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ВСТУП 

 
 

 
 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,  
ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Дисципліна «Банківський нагляд» — одна з базових магістерської 
програми. Вона має самостійне значення і є важливим елементом під-
готовки магістрів і спеціалістів у галузі банківської справи. 

Курс «Банківський нагляд» тісно пов’язаний з курсами «Централь-
ний банк і грошово-кредитна політика», «Менеджмент у банку», «Фі-
нансовий менеджмент». 

Мета дисципліни 

Метою курсу є навчання студентів основним засадам здійснення на-
гляду за діяльністю комерційних банків з боку Національного банку 
України (служби банківського нагляду). 

Завдання курсу 

Завдання курсу — засвоєння майбутніми фахівцями загальних по-
нять, щодо системи банківського нагляду в Україні у порівнянні з дія-
льністю провідних закордонних наглядових органів, яка базується на 
основних принципах ефективного банківського нагляду, розроблених 
Базельським Комітетом, а також оволодіння нормативною базою та ін-
струментарієм контролю за діяльністю комерційних банків у процесі їх 
реєстрації, ліцензування, аналізу економічних параметрів та фінансової 
звітності, а також при інспектуванні. 

Після вивчення зазначеного курсу студент повинен вміти передбачати 
стан діяльності комерційного банку з погляду служби банківського нагля-
ду та складати уявлення про можливі наслідки тієї чи іншої стратегії будь-
якого комерційного банку. Розуміти й аналізувати активні та пасивні опе-
рації комерційного банку, ліквідність і прибутковість його. 

Місце дисципліни 

Вивчення матеріалу курсу базується на знаннях, здобутих у процесі 
студіювання курсів «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Центра-
льний банк та грошово-кредитна політика», «Облік і аудит». 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисци-
пліни «Банківський нагляд» складений з урахуванням існуючих вимог, 
пов’язаних із поглибленою практичною підготовкою студентів КНЕУ і 
стосується студентів, які навчаються за магістерською програмою «Ба-
нківський менеджмент». 
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1. ПРОГРАМА КУРСУ  

 

 

 

 
ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮ-

ВАННЯ ТА НАГЛЯДУ 

Базельський комітет з питань банківського нагляду як коорди-
натор роботи з банківського нагляду та основні принципи ефек-
тивного банківського нагляду. Історія створення Базельського 
комітету. Юридичний статус Комітету. Директиви Базельського 
комітету. Співпраця з міжнародними організаціями. 

Світовий досвід побудови служб банківського нагляду. На-
гляд як структурний підрозділ центрального банку. Побудова 
служби банківського нагляду як самостійної структури. Змішана 
система нагляду.  

Становлення служби банківського нагляду в Україні та сучас-
на структура банківського нагляду Національного банку України. 
Головні функції банківського нагляду. Мета, основні завдання 
Генерального департаменту банківського нагляду. Розроблення 
стратегії банківського нагляду з урахуванням міжнародних стан-
дартів. Функції управління стратегії, планування та координації. 
Функції управління економічного аналізу та звітності. Функції 
управління методології. Функції управління менеджменту та зов-
нішніх зв’язків.  

ТЕМА 2. СТВОРЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ  
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Порядок та умови створення комерційних банків в Україні. 
Форми створення банків. Універсальні та спеціалізовані банки. 
Створення державного банку. Учасники банку та власники істот-
ної участі. Вимоги щодо статутного капіталу. Акумуляція коштів 
учасників банку. 

Особливості здійснення державної реєстрації банків. Докуме-
нти, які подаються для державної реєстрації. Статут банку, ре-
єстрація змін до нього. Висновок територіального управління 
НБУ. Розгляд документів Генеральним департаментом банківсь-
кого нагляду. Комісія з питань нагляду та регулювання діяльнос-
ті банків Національного банку. Випадки відмови в державній ре-
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єстрації банку. Надання дозволу на придбання або збільшення 
істотної участі в банку. 

Порядок відкриття філій, представництв та відділень комер-
ційних банків. Визначення філії, представництва та відділення 
банку. Виділення філії на окремий баланс. Внутрішні положення 
про філію, представництво та відділення. Операції, які мають 
право виконувати філії, представництва та відділення. Вимоги 
щодо розміру регулятивного капіталу для відкриття філії. Інші 
вимоги для відкриття філій та відділень банку. Особливості ре-
єстрації представництв іноземних банків. 

Особливості створення банку з іноземним капіталом. Надання 
попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом. 
Додаткові документи, які подаються до територіального управління 
НБУ для реєстрації банку з іноземним капіталом. Надання дозволу з 
боку НБУ на придбання та збільшення істотної участі в банку. Кон-
троль за змінами в складі учасників істотної участі в банку. 

ТЕМА 3. ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Основна мета та завдання ліцензування банківської діяльності. 
Види операцій, які можуть виконувати банки на підставі отрима-
ної банківської ліцензії та письмового дозволу. Умови, дотри-
мання яких надає банку право одержати банківську ліцензію. 
Умови отримання письмового дозволу.  

