення банку / філії щодо відсутності станом на дату 

перевірки в реєстрі операцій, які підлягають фінансовому 
моніторингу інформації про такі операції
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Продовження табл. 8.2
Порушення Підтверджувальні документи

Абзацу третього 
статті 5 ЗУ «Про 
запобігання та про-
тидію легалізації…»  
у частині неза без-
печення виявлення 
і реєстрації фінан-
сових операцій, 
що підлягають 
фінансовому 
моніторингу

Для підтвердження коду ознаки 5010 копії таких документів:
-  про рух коштів на рахунку клієнта із зазначенням часу на дату 

проведення виявлених інспектором операцій;
-  цінного папера;
-  акта прийняття / передачі цінних паперів;
-  первинні документи, на підставі яких була проведена операція;
-  витяг із реєстру за період, коли фінансова операція мала бути 

виявлена та внесена до цього реєстру, та за період, коли вона була 
фактично внесена до відповідного реєстру;

-  пояснення банку / філії щодо відсутності, станом на дату перевірки 
в реєстрі операцій, які підлягають фінансовому моніторингу інфор-
мації про такі операції

Абзацу третього 
статті 5 ЗУ 
«Про запобігання 
та прот идію 
легалізації…» 
у частині 
незабезпечення 
виявлення 
і реєстрації 
фінансових 
операцій, 
що підлягають 
фінансовому 
моніторингу

Для підтвердження коду ознаки 5010 копії таких документів:
-  про рух коштів на рахунку клієнта із зазначенням часу на дату 

проведення виявлених інспектором операцій. У разі неможливості 
фіксування часу проведення операцій у роздруківці руху коштів 
на рахунку клієнта (на паперових носіях), запропонувати банку / 
філії заповнити таблицю, оформлену належним чином (за підпи сом 
уповноваженої особи, скріпленим печаткою банку / філії) 
з переліком проведених протягом визначеного періоду операцій 
та відповідним часом їх проведення;

-  цінного папера;
-  акта прийняття / передачі цінних паперів;
-  первинні документи, на підставі яких була проведена операція;
-  витяг із реєстру за період, коли фінансова операція мала бути 

виявлена і внесена до цього реєстру, та за період, коли вона була 
фактично внесена до відповідного реєстру;

-  пояснення банку / філії щодо відсутності станом на дату перевірки 
(включаючи день, час, хвилини) у реєстрі (як в електронній, 
так і паперовій формі) операцій, які підлягають фінансовому 
моніторингу інформації про такі операції

Статті 64 Закону 
України «Про 
банки і банківську 
діяльність» у частині 
непроведення 
ідентифікації 
фізичних осіб, 
які є власниками 
юридичної особи 
– клієнта, мають 
прямий або 
опосередкований 
вплив на неї 
та отримують 
економічну вигоду 
від її діяльності

Копії:
-  заяви на відкриття рахунку;
-  анкети клієнта і дати відкриття рахунку та проведення перевірки;
-  опису юридичної справи клієнта на дату перевірки із зазначенням 

усіх реквізитів (дати, номера, назви відправника кореспонденції 
тощо) документів, які містяться в юридичній справі;

-  листів, опитувальників, анкет-опитувальників за підписом клієнта, 
що містять інформацію про фізичних осіб, які є власни ками 
юридичної особи – клієнта, мають прямий або опосередко ваний 
вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності;

-  титульної, першої та інших сторінок статуту клієнта, в яких 
зазначено про розподіл часток та акцій у статутному фонді, 
останньої сторінки з підписами власника(ів) / засновника(ів) 
клієнта;

-  пояснення банку / філії щодо причин відкриття рахунку клієнтові 
без належної його ідентифікації

ТЕМА 8
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Продовження табл. 8.2
Порушення Підтверджувальні документи

Пункту 3 
Постанови Правління 
Національного банку 
України 
від 14.05.2003 
№ 189

Копії:
-  заяви на відкриття рахунку;
-  анкети клієнта;
-  опису юридичної справи клієнта із зазначенням усіх реквізитів 

документів, які містяться в юридичній справі;
-  статуту клієнта;
-  листів, анкет-опитувальників, що містять інформацію про 

фізичних осіб, які є власниками юридичної особи – клієнта, 
мають прямий або опосередкований вплив на неї;

-  інформації про наявність руху коштів на рахунку;
-  пояснення банку / філії щодо неприведення ідентифікації 

наявних клієнтів у відповідність вимогам чинного законодавства
Пункту 3.1 Постанови 
Національного банку 
України від 14.05.2003 
№ 189 у частині 
відсут ності в анкеті 
клієнта інформації, 
отриманої банком / 
філією за результатами 
ідентифікації 
та вивчення клієнта 

Копії:
-  анкети клієнта на дату перевірки;
-  опису юридичної справи клієнта на дату перевірки із зазначен-

ням усіх реквізитів (дати, номера, назви відправника кореспон-
денції тощо) документів, які містяться в юридичній справі;

-  документів, отриманих банком / філією при ідентифікації та ви -
вчен ні клієнтів, що підтверджують наявність у банку / філії відпо-
відної інформації, яка не внесена до анкети (мала бути внесена);

-  пояснення банку / філії про відсутність повної інформації щодо 
ідентифікації клієнта в анкеті клієнта

Пункту 3.1 Положення 
про здійснення бан ка ми 
фінансового моні то-
рингу в частині не здійс-
нення та/або відсут ності 
в анкеті клієн та резуль-
татів що квар таль ного 
ана лізу операцій клієнта

Копії:
-  анкети клієнта і додатків (у разі наявності) до неї на дату 

перевірки (за весь період перевірки);
-  інформації про наявність руху коштів на всіх відкритих 

рахунках клієнта (за весь період перевірки);
-  пояснення банку / філії щодо нездійснення щоквартального 

аналізу та/або відсутності в анкеті клієнта результатів такого 
аналізу

Пункту 3.4 Положення 
про здійснення бан ка ми 
фінансового мо ні то-
рингу в части ні
відсутності в юри дич ній
справі клієн та наданих 
ним належ ним чином 
засвід че них копій 
документів, копій 
представлених ним 
оригіналів доку мен тів 
та інших до ку ментів, 
що були під ставою 
для ідентифікації

Копії:
-  анкети клієнта на дату перевірки;
-  опису юридичної справи клієнта на дату перевірки із 

зазначенням усіх реквізитів (дати, номера, назви відправника 
кореспонденції тощо) документів, які містяться в юридичній 
справі;

-  документів, отриманих банком / філією при ідентифікації 
та вивчен ні клієнтів, що підтверджують наявність у банку / філії 
відповідної інформації, яка внесена до анкети;

-  пояснення банку / філії щодо відсутності в юридичній справі 
доку ментів, які були підставою для проведення ідентифікації 
клієнта

8.4
ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ...
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Закінчення табл. 8.2
Порушення Підтверджувальні документи

Пункту 3.15 Положення 
про здійснення 
банками фінансового 
моніторингу в частині 
нездійснення оцінки 
фінансового стану 
клієнта

Копії:
-  анкети клієнта і додатків (у разі наявності) до неї на дату 

перевірки (за весь період перевірки);
-  внутрішньобанківських документів, які регламентують порядок 

визначення оцінки фінансового стану клієнта;
-  пояснення банку / філії щодо нездійснення оцінки фінансового 

стану клієнта
Пункту 4.1 Положення 
про здійснення 
банками фінансового 
моніторингу 
в частині нездійснення 
працівниками банку / 
філії аналізу фінансових 
операцій з метою 
виявлення таких, 
що відповідно 
до законодавства 
України, яке регулює 
відносини у сфері 
запобігання легалізації 
доходів, одержаних 
злочинним шляхом, 
підлягають фінансовому 
моніторингу, перед 
їх проведенням, а 
також надалі у процесі 
обслуговування клієнта 