Порядок ліцензування банківських операцій. Документи, які 
подає банк для отримання банківської ліцензії. Порядок розгляду 
територіальним управлінням НБУ документів для видачі банків-
ської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окре-
мих операцій. Порядок розгляду Національним банком пакета 
документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, 
ліцензій на виконання окремих операцій.  

Особливості ліцензування окремих операцій комерційних ба-
нків. Умови для здійснення філіями банків банківських та інших 
операцій. 

ТЕМА 4. УСТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ 
ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ КОМЕРЦІЙНИМ 

БАНКАМ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ 

Порядок розрахунку та мінімальний розмір регулятивного капі-
талу комерційного банку. Основний капітал та додатковий капітал. 
Поняття субординованого боргу. Особливості врахування залуче-
них коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку.  
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Нормативи капіталу та ліквідності комерційного банку. Норма-
тив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності). 
П’ять груп активів, які поділяються за ступенем ризику. Норматив 
адекватності основного капіталу. Групи банків за рівнем капіталу. 
Вимоги до ліквідності банків. Норматив миттєвої ліквідності. Нор-
матив поточної ліквідності. Норматив короткострокової ліквідності.  

Нормативи кредитного ризику. Вимоги щодо обмеження кре-
дитного ризику банків. Інсайдери, юридичні та фізичні особи. 
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного 
контрагента. Норматив великих кредитних ризиків. Норматив 
максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, на-
даних одному інсайдеру. Норматив максимального розміру кре-
дитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам. 

Нормативи інвестування та норматив ризику загальної відкри-
тої валютної позиції банку. Вимоги щодо прямих інвестицій, які 
здійснюють банки. Норматив інвестування в цінні папери окремо 
за кожною установою. Норматив загальної суми інвестування. 
Обмеження ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валют-
ної позиції банку. Норматив ризику загальної відкритої (дов-
гої/короткої) валютної позиції банку. 

Порядок установлення спеціальних значень економічних нор-
мативів та контроль за дотриманням банками економічних нор-
мативів та вимог щодо регулятивного капіталу. 

ТЕМА 5. ІНСПЕКТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ  
І ВСТАНОВЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНОЇ ОЦІНКИ  

ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

Особливості застосування комплексної рейтингової оцінки ко-
мерційних банків за системою CAMEL. Критерії оцінки компонен-
тів рейтингової системи. Достатність капіталу. Якість активів. Ме-
неджмент. Надходження. Ліквідність. Процес затвердження ком-
плексного рейтингу. Визначення первинної рейтингової оцінки. 

Мета та види інспекційних перевірок комерційних банків. Пла-
нова інспекційна перевірка. Комплексна інспекційна перевірка. Те-
матичні та спеціальні перевірки. Порядок складання планів інспек-
тування. Координація планування інспекційних перевірок банків.  

Порядок проведення виїзної інспекційної перевірки. Етапи ви-
їзної інспекційної перевірки. Звіт про підготовку до інспектуван-
ня. Особливості інспектування банків першого та другого рівнів. 
Звіт за результатами комплексного інспектування та довідка за 
результатами тематичного чи спеціального інспектування.  
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Механізм контролю за висновками зовнішніх аудиторів у 
процесі інспектування та зв’язок зі службою внутрішнього ауди-
ту комерційних банків. Вимоги до структури та керівництва під-
розділу внутрішнього аудиту банку. Стандарти внутрішнього ау-
диту: керівництво, незалежність, професійна компетентність, об-
сяг роботи, планування і виконання аудиторської перевірки, скла-
дання аудиторського висновку. 

ТЕМА 6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ  
ДО КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ  

НИМИ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ НБУ 

Заходи впливу, що застосовуються Національним банком. За-
стосування письмового застереження та укладання письмової 
угоди з комерційним банком. Зміст письмового застереження. 
Особливості укладання письмової угоди.  

Прийняття програми фінансового оздоровлення банку. Скликан-
ня загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, пра-
вління для прийняття програми фінансового оздоровлення.  

Використання Національним банком заходів впливу щодо об-
меження окремих видів діяльності, підвищення нормативів, на-
кладання штрафів та ін. Розпорядження про зупинення виплати 
дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі. Уста-
новлення для банку підвищених економічних нормативів. Під-
вищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та 
іншими активами. Обмеження, зупинення чи припинення прове-
дення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим 
рівнем ризику. Заборона надання бланкових кредитів. Накладан-
ня штрафів на банки. Накладання штрафів на керівників банків. 
Призначення тимчасової адміністрації.  

Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. Реоргані-
зація банку під час тимчасової адміністрації. Відкликання банківсь-
кої ліцензії та ліквідація банку. Вимоги Національного банку до лік-
відатора. Особливості ліквідації банку за рішенням його власників.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

із них 

Всього 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
- 

ал
ьн

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
 

р
о

б
о

та
 

1 
Організація системи 
банківського регулю-
вання та нагляду 

2 — 2 10 14 

2 
Створення і реєстрація 
комерційних банків в 
Україні 

2 — 3 10 15 

3 
Ліцензування банківсь-
кої діяльності 

2 — 3 10 15 

4 

Установлення НБУ 
обов’язкових економіч-
них нормативів комер-
ційним банкам та конт-
роль за їх дотриманням  

4 — 4 12 20 

5 

Інспектування банків і 
встановлення узагаль-
нюючої оцінки їх діяль-
ності 

2 — 2 10 14 

6 

Застосування заходів 
впливу до банків за по-
рушеннями ними бан-
ківського законодавства 
та нормативних актів 
НБУ 

2 — 3 10 15 

 Усього: 14 — 17 62 93 

 
Форма контролю — диференційований залік. 
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3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК  
КЛЮЧОВИХ КАТЕГОРІЙ КУРСУ* 

 
 
 
 
 
 
 
Адекватність контролю — відповідність контролю специфічним 

конкретним умовам та індивідуальному принципу з урахуванням пла-
нів і службових посад окремих керівників та їх особистих якостей, що 
необхідні для підвищення результативності й ефективності дій (Поло-
ження про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках Ук-
раїни, затверджене постановою Правління Національного банку Украї-
ни від 20.03.98 р. № 114.) 

АІС «Досьє банків» банківського нагляду — автоматизована ін-
формаційна система банківського нагляду, тобто комплекс інформацій-
них, програмних та організаційних засобів, що забезпечують накопи-
чення, підтримання в актуальному стані, збереження та отримання ви-
хідної інформації щодо діяльності та фінансового стану комерційних 
банків. (Положення про автоматизовану інформаційну систему банків-
ського нагляду «Досьє банків», затверджене постановою Правління На-
ціонального банку України від 01.11.2000 р. № 430, реєстр. № 743 від 
01.11.2000 р.) 

Асоційована компанія (підприємство) — компанія, в якій інвестор 
має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним підп-
риємством інвестора. (Положення про порядок розрахунку резерву на 
відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними папе-
рами та інших вкладень у статутні фонди підприємств, затверджене 
постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 
1999 р. № 629. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 
2000 р. за № 45/4266.) 

Асоційована компанія (підприємство) — компанія, в якій інвестор 
має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним підп-
риємством інвестора. Значний вплив передбачає, що інвестор прямо або 
через дочірні компанії володіє 20 % або більшою часткою капіталу 
компанії. Значний вплив також має місце, якщо інвестор (банк) прямо 
або через дочірні компанії володіє менш як 20 % капіталу компанії, але 
виконуються такі умови:  

— інвестор (банк) має представників у раді директорів або аналогі-
чному керівному органі компанії;  

 
* Визначення основних понять та категорій наводиться відповідно до чинних 

нормативних та методичних актів НБУ станом на 01.09.2002 р. 
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— інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії та операцій 
компанії;  

— проводяться істотні операції між інвестором (банком) та компанією;  
— здійснюється обмін керуючим персоналом між інвестором (бан-

ком) і компанією;  
— інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну або комерційну 

інформацію. (Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними 
паперами установ комерційних банків України, затверджена постано-
вою Правління Національного банку України від 30.12.97 р. № 466, ре-
єстр. № 510 від 31.12.97 р.) 

Асоційована компанія (підприємство) — це компанія, в якій інве-
стор має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним 
підприємством інвестора. Значний вплив передбачає, що інвестор пря-
мо або через дочірні компанії володіє 20 % або більшою часткою капі-
талу компанії. Значний вплив також має місце, якщо інвестор (банк) 
прямо або через дочірні компанії володіє менше як 20 % капіталу ком-
панії , але виконуються такі умови:  

1) інвестор (банк) має представника (представників) у раді директо-
рів або аналогічному керівному органі компанії;  

2) інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії та операцій 
компанії;  

3) проводяться істотні операції між інвестором (банком) та компанією;  
4) здійснюється обмін керівним персоналом між інвестором (бан-

ком) і компанією;  
5) інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну або комерційну 

інформацію. (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку комерційних банків України‚ затверджена постановою 
Правління Національного банку України від 21.11.97 р. № 388‚ реєстр. 
№ 495 від 28.11.97 р.) 

Аудит банку — це визначення стану банку на основі перевірки пра-
вильності складання та підтвердження достовірності балансу, обліку 
прибутків та збитків, аналізу стану обліку, відповідності обліку та дій 
банку вимогам чинного законодавства, дотримання рівності прав акціо-
нерів (учасників) під час розподілу дивідендів, голосування, надання 
прав на придбання нових акцій тощо та підготовка висновків для на-
дання інформації керівництву, акціонерам (учасникам) банку та іншим 
користувачам. (Положення про організацію внутрішнього аудиту в ко-
мерційних банках України, затверджене постановою Правління Націо-
нального банку України від 20.03.98 р. № 114.) 

Аудитор — особа, яка уповноважена проводити аудиторську пере-
вірку. (Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних 
банках України, затверджено постановою Правління Національного 
банку України від 20.03.98 р. № 114.) 

Аудиторська перевірка — система засобів перевірки документів 
інформаційної системи, облікових записів, статистичних матеріалів, а 
також контроль за достовірністю виконання необхідних процедур, за-
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значених у даному Положенні. (Положення про організацію внутріш-
нього аудиту в комерційних банках України, затверджене постановою 
Правління Національного банку України від 20.03.98 р. № 114.) 