Копії:
-  первинних документів, на підставі яких проводилась операція;
-  про рух коштів на рахунку клієнта на дату проведення операцій 

із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) їх проведення. 
У разі неможливості фіксування часу проведення операцій 
у роздруківці руху коштів на рахунку клієнта (на паперових 
носіях) запропонувати банку / філії заповнити таблицю, 
оформлену належним чином (за підписом уповноваженої особи, 
скріпленим печаткою банку / філії) з переліком проведених 
протягом визначеного періоду операцій та відповідним часом 
(годин, хвилин, секунд) їх проведення;

-  витягу з реєстру щодо зареєстрованої операції;
-  копії документів, у яких відповідно до внутрішньобанківських 

процедур фіксується надходження повідомлення працівника 
банку / філії до відповідального працівника про виявлену 
фінансову операцію та прийняте останнім рішення 
щодо її реєстрації (із зазначенням дати такого повідомлення);

-  пояснення банку / філії щодо дати виявлення та здійснення 
аналізу фінансової операції, а також причин несвоєчасного 
здійснення аналізу проведеної операції

Пункту 5.4 Положення 
в частині підписання 
файла-повідомлення 
електронним цифровим 
підписом іншої особи, 
а не відповідального 
працівника банку / філії

Копії:
-  документів, що підтверджують надання відповідальному пра ців-

никові (особі, яка виконує його обов’язки, іншим особам) ключа 
для підписання файлів-повідомлень;

-  файла-повідомлення;
-  розпорядчих документів банку / філії щодо покладення 

обов’язків відповідального працівника (на час його відсутності) 
на іншу особу банку / філії;

-  довідки банку / філії щодо фактичної присутності на роботі 
відповідального працівника в день формування та відправлення 
файла-повідомлення;

-  пояснення банку / філії щодо причин підписання файла-
повідомлення електронним цифровим підписом не відпові даль-
ного працівника

Таким чином, система фінансового моніторингу в Україні на теперішній час 
відображає всі вимоги міжнародних установ, які задіяні у сфері запобігання та 

ТЕМА 8
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протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню терроризму. Система включає проведення державного фінансового 
моніторингу та первинного фінансового моніторингу. Основна ж роль у виконанні 
функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу належить банківській си-
стемі, яка належно виконує функції контролю за банківськими операціями. 

Питання для самоконтролю

1. Поясніть суть і основні напрями «відмивання» грошей.
2. Назвіть основні принципи та передумови ефективної протидії процесам легаліза-

ції доходів, набутих злочинним шляхом?
3. Охарактеризуйте основні види державного контролю та функції банків у процесі 

моніторингу фінансових операцій.
4. Охарактеризуйте операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніто рингу.
5. Назвіть основні завдання банківського нагляду при здійсненні контролю за до-

триманням банками законодавства щодо протидії «відмиванню» грошей.
6. Порядок подання спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові 

операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.
7. Охарактеризуйте механізм передавання інформації про фінансові операції до 

уповноваженого органу.
8. За яких обставин фінансові операції можуть бути зупинені?
9. Порядок узяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає 

фінансовому моніторингу.
10. Назвіть права і обов’язки розвідувальних органів України в отриманні та 

засто суванні інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому 
моніторингу.

Тести

1.  Суб’єктами державного фінансового моніторингу є:
а)  Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство 

юстиції України, Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністерство 
економіки України;

б)  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з 
регулювання ринків фінансових послуг України;

в)  спеціально уповноважений орган;
г)  усі відповіді правильні.

2.  Відповідальність за організацію дотримання вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, або фінансуванню тероризму несе:
а)  керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
б)  заступник керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
в)  головний бухгалтер суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
г)  керівник суб’єкта вторинного фінансового моніторингу.
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3.  Протягом якого строку суб’єкт первинного фінансового моніторингу має 
право витребувати, а державні органи зобов’язані надати відповідно до 
законодавства інформацію стосовно ідентифікації клієнта:
а)  до восьми робочих днів;
б)  десяти робочих днів;
в)  п’яти робочих днів;
г)  двох робочих днів.

4.  Рішення про подання або неподання до ДКФМ інформації про фінансову 
операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, приймає: 
а)  керівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
б)  заступник керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
в)  головний бухгалтер суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
г)  відповідальний працівник суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

5.  Порядок узяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає 
фінансовому моніторингу, встановлює: 
а)  Національний банк України;
б)  спеціально уповноважений орган;
в)  Міністерство фінансів України;
г)  Кабінет Міністрів України.

6.  ДКФМ може прийняти рішення про зупинення видаткових операцій за рахун-
ками клієнтів (осіб) у разі, якщо такі операції містять ознаки операцій, що під-
лягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, на строк:
а)  до десяти робочих днів;
б)  двох робочих днів;
в)  п’яти робочих днів;
г)  трьох робочих днів.

7.  Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких 
застосовано міжнародні санкції, доводиться до відома: 
а)  суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
б)  спеціально уповноваженого органу;
в)  Міністерству фінансів України;
г)  Національного банку України.

8.  У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму не 
підтверджуються, спеціально уповноважений орган зобов’язаний скасувати 
своє рішення про зупинення видаткових операцій: 
а)  невідкладно; 
б)  частково; 
в)  протягом робочого дня; 
г)  наступного дня.

9.  Дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного 
робочого дня з однією особою і можуть бути пов’язані між собою, дають 
підставу для обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації за 
умови, що їх загальна сума становить чи перевищує суму:
а)  50 тис. грн; 
б)  150 тис. грн;

ТЕМА 8
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в)  40 тис. грн; 
г)  100 тис. грн.

10.  Фінансова операція – це:
а)  будь-які дії щодо капіталу, здійснені за допомогою суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу невідкладно; 
б) будь-які дії щодо поточних рахунків, здійснені за допомогою суб’єкта пер-

винного фінансового моніторингу; 
в)  будь-які дії щодо активів і пасивів, здійснені за допомогою суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу; 
г)  будь-які дії щодо активів, здійснені за допомогою суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу.
11.  Чи мають право розвідувальні органи України передавати будь-кому інфор-

мацію, одержану від спеціально уповноваженого органу у формі узагальне -
них матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів:
а)  заборонено в усіх випадках; 
б)  окрім випадків передання її до правоохоронних органів для прийняття 

рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України;
в)  мають право; 
г)  правильні відповіді а) і б).

12.  Подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації про 
фінансову операцію, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, 
здійснюється протягом:
а)  двох робочих днів з дня її реєстрації; 
б)  одного робочого дня з дня її реєстрації; 
в)  п’яти робочих днів з дня її реєстрації; 
г)  трьох робочих днів з дня її реєстрації.

13.  Основними складовими здійснення фінансового моніторингу в банках є:
а)  контроль за фінансовим станом клієнтів;
б)  відмова суб’єкта господарювання на проведення службового розслідування;
в)  узяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому 

моніторингу;
г)  усі відповіді правильні.

14.  Боротьба з «відмиванням» грошей відбувається:
а)  економічними методами;
б)  адміністративними методами;
в)  заходами репресивного характеру;
г)  усі відповіді правильні.

15.  Основними ознаками «відмивання» грошей є:
а)  приховування дійсних власника і джерела надходження незаконно одержаних 

грошей (оскільки якщо після «відмивання» ім’я власника буде залишатися 
відомим, процес втрачає будь-який сенс);

б)  зміна номіналу купюр, призначених для «відмивання», максимальне заплу-
тування процесу;

в) перебування грошей під постійним контролем їхнього власника;
г)  усі відповіді правильні.