Аудиторський висновок — це документ, в якому викладається ме-
та, вказуються обсяг та результати аудиторської перевірки. (Методичні 
вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комер-
ційних банках України, затверджені постановою Правління Національ-
ного банку України від 20.07.99 р. № 358). 

Афілійована особа банку — будь-яка юридична особа, в якій банк 
має істотну участь або яка має істотну участь у банку. (Інструкція про 
складання річної фінансової звітності Національного банку України, 
затверджена постановою Правління Національного банку України від 
26.12.2001 р. № 551, реєстр. № 820 від 28.12.2001 р.) 

 
База даних АІС «Досьє банків» — програмно-апаратний комплекс, 

що забезпечує накопичення, збереження, належне використання інфор-
мації про діяльність комерційних банків та її захист від несанкціонова-
ного доступу на всіх технологічних ланках. (Положення про автомати-
зовану інформаційну систему банківського нагляду «Досьє банків», 
затверджене постановою Правління Національного банку України від 
01.11.2000 р. № 430, реєстр. № 743 від 01.11.2000 р.) 

Баланс — звіт про фінансовий стан банку, який відображає на пев-
ну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. (Інструкція про 
складання річної фінансової звітності Національного банку України, 
затверджена постановою Правління Національного банку України від 
26.12.2001 р. № 551, реєстр. № 820 від 28.12.2001 р.) 

Банки учасники реорганізації — це банк (банки) та банк-правонас-
тупник (банки-правонаступники). (Методичні рекомендації про порядок 
реорганізації, реструктуризації комерційних банків, затверджені постановою 
Правління Національного банку України від 09.10.2000 р. № 395.)  

Банківська корпорація — юридична особа (банк), засновниками та 
акціонерами якої можуть бути виключно банки. (Положення про поря-
док створення і державної реєстрації банківських об`єднань, затвер-
джене постановою Правління Національного банку України від 31 сер-
пня 2001 р. № 377. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 
жовтня 2001 р. за № 889/6080.)  

Банківська холдингова група — банківське об`єднання, до складу 
якого входять виключно банки. Материнському банку банківської хол-
дингової групи має належати не менше ніж 50 % акціонерного (пайово-
го) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його 
дочірніми банками. (Положення про порядок створення і державної 
реєстрації банківських об`єднань, затверджене постановою Правління 
Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 377. Зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2001 р. за № 889/6080.) 

Банківські консорціуми — це тимчасові об’єднання банків, які 
створюються для координації дій під час проведення різного роду бан-



 12 

ківських операцій або для кредитування однієї, але великої угоди і за-
сновані банками на паритетних засадах. (Положення про порядок здій-
снення консорціумного кредитування, затверджено постановою Прав-
ління Національного банку України від 21.02.96 р. № 37.) 

Банк-член (учасник) — банк, що має ліцензію міжнародної платіж-
ної системи і бере участь у виконанні трансакцій із застосуванням пла-
тіжних карток міжнародної платіжної системи VISA International та 
підписав угоду з розрахунковим банком про розрахунки за фінансови-
ми зобов’язаннями, які виникають у результаті трансакцій у національ-
ній валюті. (Положення про міжбанківські розрахунки за операції, що 
здійснюються із застосуванням банківських платіжних карток міжнаро-
дної платіжної системи VISA International, затверджене постановою 
Правління Національного банку України від 20.11.98 р. № 490, реєстр. 
№ 591 від 07.12.98 р.) 

Банк, що реорганізовується, — це банк, який унаслідок реоргані-
зації передає свої майнові права і зобов’язання банку-правонаступнику 
(банкам-правонаступникам) за передавальним або роздільним актом 
(балансом) і припиняє свою діяльність як юридична особа. (Методичні 
рекомендації про порядок реорганізації, реструктуризації комерційних 
банків, затверджені постановою Правління Національного банку Украї-
ни від 09.10.2000 р. № 395.) 

Безнадійна щодо стягнення заборгованість — прострочена і сум-
нівна заборгованість за наданими кредитами, яка, незважаючи на захо-
ди, вжиті Національним банком України відповідно до чинного законо-
давства щодо стягнення, залишається непогашеною. (Положення про 
порядок формування і використання Національним банком України 
резерву на відшкодування можливих втрат за заборгованістю комер-
ційних банків та Уряду України, затверджене постановою Правління 
Національного банку України від 01.06.2000 р. № 221, реєстр № 717 від 
01.06.2000 р.) 

«Безнадійні» кредитні операції — це операції, імовірність вико-
нання зобов’язань за якими з боку позичальника/контрагента банку (з 
урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) 
практично відсутня, ризик за такими операціями дорівнює сумі забор-
гованості за ними. (Положення про порядок формування та викорис-
тання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними опе-
раціями банків, затверджене постановою Правління Національного ба-
нку України від 6 липня 2000 р. № 279, зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 3 серпня 2000 р. за № 474/4695.) 

Бухгалтерський (фінансовий) облік в банках України — це 
складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та 
процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 
узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку 
зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прий-
няття управлінських рішень. (Положення про організацію бухгалтер-
ського обліку та звітності в банках України, затверджене постановою 
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Правління Національного банку України від 30 грудня 1998 р. № 566. 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 лютого 1999 р. за 
№ 56/3349.) 

 
Валютна позиція — це співвідношення вимог (балансових і поза-

балансових) та зобов’язань (балансових і позабалансових) банку в кож-
ній іноземній валюті. У разі їх рівності позиція вважається закритою, за 
нерівності — відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зо-
бов’язань за проданою валютою перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо 
обсяг вимог за купленою валютою перевищує обсяг зобов’язань. (Ін-
струкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвер-
джена постановою Правління Національного банку України від 28 сер-
пня 2001 р. № 368. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 
26 вересня 2001 р. за № 841/6032.)  

Вибіркова перевірка — це вивчення та обстеження окремих питань 
(питання фінансово-господарської діяльності у визначеному виді опе-
рацій). (Положення про службу внутрішнього аудиту Національного 
банку України, затверджене постановою Правління Національного від 
05.10.2000 р. № 385, реєстр. № 737 від 05.10.2000 р.) 

Вихідна інформація — сукупність стандартних звітів і вихідних 
форм, що передбачені технічними завданнями на програмування моду-
лів. (Положення про автоматизовану інформаційну систему банківсько-
го нагляду «Досьє банків», затверджене постановою Правління Націо-
нального банку України від 01.11.2000 р. № 430, реєстр. № 743 від 
01.11.2000 р.) 

Відповідальний за введення інформації — працівник відповідного 
підрозділу Генерального департаменту банківського нагляду, який вво-
дить інформацію до відповідного модуля АІС «Досьє банків». (Поло-
ження про автоматизовану інформаційну систему банківського нагляду 
«Досьє банків», затверджене постановою Правління Національного ба-
нку України від 01.11.2000 р. № 430, реєстр. № 743 від 01.11.2000 р.) 

Власний капітал — загальна сума сплаченого капіталу підприємст-
ва, нерозподіленого прибутку та резервів цього підприємства, які не 
були виділені для покриття спеціальних заборгованостей. (Положення 
про проведення конкурсу на кращий бізнес-проект, підготовлений від-
повідно до вимог кредитної лінії ЄБРР для підтримки малого та серед-
нього підприємництва, затверджене постановою Правління Національ-
ного банку України від 04.09.2001 р. № 381, реєстр. № 796 від 
04.09.2001 р.) 

Власний капітал — частина в активах банку, що залишається після 
вирахування його зобов’язань. (Інструкція про складання річної фінан-
сової звітності Національного банку України, затверджена постановою 
Правління Національного банку України від 26.12.2001 р. № 551, ре-
єстр. № 820 від 28.12.2001 р.) 

Внутрішній аудит банку — це незалежна експертна діяльність служ-
би внутрішнього аудиту банку для перевірки й оцінки адекватності та ефе-
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ктивності системи внутрішнього контролю та якості виконання призначе-
них обов’язків співробітниками банку. (Положення про організацію внут-
рішнього аудиту в комерційних банках України, затверджене постановою 
Правління Національного банку України від 20.03.98 р. № 114.) 

Внутрішній банківський контроль — це сукупність процедур, які 
забезпечують дотримання положень внутрішніх і зовнішніх норматив-
них актів при здійсненні операцій банку та достовірність і повноту ін-
формації. (Положення про організацію бухгалтерського обліку та звіт-
ності в банках України, затверджене постановою Правління Національ-
ного банку України від 30 грудня 1998 р. № 566. Зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 1 лютого 1999 р. за № 56/3349.)  

Внутрішній контроль у банку — це сукупність процедур, які за-
безпечують достовірність та повноту інформації, яка передається керів-
ництву банку, дотримання внутрішніх та зовнішніх нормативних актів 
при здійсненні операцій банку, збереження активів банку і його клієн-
тів, оптимальне використання ресурсів банку, управління ризиками, 
забезпечення чіткого виконання розпоряджень органів управління бан-
ку в досягненні мети, яка поставлена в стратегічних та інших планах 
банку. (Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерцій-
них банках України, затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 20.03.98 р. № 114.) 

Вступний контроль — окремий різновид перевірки банку, що здій-
снюється з метою встановлення наявності в банку умов, визначених 
чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного 
банку, необхідних для здійснення державної реєстрації підрозділів бан-
ку, отримання банківської ліцензії на здійснення банківських операцій, 
письмового дозволу на здійснення операцій, інших ліцензій, дозволів (у 
тому числі на придбання чи збільшення істотної участі в банку), перед-
бачених чинним законодавством та нормативно-правовими актами На-
ціонального банку. Вступний контроль може здійснюватись у безвиїзно-
му порядку та шляхом інспекційних перевірок. (Положення про плану-
вання та порядок проведення інспекційних перевірок, затверджене пос-
тановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 
276. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р. за 
№ 703/5894.) 