ТЕСТИ
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Затверджено Постановою № 389 Правління Національного банку України від 
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Додаток 1
Розрахунок рекомендованих показників платоспроможності 

та фінансової стійкості учасників банку (резидентів України) (за балансом)

1. Показники платоспроможності:
коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ 1), що характеризує те, наскільки ймовірне 

погашення поточних зобов’язань за рахунок оборотних активів:
                         підсумок розділу II активу + рядок 270
КЛ 1 =                                                                                         .
                         підсумок розділу IV пасиву + рядок 630

Теоретичне оптимальне значення КЛ 1 – у межах 2,0–2,5;

коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ 2), що характеризує те, наскільки ймовірне 
погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних 
фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості:

                 підсумок розділу II активу – рядки 100, 110, 120, 130, 140 + рядок 270
КЛ 2 =                                                                                                                                     .
                 підсумок розділу IV пасиву + рядок 630

Теоретичне оптимальне значення КЛ 2 – у межах 0,7–0,8;

коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ 3), що характеризує те, наскільки ймовірне 
негайне погашення поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів та 
поточних фінансових інвестицій:

                     рядок 220 + рядок 230 + рядок 240
КЛ 3 =                                                                            .
                    підсумок розділу IV пасиву
 
Теоретичне оптимальне значення КЛ 3 – у межах 0,2–0,25.

2. Розмір власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб – резидентів України 
(небанківських установ) – учасників банку, що забезпечує виконання ними зобов’язань щодо 
формування статутного капіталу банку, має дорівнювати різниці між розміром власного 
капіталу (підсумок розділу І пасиву балансу), зменшеного на суму резервного капіталу, 
та розміром коштів, укладених у необоротні активи (підсумок розділу і активу балансу), 
зменшених на суму довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових 
активів та інших необоротних активів:

ВК = (ІрП – РК) – [ІрА – (ДДЗ + ВПА + ІНА)],

де         ВК – власні кошти (власний капітал);
ІрП – підсумок розділу І пасиву балансу;
РК – резервний капітал;
ІрА – підсумок розділу І активу балансу;
ДДЗ – довгострокова дебіторська заборгованість;
ВПА – відстрочені податкові активи;
ІНА – інші необоротні активи.
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Інформація про фізичну особу

_________________________________________________________________________
          (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка має намір придбати або збільшити істотну участь у банку,
_________________________________________________________________________

місце та дата народження)
Паспортні дані  ___________________________________________________________
                                         (серія, номер, дата видачі, ким виданий, адреса прописки – для резидентів)
Громадянство _____________________________________________________________
                                                   (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)
_________________________________________________________________________

Постійне місце проживання  _________________________________________________
Ідентифікаційний номер платника податків  ___________________________________
Перелік банків, у яких відкрито рахунки  _____________________________________
_________________________________________________________________________
Банк, який надає інформацію про наявність коштів та репутацію власника рахунку 

(для нерезидентів) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Місце роботи, займана посада за останні 5 років  _______________________________
_________________________________________________________________________

(зазначити у зворотному порядку, причина звільнення)
Місцезнаходження, номер телефону роботодавця  ______________________________
Освіта і професійна кваліфікація  ____________________________________________
_________________________________________________________________________

(освіта, науковий ступінь, професійна
_________________________________________________________________________

ліцензія, диплом: №, дата видачі, ким виданий, кваліфікація)
_________________________________________________________________________
Державний іноземний орган контролю, що дає дозвіл на участь у банку в Україні 

(для нерезидентів) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(назва органу)
Відносини з банком-емітентом

Назва банку, акції (паї, частки) якого купують  _________________________
_________________________________________________________________________
Назва офіційного видання, в якому опубліковано оголошення про емісію 

(при первинному розміщенні) _____________________________________________________
Андерайтер, якщо є  _______________________________________________________

(назва, місцезнаходження)
Кількість акцій (паїв, часток), що купують:  _______________________________

____одиниць, номінальна вартість однієї акції (паю, частки) _______ грн, загальна сума 
_______ грн, фактична вартість придбаних акцій (паїв, часток) ___________ грн, у т. ч. 
кількість акцій з правом голосу __________________.

Інформація про сплату
Джерело походження коштів для сплати ________________________
                                                                                                                    (власні кошти)
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Порядок сплати ______________________________________________
                                                                       (готівка, безготівковий розрахунок)
Терміни сплати ____________________________________________________________
                                                      (повністю – одноразово, частково – зазначити, протягом якого строку)
Наявна участь у банку: кількість акцій (паїв, часток) _______ сума ________ грн, що 

становить частку ________ відсотків у статутному капіталі банку-емітента.
Істотна участь з урахуванням придбаної кількості акцій (паїв, часток) ____________ 

___________________ сума _________ грн, що становить частку _______ відсотків у 
статутному капіталі банку-емітента.

Чи Ви є особою, яка пов’язана з банком-емітентом?  _____________________________
                                                                                                                                   (зазначити, конкретно якою особою)
Одержання кредитів у банку-емітенті _________________________________________
_________________________________________________________________________
   (номер договору про надання кредиту, сума, строки погашення, заборгованість на дату подання анкети)
Одержання кредитів в інших банках  _________________________________________
_________________________________________________________________________
                                           (номер договору про надання кредиту, сума, терміни погашення,
_________________________________________________________________________
                                                                   заборгованість на дату подання анкети)
Відносини власності із суб’єктами підприємницької діяльності та іншими банками 

(крім банку-емітента)
Назва установи, місцезнаходження ___________________________________________
Основний вид діяльності ___________________________________________________
Відсоток власності в ній  ____________________________________________________
Чи є Ви членом в органах управління цієї установи? ____________________________
Чи Ви є особою, яка пов’язана з банком? ______________________________________
_________________________________________________________________________
                                                              (конкретно якою особою, в якому банку)
_________________________________________________________________________
Чи виступаєте Ви довіреною особою, гарантом або поручителем інших осіб з 

фінансових, майнових і корпоративних питань ______________________________________
_______________________________________________________________________________

                                                                         (яких саме і з яких питань)

Інші питання
Чи була порушена проти Вас кримінальна справа (рік, підстава)? Інформація про 

наявність або відсутність судимості.
_________________________________________________________________________
Чи був накладений арешт на Ваші рахунки, на майно (рік, підстава)? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Чи були не виконані Вами зобов’язання фінансового, майнового характеру щодо 

будь-якої юридичної особи та/або фізичної особи?
_________________________________________________________________________
Чи порушували Ви антимонопольне, податкове, банківське, валютне законодавство, 

законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо? _______________________________
                                                                                                             (коли, яке саме законодавство, накладені санкції)
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Чи були Ви власником 10 і більше відсотків у статутному капіталі юридичної особи, 
яка збанкрутувала або до якої були застосовані санкції за порушення антимонопольного, 
податкового, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери і 
фондову біржу тощо? ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(коли, яке саме законодавство)
У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до отримання 

письмового дозволу Національного банку України на придбання або збільшення істотної 
участі в банку, зобов’язуюсь негайно повідомити про ці зміни Національний банк України.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому чинним законодавством України, надана 
мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною та дійсною за станом 
на дату її подання.

Номер телефону та факсу, що доступні в робочий час ___________________________
_________________________________________________________________________

(код, № телефону, факсу)

Підписано: _______ число ____________ місяць ___________ рік.

Підпис фізичної особи, засвідчений нотаріально ________________________________

Підпис ______________________________________________________
                                                       (зазначити прізвище друкованими літерами)
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ЗАЯВА
про придбання або збільшення істотної участі в банку

_________________________________________________________________________
(повна назва банку, місцезнаходження)

_________________________________________________________________________
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи _________________________________________________________________________
Місцезнаходження заявника  ________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(місцезнаходження – для юридичної особи,

_________________________________________________________________________
постійного місця проживання - для фізичної особи)

Прошу надати дозвіл на придбання або збільшення істотної участі в статутному 
капіталі банку __________________________________________________________________

(повна назва банку)
сума в статутному капіталі банку ___________________ гривень, що становитиме частку в 
статутному капіталі банку
______________ відсотків;
   (від 10 до 25)
______________ відсотків;
    (від 25 до 50)
______________ відсотків;
    (від 50 до 75)
_____________ відсотків*.
    (75 і більше)
_____________

Маємо намір придбати акції (паї, частки) банку:
на первинному ринку – за угодою з банком, торгівцем цінними паперами;
на вторинному ринку – за угодою з банком, торгівцем цінними паперами або попе-

реднім власником акцій (паїв, часток).