 
Господарська одиниця за межами України — небанківська дочір-

ня установа, асоційована компанія, дочірній банк, філія, представницт-
во українського банку, які перебувають або ведуть діяльність за межа-
ми України. (Інструкція про консолідацію фінансової звітності банків 
України, затверджена постановою Правління Національного банку Ук-
раїни від 5 жовтня 2001 р. № 422. Зареєстрована в Міністерстві юстиції 
України 20 листопада 2001 р. за № 968/6159.) 

 
Дата балансу — дата, на яку складений баланс банку. Датою балан-

су є кінець останнього дня звітного періоду. (Інструкція з бухгалтер-



 15 

ського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних 
банків України, затверджена постановою Правління Національного ба-
нку України від 11 грудня 2000 р. № 475. Зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2000 р. за № 960/5181.) 

Дата інспектування — дата, за станом на яку здійснюється виїзне 
інспектування та відображається стан справ у банку в звіті чи довідці. 
За дату інспектування береться 1-ше число місяця, що передує даті по-
чатку виїзної інспекції. (Положення про планування та порядок прове-
дення інспекційних перевірок, затверджено постановою Правління На-
ціонального банку України від 17 липня 2001 р. № 276. Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р. за № 703/5894.) 

День виникнення порушення — перший день після закінчення 
встановленого законодавством строку розрахунків за експортною, ім-
портною та лізинговою операцією або строку, встановленого відповід-
но до раніше одержаних за цією операцією ліцензій. (Інструкція про 
порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, 
імпортними та лізинговими операціями, затверджена постановою Пра-
вління Національного банку України від 24 березня 1999 р. № 136. За-
реєстрована в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 р. за 
№ 338/3631.) 

Довга відкрита валютна позиція — сума перевищення активів ба-
нку в іноземній валюті над його зобов`язаннями в тій самій іноземній 
валюті (сума кредитового залишку в іноземній валюті за меморандним 
рахунком 8000 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських 
металів»). Купівля Національним банком іноземної валюти збільшує 
(або відкриває) довгу відкриту валютну позицію та зменшує (або закри-
ває) коротку валютну позицію. (Правила визначення і бухгалтерського 
обліку нереалізованих та реалізованих прибутків і збитків Національ-
ного банку України за операціями в іноземній валюті та банківських 
металах, затверджені постановою Правління Національного банку Ук-
раїни від 01.11.2000 р. № 429, реєстр. № 742 від 01.11.2000 р.) 

Довідка про перевірку (інспектування) — документ довільної фо-
рми про результати тематичної чи спеціальної інспекційної перевірки, 
що складається відповідальним інспектором та не потребує затвер-
дження. (Положення про планування та порядок проведення інспекцій-
них перевірок, затверджене постановою Правління Національного бан-
ку України від 17 липня 2001 р. № 276. Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 15 серпня 2001 р. за № 703/5894). 

Дочірні установи — установи, що перебувають під контролем ма-
теринського банку. (Інструкція про консолідацію фінансової звітності 
банків України, затверджена постановою Правління Національного ба-
нку України від 5 жовтня 2001 р. № 422. Зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 968/6159). 

Дочірня компанія (підприємство) — компанія, яка контролюється 
іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія 
(банк) прямо або через дочірні компанії володіє 50 % або більшою час-
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ткою капіталу компанії. Контроль також наявний, якщо материнська 
компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою капі-
талу компанії менше ніж 50 %, але має:  

— частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 % за-
вдяки угодам з іншими інвесторами;  

— право керувати фінансовою та виробничою політикою підприєм-
ства згідно зі статутом або угодою;  

— право призначати або звільняти більшість членів ради директорів 
або аналогічного керуючого органу компанії;  

— право визначального голосу у раді директорів або аналогічному 
керуючому органі компанії. (Інструкція з бухгалтерського обліку опе-
рацій з цінними паперами установ комерційних банків України, затвер-
джена постановою Правління Національного банку України від 
30.12.97 р. № 466, реєстр. № 510 від 31.12.97 р.) 

Дочірня компанія (підприємство) — компанія, яка контролюється 
іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія 
(банк) прямо або через дочірні компанії володіє 50 % або більшою час-
ткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо материнська 
компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою капі-
талу компанії менше 50 %, але має:  

1) частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 %, за-
вдяки угодам з іншими інвесторами;  

2) право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємс-
тва згідно зі статутом або угодою;  

3) право призначати або звільняти більшість членів ради директорів 
або аналогічного керівного органу компанії; або  

4) право визначального голосу у раді директорів або аналогічному 
керівному органі компанії. (Інструкція про застосування Плану рахун-
ків бухгалтерського обліку комерційних банків України‚ затверджена 
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 р. 
№ 388‚ реєстр. № 495 від 28.11.97 р.) 

 
ЄІС «Реєстр позичальників» — єдиний апаратно-програмний 

комплекс, що забезпечує отримання від банківських установ вхідної 
інформації, її накопичення, зберігання, належне використання, захист 
на всіх технологічних ланках від несанкціонованого доступу, форму-
вання вихідної інформації, взаємодію з користувачами. (Положення про 
єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників», затверджено по-
становою Правління Національного банку України від 27 червня 2001 р. 
№ 245. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 липня 2001 р. за 
№ 604/5795.) 

 
Збитки втрачених можливостей — це збитки, що можуть виник-

нути в банку лише в результаті несприятливого зрушення кон’юнктури 
ринку цінних паперів, незалежно від дій емітента та банку. Такі збитки 
відображають втрату банком можливості більш вигідного вкладання 
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коштів у поточний час внаслідок придбання певного активу в минуло-
му. Такі збитки не пов’язані з погіршенням фінансового стану контра-
гента, а тому можуть стосуватися цінних паперів найбільш надійних та 
стабільних емітентів. (Положення про порядок розрахунку резерву на 
відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними папе-
рами та інших вкладень у статутні фонди підприємств, затверджене 
постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 
1999 р. № 629. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 
2000 р. за № 45/4266.) 

Звітний період для складання річної фінансової звітності — ка-
лендарний рік. (Інструкція про складання річної фінансової звітності 
Національного банку України, затверджена постановою Правління На-
ціонального банку України від 26.12.2001 р. № 551, реєстр. № 820 від 
28.12.2001 р.) 

Звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у складі 
власного капіталу банку протягом звітного періоду. (Інструкція про 
складання річної фінансової звітності Національного банку України, 
затверджена постановою Правління Національного банку України від 
26.12.2001 р. № 551, реєстр. № 820 від 28.12.2001 р.) 

Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати і фінан-
сові результати діяльності банку. (Інструкція про складання річної фі-
нансової звітності Національного банку України, затверджена постано-
вою Правління Національного банку України від 26.12.2001 р. № 551, 
реєстр. № 820 від 28.12.2001 р.) 

Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надхо-
дження і видаток грошових коштів у результаті діяльності банку у звіт-
ному періоді. (Інструкція про складання річної фінансової звітності На-
ціонального банку України, затверджена постановою Правління Націо-
нального банку України від 26.12.2001 р. № 551, реєстр. № 820 від 
28.12.2001 р.) 

Злиття — припинення діяльності двох (чи кількох) комерційних 
банків як юридичних осіб та передання за передаточним балансом усіх 
майнових прав і зобов’язань банку — юридичній особі, що створений у 
результаті реорганізації. (Методичні рекомендації про порядок реорга-
нізації, реструктуризації комерційних банків, затверджені постановою 
Правління Національного банку України від 09.10.2000 р. № 395.) 

Зовнішній аудит — перевірка, що здійснюється незалежними висо-
кокваліфікованими спеціалістами в галузі аудиту, контролю та аналізу 
фінансово-господарської діяльності на підставі наявності відповідного 
сертифіката на право здійснення аудиторської діяльності. (Положення 
про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, 
затверджене постановою Правління Національного банку України від 
20.03.98 р. № 114.) 

 
Інвентаризація — періодичне перевіряння наявності цінностей, що 

перебувають на балансі установи, їх стану та оцінки. (Інструкція з бух-
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галтерського обліку запасів матеріальних цінностей в установах Націо-
нального банку України, затверджена постановою Правління Націона-
льного банку України від 15.01.2001 р. № 13, реєстр. № 753 від 
15.01.2001 р.) 

Інвентаризація — періодична перевірка наявності товарно-
матеріальних цінностей банку, стану їх зберігання, правильності веден-
ня складського господарства й достовірності даних обліку. (Інструкція з 
бухгалтерського обліку запасів товарно-матеріальних цінностей комер-
ційних банків України, затверджена постановою Правління Національ-
ного банку України від 20 серпня 1999 р. № 419. Зареєстрована в Мініс-
терстві юстиції України 10 вересня 1999 р. за № 614/3907.)  

Інспектор — службовець Національного банку, діяльність якого 
пов’язана з проведенням інспекційної перевірки. (Положення про плану-
вання та порядок проведення інспекційних перевірок, затверджене пос-
тановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 
276. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р. за 
№ 703/5894.) 

Інспекційна група — група інспекторів, яким відповідно до пос-
відчення на перевірку доручається здійснити інспектування. (Положен-
ня про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, за-
тверджене постановою Правління Національного банку України від 17 
липня 2001 р. № 276. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 
серпня 2001 р. за № 703/5894.) 

Інспекційна перевірка — виїзна перевірка (інспектування) банку. 
(Положення про планування та порядок проведення інспекційних пере-
вірок, затверджено постановою Правління Національного банку Украї-
ни від 17 липня 2001 р. № 276, зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 15 серпня 2001 р. за № 703/5894). 

Інструкція — нормативно-правовий акт, який детально визначає 
зміст і методичні питання правового регулювання у певній сфері бан-
ківської діяльності. (Інструкція про порядок пiдготовки, видання, ре-
єстрацiї та систематизацiї нормативно-правових актів Нацiонального 
банку України, затверджена постановою Правління Національного бан-
ку України від 30.12.99 р. № 634, реєстр. № 689 від 30.12.99 р.) 

 
Код банку — реквізит банку, визначений і включений до довідника 

банківських установ України. (Інструкція з організації емісійно-касової 
роботи в територіальних управліннях Національного банку України, 
затверджена постановою Правління Національного банку України від 
01.08.2001 р. № 310, реєстр. № 795 від 30.08.2001 р.) 