Дата    Підпис керівника юридичної особи

М.П.    Підпис фізичної особи, засвідчений нотаріально

____________________
*Якщо будь-яка особа має письмовий дозвіл Національного банку на володіння істотною участю в розмірі 

75% статутного капіталу, то для дальшого збільшення прямо чи опосередковано його істотної участі в банку 
письмовий дозвіл не потрібен.
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Додаток 4
АНКЕТА 

інформації про юридичну особу
_________________________________________________________________________

(повна назва юридичної особи, що має намір придбати або збільшити істотну участь у банку, 
із зазначенням організаційно-правової форми)

_________________________________________________________________________
(місцезнаходження)

Код (реєстраційний номер) платника податків _________________________________.
Основний вид діяльності ___________________________________________________.
Назви банків, у яких маєте поточні рахунки ____________________________________
_________________________________________________________________________
Назви банків, які надають інформацію про стан рахунків, з яких здійснюватиметься 

сплата за акції (паї, частки) _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Голова та члени наглядової ради  _____________________________________________

                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________________
Голова та члени виконавчого органу __________________________________________

                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)
Державний іноземний контрольний орган (для нерезидентів) ____________________

______________________________________________________________________________.
(назва органу)

Реєстратор іноземного заявника (для нерезидентів)
_________________________________________________________________________

(назва органу в країні, 
_________________________________________________________________________.

де зареєстрований головний офіс іноземного учасника)
Відносини з банком-емітентом

Назва банку, акції (паї, частки) якого купують
_________________________________________________________________________.
Назва офіційного видання, де опубліковано оголошення про емісію (при первинному 

розміщенні) ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Андерайтер (якщо є) _______________________________________________________.

        (назва)
Кількість акцій (паїв, часток), що купують ________________________ одиниць, 

номінальна вартість однієї акції (паю, частки) ____________ грн, загальна сума 
______________ грн, фактична вартість придбаних акцій (паїв, часток) __________________
____________________________ грн у т. ч. кількість акцій з правом голосу _______________
_____________________________________________.

Інформація про сплату
Джерело походження коштів для сплати
_________________________________________________________________________.

(прибуток тощо)
Терміни сплати ___________________________________________________________.

                                            (повністю – одноразово, частково -зазначити протягом якого строку)
Наявна участь у банку: кількість акцій (паїв, часток) _________________ сума ________ 

грн, що становить частку _________ відсотків у статутному капіталі банку-емітента.
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Істотна участь з урахуванням придбаної кількості акцій (паїв, часток) _____________
________________________________________ сума ___________ грн, що становить частку 
_________ відсотків у статутному капіталі банку-емітента.

Одержання кредитів у банку-емітенті _________________________________________
_________________________________________________________________________

(номер і дата договору про надання кредиту,
_________________________________________________________________________

сума, строк погашення кредиту, 
_________________________________________________________________________.

заборгованість за договором на дату подання анкети)
Одержання кредитів в інших банках __________________________________________
_________________________________________________________________________

(номер і дата договору про надання кредиту, сума, строк погашення кредиту, 
заборгованість за договором на дату подання анкети)

_________________________________________________________________________.
Відносини власності із суб’єктами підприємницької діяльності та іншими банками 

(крім банку-емітента)
Назва установи, місцезнаходження  __________________________________________.
Основний вид діяльності ___________________________________________________.
Відсоток власності в ній ____________________________________________________.
Чи є ваші працівники або ваша довірена особа в наглядовому органі цієї установи? 

_______________________________________________________________________________
Чи представляє ваша установа інтереси іншої юридичної особи?
_________________________________________________________________________
Якої саме? ________________________________________________________________
З яких питань?  ____________________________________________________________
Чи ви є власником істотної участі або афілійованою особою в іншому банку? _______

_______________________________________________________________________________
(конкретно якою особою, в якому банку)

Загальна інформація
Власники істотної участі в покупця акцій (паїв, часток):
юридична особа ___________________________________________________________

(повна назва,
_________________________________________________________________________,

місцезнаходження, відсоток участі)
фізична особа _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,
_________________________________________________________________________.

паспортні дані, відсоток участі)

Інші питання
Чи була порушена проти вашої установи кримінальна справа (для нерезидентів)? ____

______________________________________________________________________________.
(рік, підстава)

Чи був накладений арешт на рахунки, на майно? ________________________________
                                                                                                                                           (рік, підстава)

_______________________________________________________________________________
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Чи порушувалася справа про банкрутство вашої установи?________________________
Чи є у вашої установи невиконані зобов’язання щодо будь-якого банку чи іншої 

юридичної або фізичної особи? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(викласти детально)
_______________________________________________________________________________

Чи порушувала ваша установа антимонопольне, податкове, банківське, валютне 
законодавство, законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо? ____________________
_______________________________________________________________________________

(коли, яке саме законодавство, накладені санкції)
Чи була або є ваша установа власником 10 і більше відсотків у статутному капіталі 

юридичної особи, яка збанкрутувала, або до якої були застосовані санкції за порушення 
антимонопольного, податкового, банківського, валютного законодавства, законодавства про 
цінні папери і фондову біржу тощо? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(коли, яке саме законодавство)
У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій анкеті, які сталися до 

отримання письмового дозволу Національного банку України на придбання або збільшення 
істотної участі в банку, зобов’язуємося негайно повідомити про ці зміни Національний банк 
України.

Усвідомлюємо, що у випадку, передбаченому чиним законодавством України, надана 
нами інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Засвідчуємо, що інформація, надана нами, є правдивою, повною та дійсною за станом 
на дату її подання.

Прізвище, ім’я, по батькові контактної особи, номер телефону та факсу ______________
_________________________________________________________________________.

Підписано: _______ число _____________ місяць __________ рік.

Підпис _________________
М.П.

Підпис __________________________________________________________
(прізвище зазначити друкованими літерами)
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Додаток 5
АНКЕТА 

голови (члена) виконавчого органу, спостережної ради юридичної особи – учасника, 
який має намір придбати або збільшити істотну участь у банку

_______________________________________________________________________________
(назва установи, яка має намір придбати або збільшити істотну участь)

Інформація про особу
_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада в установі)
_______________________________________________________________________________
Паспортні дані  _________________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі, ким виданий,
_______________________________________________________________________________

адреса прописки – для резидентів)
Громадянство ___________________________________________________________________

(країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)
Постійне місце проживання ______________________________________________________
Ідентифікаційний номер платника податків _________________________________________
Місце роботи, займана посада за останні 5 років _____________________________________
_______________________________________________________________________________

(зазначити у зворотному порядку, причина звільнення)
_______________________________________________________________________________
Місцезнаходження, номер телефону роботодавця ____________________________________
_______________________________________________________________________________
Освіта і професійна кваліфікація ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(освіта, науковий ступінь, професійна ліцензія,
_______________________________________________________________________________

диплом: №, дата видачі, ким виданий, спеціалізація)
_______________________________________________________________________________

Відносини власності з банком-емітентом
Чи Ви є власником акцій (паїв, часток) у банку-емітенті?
_______________________________________________________________________________
Кількість акцій (паїв, часток) ________________, сума ____________ грн, відсоток _________
Чи маєте Ви намір збільшити частку в статутному капіталі банку-емітента? ______________
_______________________________________________________________________________
Чи виступаєте Ви особою, пов’язаною з банком-емітентом?
_______________________________________________________________________________

(зазначити, конкретно якою особою)
_______________________________________________________________________________

Інші питання
Чи була порушена проти Вас кримінальна справа? Інформація про наявність або відсутність 
судимості______________________________________________________________________

(рік, підстава)
Чи був накладений арешт на ваші рахунки, арешт майна?
_______________________________________________________________________________

(рік, підстава)
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Закінчення додатка 5

Чи були не виконані вами зобов’язання фінансового або майнового характеру щодо будь-якої 
юридичної особи та/або фізичної особи? ___________________________________________
Чи порушували Ви антимонопольне, податкове, банківське, валютне законодавство, 
законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо? _______________________________

                                                                                                                            (коли, яке саме законодавство, 
_______________________________________________________________________________

накладені санкції)
Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною та дійсною за станом на дату 
її подання.

Номер телефону та факсу, доступні в робочий час _____________

Підписано: _______ число __________________ місяць _____________ рік.

Підпис фізичної особи, засвідчений нотаріально _____________________________________

Підпис ______________________________________________________
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Додаток 6
АНКЕТА 

фізичної особи – власника істотної участі в установі, 
що має намір придбати або збільшити участь у банку

_______________________________________________________________________________
(назва установи, в якій Ви є власником істотної участі)

Інформація про особу
_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада в установі)
Паспортні дані __________________________________________________________________

(серія, номер, дата видачі, 
_______________________________________________________________________________

ким виданий, адреса прописки – для резидентів)
Громадянство ___________________________________________________________________

(країна, дата прийняття громадянства,
_______________________________________________________________________________

якщо воно змінювалося)
Постійне місце проживання _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер платника податків _________________________________________
Місце роботи, займана посада за останні 5 років _____________________________________
_______________________________________________________________________________

(зазначити у зворотному порядку, причина звільнення)
_______________________________________________________________________________
Місцезнаходження, номер телефону роботодавця ____________________________________
_______________________________________________________________________________
Освіта і професійна кваліфікація __________________________________________________

(освіта, науковий ступінь, 
_______________________________________________________________________________

професійна ліцензія, диплом: №, дата видачі, ким виданий, спеціалізація)
_______________________________________________________________________________

Відносини власності з банком-емітентом
Чи Ви є власником акцій (паїв, часток) у банку-емітенті? _______________________________
Кількість акцій (паїв, часток) ________, сума ______________ грн, відсоток _________
Чи маєте Ви намір збільшити частку в статутному капіталі банку-емітента? ______________
_______________________________________________________________________________
Чи виступаєте Ви особою, пов’язаною з банком-емітентом?
_______________________________________________________________________________

(зазначити конкретно якою особою)

Інші питання
Чи була порушена проти Вас кримінальна справа? Інформація про наявність або відсутність 
судимості ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Чи був накладений арешт на Ваші рахунки, арешт майна? ______________________________
_______________________________________________________________________________
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Закінчення додатка 6

Чи були не виконані Вами зобов’язання фінансового або майнового характеру щодо будь-
якої юридичної та/або фізичної особи? ______________________________________________
Чи порушували Ви антимонопольне, податкове, банківське, валютне законодавство, 
законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо? _______________________________

                                                                                                                                (коли, яке саме законодавство,
_______________________________________________________________________________

накладені санкції )

Засвідчую, що надана мною інформація є правдивою, повною та дійсною за станом на дату її 
подання.

Номер телефону та факсу, доступні в робочий час _____________

Підписано: _______ число ____________ місяць ___________ рік.

Підпис фізичної особи, засвідчений нотаріально _____________________________________

Підпис ________________________________________________________________________
(зазначити прізвище друкованими літерами)
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Додаток 7
АНКЕТА

 інформації про юридичну особу
_______________________________________________________________________________

(повна назва юридичної особи, що має намір придбати або збільшити істотну участь у банку, 
із зазначенням організаційно-правової форми)

_______________________________________________________________________________
(місцезнаходження)

Код (реєстраційний номер) платника податків _______________________________________.
Основний вид діяльності  ________________________________________________________.
Назви банків, у яких маєте поточні рахунки _________________________________________
______________________________________________________________________________.
Назви банків, які надають інформацію про стан рахунків, з яких здійснюватиметься сплата 
за акції (паї, частки) ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Голова та члени наглядової ради ___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) 
_______________________________________________________________________________
Голова та члени виконавчого органу ________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Державний іноземний контрольний орган (для нерезидентів)
______________________________________________________________________________.

(назва органу)
Реєстратор іноземного заявника (для нерезидентів)
_______________________________________________________________________________

(назва органу в країні, 
______________________________________________________________________________.

де зареєстрований головний офіс іноземного учасника)

Відносини з банком-емітентом
Назва банку, акції (паї, частки) якого купують _______________________________________.
Назва офіційного видання, де опубліковано оголошення про емісію (при первинному 
розміщенні) ____________________________________________________________________
Андерайтер (якщо є) ____________________________________________________________.

(назва)
Кількість акцій (паїв, часток), що купується __________________________________
__________ одиниць, номінальна вартість однієї акції (паю, частки) __________ грн, 
загальна сума _______________________ грн, фактична вартість придбаних акцій 
(паїв, часток) _______________________ грн, у т. ч. кількіс ть акцій з правом голосу 
___________________________.

Інформація про сп лату
Джерело походження коштів для сплати
______________________________________________________________ ________________.

(прибуток  тощо)
Терміни сплати _________________________________________________________________.

                        (повністю – одноразово, частково – зазначити протягом якого строку)
Наявна участь у банку: кіль кість акцій (паїв, часток) _____________ сума ____________ грн, 
що становить частку _________ відсотків у статутному капіталі банку-емітента.
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Продовження додатка 7
Іс тотна участь з урахуванням  придбаної кількості акцій (паїв, часток) __________________ 
сума _______ грн, що становить частку _______ відсотків у статутному капіталі банку-
емітента.
Одержання кредитів у банку-емітенті _ _____________________________________________
 ______________________________________________________ _________________________

(номер і дата договору про надання кредиту,
____ ___________________________________________________________________________

сума, строк погашення кредиту, 
__________________________________________________________ ____________________.

заборгованість за договором на дату подання анкет и)
Одержання кредитів в інших банках ______________________________ __________________
________ ______________________________________________________________________.

(номер і дата договору про надання кредиту, сума, строк погашення кредиту, 
заборгованість за договором на дату подання анкети)

Відносини власності із суб’єктами підприємницької діяльності
та іншими банками (крім банку-емітента)

Назва установи, місцезнаходж ення _________________________________ _______________.
Основний вид діяльності ________________________ ___________________________ ______.
Відсоток власності в ній __________________________________________________________.
Чи є ваші працівники або ваша довірена особа в наглядовому органі цієї установ и? ________
___________ ___________________________________ _________________________________
Чи представляє ваш а установа інтереси іншої юридичної особи?
_________________ ______________________________________________________________
Якої саме? ___ ___________________________________________________________________
З яких питань?  __________________________________________________________________
Чи ви є власником істотної участі або афілійованою особою в іншому банку? _____________
_______________________________________________________________________________

(конкретно якою особою, в якому банку)

Загальна інформація
Власники істотної участі в покупця акцій (паїв, часток):
юридична особа _________________________________________________________________

(повна назва,
______________________________________________________________________________,

місцезнаходження, відсоток участі)
фізична особа __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,
______________________________________________________________________________.

паспортні дані, відсоток участі)

Інші питання
Чи була порушена проти вашої установи кримінальна справа (для нерезидентів)? _________
_______________________________________________________________________________

(рік, підстава)
Чи був накладений арешт на рахунки, на майно? ______________________________________

                                                                                                           (рік, підстава)
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Закінчення додатка 7

Чи порушувалася справа про банкрутство вашої установи? Чи є у вашої установи невиконані 
зобов’язання щодо будь-якого банку чи іншої юридичної або фізичної особи? ____________
_______________________________________________________________________________

(викласти детально)
_______________________________________________________________________________
Чи порушувала ваша установа антимонопольне, податкове, банківське, валютне законо-
давство, законодавство про цінні папери і фондову біржу тощо? ________________________
________________________________________________________________________

(коли, яке саме законодавство, накладені санкції)
Чи була або є ваша установа власником 10 і більше відсотків у статутному капіталі 
юридичної особи, яка збанкрутувала, або до якої були застосовані санкції за порушення 
антимонопольного, податкового, банківського, валютного законодавства, законодавства про 
цінні папери і фондову біржу тощо? ________________________________________________

                                                                                 (коли, яке саме законодавство)

Прізвище, ім’я, по батькові контактної особи, номер телефону та факсу ________________
______________________________________________________________________________.

Підписано: _______ число _____________ місяць __________ рік.

Підпис _________________

М.П.

Підпис_________________________________________________________
(прізвище зазначити друкованими літерами)
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Додаток 8

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВ

1. До голови правління банку:
• наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі управління;
• стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки;
• досвід керівної роботи в банках не менше ніж один рік;
• бездоганна ділова репутація;
• відсутність під час керівної роботи в банках фактів порушень вимог банківського 

законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.

2. До заступника голови правління та членів правління:
• наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі управління;
• стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки;
• бездоганна ділова репутація;
• відсутність під час керівної роботи в банках фактів порушень вимог банківського 

законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.

3. До головного бухгалтера банку та його заступника:
• наявність вищої економічної або бухгалтерської освіти;
• стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки;
• досвід керівної роботи в банках не менше ніж один рік (для головного бухгалтера);
• бездоганна ділова репутація;
• відсутність під час керівної роботи в банках фактів порушень вимог банківського 

законодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку України.
• 
4. До керівників філій банку:
• наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти в галузі управління;
• стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки;
• бездоганна ділова репутація;
• відсутність під час роботи в банках фактів порушень вимог банківського зако-

нодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

5. До керівників підрозділів, які відповідатимуть за здійснення операцій, на які 
банк отримав банківську ліцензію, письмовий дозвіл, ліцензії на виконання окремих 
операцій, у тому числі до керівника служби внутрішнього аудиту:

• наявність вищої фінансово-економічної освіти;
• стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки;
• бездоганна ділова репутація;
• відсутність під час роботи в банках фактів порушень вимог банківського зако-

нодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

6. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів:
до касирів валютних кас:
• стаж роботи касиром банку не менше ніж один рік;
до експертів з приймання та оцінки банківських металів:
• стаж роботи експертом дорогоцінних металів не менше ніж один рік;
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Закінчення додатка 8

• уміння застосовувати в роботі вимоги організації емісійно-касової роботи в 
установах банків України;

• обізнаність з міжнародними стандартами якості дорогоцінних металів та тех-
нічними умовами Держстандартів, прийнятих Міждержавною радою із стандар-
тизації, метрології та сертифікації.
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Додаток 9
Анкета

кандидата на посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку
_______________________

(назва банку)

Запитання Відповідь
1. Прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, домашня адреса
2. Освіта (назва навчального закладу, здобута спеціальність)
3. О станнє місце роботи (назва установи, організації, посада, з якого часу на цій 

посаді)
4. Чи мали місце письмово підтверджені зауваження та факти порушення чинного 

законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України 
за час попередньої роботи у фінансових установах (якщо мали, то від кого)?

5. Чи перебуваєте в прямих родинних стосунках із членами Ради та Правління вашого 
комерційного банку (батьки, діти, подру жжя)?

6. Чи володієте сучасною інформацією про напрями розвитку банківської справи 
та внутрішнього аудиту в банківській діяльності? 

7. Чи доводилося вам виступати на засіданнях, зустрічах із вищим керівництвом вашої 
банківської установи?

8. З якими нормативно-правовими актами Національного банку України та актами 
чинного законодавства України, що регулюють аудиторську діяльність, ви обізнані?

9. Що ви розумієте під системою внутрішнього контролю комерційного банку?
10. Для чого розробляються стандарти внутрішньог  о аудиту комерційного банку? 

Які з них ви застосовуєте у своїй роботі?
11. Чи в змозі ви контролювати та аналізувати роботу персоналу підрозділу 

внутрішнього аудиту, розвивати його професійні здібності шляхом навчання 
у процесі проведення аудиту і на тематичних семінарах? 

12. Яким чином збираєтеся координувати роботу служби внутрішнього аудиту банку 
з роботою незалежних зовнішніх аудиторів? Зазначте (якщо це має місце), з якими 
аудиторськими фірмами (аудиторами) підтримуєте взаємозв’язок. 

13. Перевірка яких банківських операцій, на ваш погляд, вимагає особливої уваги 
з боку служби внутрішнього аудиту комерційного банку?

14. Чи маєте повну інформацію про всі види діяльності банку та плани його розвитку, 
які можуть вплинути на структуру та роботу служби внутрішнього аудиту?

15. З якими програмами комп’ютерної системи, що застосовуються в комерційних 
банках для проведення операцій, ви ознайомлені? 

16. На чому ґрунтується ваша впевненість у вмінні та можливості забезпечити 
виконання функціональних обов’язків служби внутрішнього аудиту банку?

17. Кому, на ваш погляд, у першу чергу потрібно подавати аудиторський висновок 
та рекомендації підрозділу внутрішнього аудиту банку після проведеної перевірки?

18. Якою мірою, на вашу думку, керівник служби внутрішнього аудиту банку 
повинен брати участь у розвитку банку та свого підрозділу? 

  Дата                                                                                                               Підпис
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Додаток 10
БАЛАНС

на 1 лютого 2011 року
ПАТ «Банк Буковель»                                                         (грн)

Балансовi 
рахунки Усього

Резиденти Нерезиденти 

НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ
Клас 1

1001 А 102 898 292 75 712 171 26 877 757 308 363 0,00 0,00 0,00
1002 А 93 492 346 72 344 232 20 872 959 275 155 0,00 0,00 0,00
1003 А 2 324 999 2 324 999 00 00 0,00 0,00 0,00
1004 А 5 752 950 5 752 950 00 00 0,00 0,00 0,00
1101 А 13 968 158 00 13 968 158 00 0,00 0,00 0,00
1102 А 4 402 829 00 4 402 829 00 0,00 0,00 0,00
1200 А 142 737 057 142 737 057 00 00 0,00 0,00 0,00
1203 А 60 197 236 60 197 236 00 00 0,00 0,00 0,00
1207 А 27 237 733 00 27 237 733 00 0,00 0,00 0,00
1208 А 121 113 121 113 00 00 0,00 0,00 0,00
1500 А 203 164 145 4 654 286 194 498 905 186 277 0,00 3 823 117 1 559
1502 А 119 100 00 119 100 00 0,00 0,00 0,00
1512 А 150 043 320 150 043 320 00 00 0,00 0,00 0,00
1523 А 394 050 000 394 050 000 00 00 0,00 0,00 0,00
1528 А 150 797 150 797 00 00 0,00 0,00 0,00
1590 П -5 955 0,00 -5 955 00 0,00 0,00 0,00
1592 П -31 0,00 00 00 0,00 0,00 -31
Усього 
по 1 класу 1 200 654 094 908 088 164 287971487 769 796 0,00 3 823 117 1 527

Клас 2
2062 А 271 276 511 158 105 451 113171059 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 А 1 696 972 804 682 259 465 1 014 713 338 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 П -13 298 008 -6 263 976 -7 034 031 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 А 42 730 708 15 696 538 27 034 170 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 А 32 373 962 18 328 309 14 045 653 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 А 4 655 469 3 669 728 985 741 0,00 0,00 0,00 0,00
2202 А 189 992 878 189 992 878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2203 А 172 116 723 93 201 246 78 915 476 0,00 0,00 0,00 0,00
2206 П -2 135 280 -1 432 980 -702 300 0,00 0,00 0,00 0,00
2207 А 13 179 672 734 434 12445237 0,00 0,00 0,00 0,00
2208 А 8 952 564 8 020 359 932 204 0,00 0,00 0,00 0,00
2209 А 1 024 809 292 564 732 245 0,00 0,00 0,00 0,00
2233 А 46 630 535 37 692 517 8 938 017 0,00 0,00 0,00 0,00
2236 П -574 236 -475 884 -98 351 0,00 0,00 0,00 0,00
2237 А 28 28 00 0,00 0,00 0,00 0,00
2238 А 611 242 526 870 84 371 0,00 0,00 0,00 0,00
2400 П -62 944 612 -31 444 800 -31499812 0,00 0,00 0,00 0,00
2401 П -42 957 -42 957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2600 А 98 197 734 98 197 734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Продовження додатка 10
Балансовi 
рахунки Усього

Резиденти Нерезиденти 
НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ

2607 А 1 897 777 1 897 777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2620 А 95 235 95 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2625 А 547 684 547 684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2627 А 13 384 13 384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2809 А 5 623 956 141 000 5 362 527 120 429 0,00 0,00 0,00
2920 А 280 500 280 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2924 А 1 182 491 1 175 025 7 466 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього 
по 2 класу 2 509 361 581 1 271 208 136 1 238 033 016 120 429 0,00 0,00 0,00

Клас 3
3014 А 150 000 000 150 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3015 П -159 000 -159 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3017 А 3 429 000 3 429 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3018 А 978 000 978 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3400 А 286 252 286 252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3402 А 1 362 106 1 362 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3500 А 3 261 434 3 261 434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3510 А 2 810 457 2 810 457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3519 А 2 745 065 2 745 065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3521 А 180 045 180 045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3522 А 152 310 152 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3550 А 51 000 51 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3559 А 2 883 2 883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3570 А 22 000 20 950 0,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00
3578 А 298 935 298 935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3579 А 34 892 34 892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3599 П -31 406 -31 406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3800 А 851 577 504 00 844392812 7 184 691 0,00 0,00 0,00
3801 П -851 577 504 -851 577 504 00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього 
по 3 класу 165 423 978 -686 154 575 844 392 812 7 184 691 1 050 0,00 0,00

Клас 4
4300 А 20 632 709 20 632 709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 П -5 630 976 -5 630 976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4310 А 252 021 252 021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 А 46 256 120 46 256 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4409 П -13 383 679 -13 383 679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 А 2 136 543 2 136 543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 А 7 533 639 7 533 639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4509 П -6 304 523 -6 304 523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 А 605 916 605 916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього 
по 4 класу 52 097 772 52 097 772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Активи - 
усього 3 927 537 425 1 545 239 497 2 370 397 315 8 074 917 1 050 3 823 117 1 527
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Продовження додатка 10

Балансовi 
рахунки Усього

Резиденти Нерезиденти 

НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ

Клас 1
1612 П 150 066 000 0,00 150 066 000 0,00 0,00 0,00 0,00
1623 П 397 282 948 0,00 397 282 948 0,00 0,00 0,00 0,00
1628 П 40 571 0,00 40 571 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього 
по 1 класу 547 389 520 0,00 547 389 520 0,00 0,00 0,00 0,00

Клас 2

2600 П 174 059 419 157 583 616 16 459 699 0,00 16 104 0,00 0,00
2605 П 119 098 119 098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2610 П 16 500 000 16 500 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2615 П 95 884 973 31 950 000 63 934 973 0,00 0,00 0,00 0,00
2618 П 566 715 141 398 425 317 0,00 0,00 0,00 0,00
2620 П 145 074 100 109 130 272 32 663 086 0,00 19 101 3 261 639 0,00
2625 П 10 310 260 8 335 147 1 975 113 0,00 0,00 0,00 0,00
2630 П 306 761 964 113 103 352 193 658 612 0,00 0,00 0,00 0,00
2635 П 1 215 071 670 701 253 630 513 818 040 0,00 0,00 0,00 0,00
2638 П 17 409 297 9 739 710 7 669 586 0,00 0,00 0,00 0,00
2650 П 4 027 882 4 027 882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2651 П 3 750 000 3 750 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2658 П 44 157 44 157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900 П 12 732 000 12 732 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2909 П 650 136 631 466 18 670 0,00 0,00 0,00 0,00
2924 П 275 779 275 779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього 
по 2 класу 2 003 237 459 1 169 317 513 830 623 100 0,00 35 205 3 261 639 0,00

Клас 3

3600 П 912 998 912 998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3610 П 435 000 435 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3619 П 375 241 375 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3620 П 370 440 370 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3622 П 170 006 170 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3623 П 695 007 695 007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3648 П 77 713 77 713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3660 П 9 000 000 9 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3668 П 76 438 76 438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3678 П 1 568 337 1 568 337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3720 П 45 524 45 524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3800 П 1 001 022 619 0,00 992 946 173,85 8 076 445,50 0,00 0,00 0,00
3801 А -1 001 022 619 -1 001 022 619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього 
по 3 класу 13 726 707 -987 295 912 992 946 173 8 076 445 0,00 0,00 0,00

Зобов’язан-
ня - усього

2 564 353 686 182 021 601 2 370 958 794 8 076 445 35 205 3 261 639 0,00
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Продовження додатка 10
Балансовi 
рахунки Усього

Резиденти Нерезиденти 
НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ

Клас 5
5000 П 1 283 100 000 1 283 100 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5021 П 12 084 520 12 084 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5030 П 22 452 029 22 452 029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5040 П 41 937 179 41 937 179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5999 П 3 610 009 3 610 009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капiтал - 
усього 1 363 183 738 1 363 183 738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пасиви - 
усього 3 927 537 425 1 545 205 340 2 370 958 794 8 076 445 35 205 3 261 639 0,00

Клас 6

6000 П 121 113 121 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6010 П 177 206 177 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6012 П 73 993 73 993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6016 П 4 209 348 4 209 348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6020 П 2 348 993 2 348 993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6026 П 32 860 552 32 860 552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6040 П 16 006 16 006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6042 П 7 163 749 7 163 749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6046 П 876 087 876 087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 П 2 164 500 2 164 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6100 П 30 586 30 586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6110 П 1 579 281 1 579 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6113 П 1 500 1 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6114 П 979 565 979 565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6116 П 29 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6118 П 103 962 103 962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6119 П 27 785 27 785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6203 П 27 000 27 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6204 А -2 835 493 -2 835 493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6204 П 1 108 629 1 108 629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6397 П 15 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6399 П 369 814 369 814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6499 П 36 237 36 237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходи - 
усього 51 440 467 51 440 467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Клас 7

7012 А 12 496 12 496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7016 А 373 697 373 697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7020 А 305 419 305 419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7021 А 1 169 491 1 169 491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7040 А 342 082 342 082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7041 А 18 865 356 18 865 356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7070 А 1 565 1 565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Продовження додатка 10
Балансовi 
рахунки Усього

Резиденти Нерезиденти 
НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ

7071 А 55 037 55 037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7096 А 76 438 76 438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7100 А 268 940 268 940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7104 А 283 482 283 482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7109 А 11 216 11 216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7391 А 90 712 90 712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7395 А 10 266 891 10 266 891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7396 А 41 130 41 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7399 А 41 296 41 296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7400 А 8 957 340 8 957 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7401 А 3 052 661 3 052 661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7403 А 27 969 27 969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7410 А 149 561 149 561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7418 А 695 007 695 007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7419 А 118 515 118 515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7420 А 822 074 822 074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7421 А 68 069 68 069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7423 А 1 196 602 1 196 602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7430 А 143 136 143 136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7431 А 221 931 221 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7432 А 520 216 520 216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7433 А 207 665 207 665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7440 А 43 909 43 909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7441 А 505 464 505 464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7442 А 178 498 178 498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7452 А 287 175,30 287 175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7455 А 208 177 208 177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7457 А 128 151 128 151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7499 А 148 405 148 405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7701 П -11 250 023 -11 250 023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7702 А 2 816 557 2 816 557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7702 П -8 297 -8 297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7720 А 1 792 111 1 792 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7900 А 4 594 320 4 594 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Витрати - 
усього 47 830 457 47 830 457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Результ. 
поточ. року 3 610 009 3 610 009,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Клас 9
9023 А 41 370 000 41 370 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9129 А 196 384 798 182 358 500 14 026 297 0,00 0,00 0,00 0,00
9500 А 3 531 091 871 2 778 602 995 752 488 876 0,00 0,00 0,00 0,00
9520 А 427 023 013 427 023 013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9521 А 907 050 803 907 050 803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДОДАТКИ



429

Закінчення додатка 10
Балансовi 
рахунки Усього

Резиденти Нерезиденти 
НВ ВКВ НКВ НВ ВКВ НКВ

9523 А 2 621 966 186 2621966186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9809 А 165 165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9819 А 109 920 109 920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9820 А 17 190 17 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9821 А 14 640 14 640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9840 А 173 833 857 173 833 857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9892 А 38 730 38 730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9898 А 2 625 2 625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Позабалан-
совi 90-98А 7 898 903 800 7 132 388 625 766 515 174 0,00 0,00 0,00 0,00

9031 П 3 776 206 278 1 499 413 200 2 276 793 078 0,00 0,00 0,00 0,00
9510 П 544 093 320 544 093 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Позабалан-
совi 90-98П 4 320 299 598 2 043 506 520 2 276 793 078 0,00 0,00 0,00 0,00

9900 А 2 607 820 915 544 093 320,00 2 063 727 595 0,00 0,00 0,00 0,00
П о з а б а л .
контррах. А 2 607 820 915 544 093 320,00 2 063 727 595 0,00 0,00 0,00 0,00

9900 П 6 012 407 989 5 458 958 298,60 553 449 691 0,00 0,00 0,00 0,00
9910 П 174 017 127 174 017 127,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
П о з а б а л .
контррах. П 6 186 425 116 5 632 975 425,90 553 449 691 0,00 0,00 0,00 0,00

Поза-
балансовi 
активи

10 506 724 715 7 676 481 945 2 830 242 769,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Поза-
балансовi 
пасиви

10 506 724 715 7 676 481 945 2 830 242 769 0,00 0,00 0,00 0,00
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БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Додаток 11
Рекомендації щодо управління ризиками в банках під час планування заходів 

на випадок виникнення непередбачених обставин

 Вид ризику Рекомендації
1. Операційний ризик План заходів має:

-  забезпечувати спроможність банку в прийнятний термін відновлювати 
функціонування ключових систем і процесів;

-  охоплювати операційні процеси та дії персоналу, інформаційні 
й телекомунікаційні системи, приміщення і ресурси 

2. Ризик ліквідності План заходів у разі виникнення кризи ліквідності має: 
-  визначати можливі альтернативні джерела фінансування на випадок 

погіршення фінансового стану банку або негативного впливу інших 
обставин на його ліквідність;

-  переглядатися якомога частіше;
-  містити можливі заходи, що реалізовуються в різних часових межах 

залежно від умов ринку, а також вимоги до інфраструктури, 
необхідної для забезпечення їх виконання;

-  визначати відповідальність за належне функціонування комунікацій 
у банку і поза ним (наприклад, для зв’язку з Національним банком 
України, пресою тощо) 

3. Стратегічний ризик  План заходів має передбачати відповідні дії в разі відмови від ініціатив, 
які не відповідають стратегічним цілям 

 4. Кредитний ризик План заходів має забезпечувати своєчасні та ефективні дії в разі виник нення 
істотних змін, що стосуються кредитного ризику, передбачати можли вість 
додаткового надходження капіталу, потребу в коригуванні кредитних лімітів 
тощо 

5. Ринковий ризик План заходів має передбачати відповідні дії в разі істотних несприятливих 
змін щодо вартості фінансових інструментів із визначенням можливих 
методів зменшення ризику 

 6. Юридичний ризик  План заходів повинен забезпечувати готовність банку реагувати на події, 
пов’язані з вимогами до внутрішнього контролю, правовими або регуля-
тивними нормами, які можуть істотно вплинути на діяльність банку 

  7. Ризик репутації  План заходів має бути прийнятий і періодично перевірятися для забез-
печення готовності банку реагувати на несприятливі, неочікувані події. 
Банк повинен брати до уваги ті непередбачувані обставини, які відбувалися 
з іншими банками в минулому (можуть використовуватися для перевірки 
того, як банк міг би реагувати в подібних обставинах) 
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Додаток 12
Рекомендований порядок планування заходів 

на випадок виникнення непередбачених обставин 

1. Розроблення плану заходів на підставі письмового розпорядження правління або 
ради ба нку з визначенням термінів його розроблення. 

2. Створення управлінської групи для нагляду за розробленням і впровадженням пла-
ну заходів. До складу такої групи повинні включатися керівники банку і за потреби представ-
ники постачальників послуг, я кі несуть відповідальність за управління процесом віднов лення 
діяльності банку. Крім того, слід зазначати, хто саме в правлінні та раді банку викону ва -
тиме відповідні функції в разі відсутності керівників підрозділів банку. 

3. Проведення оцінки ризику: 
3.1. Аналіз можливості виникнення таких загроз: 

• природних катаклізмів (пожежі, повені, землетруси тощо); 
• техногенних катастроф (вихід з ладу техніки, програмного забезпечення, 

відключення електроенергії, зв’язку тощо); 
• з урахуванням людського чинника (заворушення, страйки, пограбування). 

3.2. Оцінка негати вних наслідків втрати інфо рмації та зупинення ба нківських опе-
рацій: для фінансового стану банку; конкурентної позиції банку; довіри  з боку 
клієнтів; регулятивн их вимог. 

3.3. Аналіз витрат на зменшення ризиків з оцінкою найважли віших потре б: щодо 
функціональн их операцій;  відповідальних пра цівників і необхідного обладнан-
ня їхніх робочих місць; інформації; інформаційних систем; документації; об-
лікових  записів; п олітики і про цедур. 

4. Установлення пріорите тів у відновленні діяльн ості банку. 
5.  Визначенн я стратегії щодо відновл ення: приміщень; уста ткування; необхідної чи-

сельності  персоналу; програмного забезпечення; засобів зв’язку; баз даних ; обслугов ування 
клієнт ів; операцій користувачі в; системи управлінської інформації; інших інформаційних 
систем.  

6. Укладення догов орів про резервування: приміщень; устаткування; прог  рамного за-
безпечення; постачальників  (обслуговувальних фірм). 

7. Визначення у плані заходів: відповідальних осіб; підпорядкованості комітетів, робо-
чих груп, працівників; пріоритетів для банківськ их операцій; необхідних ресурсів (людських, 
фінансових, технічних, баз даних, приміщень, постач альників). 

8. Визна чення кри теріїв для проведення тестування і супроводження плану заходів. 
Визначення умов і частоти тестування плану заходів з урахуванням вимог щодо часу 

відновлення операцій. Оцінка результатів тестування. Затвердження процедур для перегляду 
і супроводження плану заходів. 

9. Подання плану заходів на розгляд і схвалення правління банку з надсиланням після 
його схвалення відповідальним працівником. 
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