Комплексне інспектування (перевірка) — інспекційна перевірка 
банку — юридичної особи, якій підлягають усі напрями діяльності бан-
ку в розрізі компонентів рейтингової системи CAMEL та за результата-
ми якої виставляється комплексна рейтингова оцінка. (Положення про 
планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердже-
не постановою Правління Національного банку України від 17 липня 
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2001 р. № 276. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 
2001 р. за № 703/5894.) 

Консолідована група — це окрема економічна одиниця, неюридична 
особа, яка являє собою сукупність юридичних осіб, включаючи головну ба-
нківську установу (материнський банк з урахуванням філій, представництв, 
відділень на території України і за кордоном) та учасників групи (дочірні 
небанківські установи, дочірні банки). (Інструкція про консолідацію фінан-
сової звітності банків України, затверджена постановою Правління Націона-
льного банку України від 5 жовтня 2001 р. № 422. Зареєстрована в Міністер-
стві юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 968/6159.) 

Консолідована фінансова звітність — це фінансова звітність, що 
відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових 
коштів банку — юридичної особи та його дочірніх установ як єдиної 
економічної одиниці. (Інструкція про консолідацію фінансової звітності 
банків України, затверджена постановою Правління Національного ба-
нку України від 5 жовтня 2001 р. № 422. Зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 968/6159.) 

Координатор АІС «Досьє банків» — відділ упровадження сучас-
них інформаційних технологій банківського нагляду, наділений необ-
хідними повноваженнями щодо координації дій між адміністратором 
бази даних, користувачами АІС «Досьє банків», структурними підроз-
ділами банківського нагляду з питань підтримання в актуальному стані 
та вдосконалення АІС «Досьє банків». (Положення про автоматизовану 
інформаційну систему банківського нагляду «Досьє банків», затвер-
джене постановою Правління Національного банку України від 
01.11.2000 р. № 430, реєстр. № 743 від 01.11.2000 р.) 

Коротка відкрита валютна позиція — сума перевищення зо-
бов`язань банку в іноземній валюті над його активами в тій самій іно-
земній валюті (сума дебетового залишку в іноземній валюті за мемора-
ндним рахунком 8000 «Позиція банку щодо іноземної валюти та бан-
ківських металів»). Продаж Національним банком іноземної валюти 
збільшує (або відкриває) коротку відкриту валютну позицію та зменшує 
(або закриває) довгу валютну позицію. (Правила визначення і бухгал-
терського обліку нереалізованих та реалізованих прибутків і збитків 
Національного банку України за операціями в іноземній валюті та бан-
ківських металах, затверджена постановою Правління Національного 
банку України від 01.11.2000 р. № 429, реєстр. № 742 від 01.11.2000 р.) 

Кредитний ризик — імовірність несплати позичальником основно-
го боргу та відсотків, які належать сплаті за користуванням кредитом, у 
терміни, визначені в кредитному договорі. (Положення Національного 
банку України про кредитування‚ затверджене постановою Правління 
Національного банку України від 28.09.95 р. № 246.) 

Кредитний ризик — ризик несплати позичальником суми основно-
го боргу за кредитом і відсотків за ним. (Положення про операції банків 
з векселями, затверджене постановою Правління Національного банку 
України від 28.05.99 р. № 258, реєстр. № 653 від 01.06.1999 р.) 
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Кредитний ризик — ризик невиконання позичальником (контраге-
нтом банку) зобов’язань за кредитними операціями (тобто ризик того, 
що сплата позичальником відсотків і основного боргу за кредитними 
операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди 
або взагалі не проводитиметься). (Положення про порядок формування 
та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредит-
ними операціями банків, затверджене постановою Правління Націона-
льного банку України від 6 липня 2000 р. № 279. Зареєстровано в Міні-
стерстві юстиції України 3 серпня 2000 р. за № 474/4695.) 

Кредитоспроможність — здатність позичальника в повному обсязі 
і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми бор-
говими зобов’язаннями. (Положення Національного банку України про 
кредитування‚ затверджене постановою Правління Національного бан-
ку України від 28.09.1995 р. № 246.) 

Кредитоспроможність — наявність передумов для одержання кре-
диту і здатність повернути його. Кредитоспроможність позичальника 
визначається за показниками, що характеризують його здатність своє-
часно розраховуватися за раніше одержаними кредитами, його поточ-
ний фінансовий стан, спроможність у разі потреби мобілізувати кошти 
з різних джерел і забезпечити оперативну конверсію активів у ліквідні 
кошти. (Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Украї-
ні, затверджена постановою Правління Національного банку України 
від 28 серпня 2001 р. № 368. Зареєстрована в Міністерстві юстиції Ук-
раїни 26 вересня 2001 р. за № 841/6032.) 

 
Ліквідаційна вартість — оцінна сума коштів, що буде отримана у 

разі ліквідації активу. (Інструкція про застосування Плану рахунків бу-
хгалтерського обліку комерційних банків України‚ затверджена поста-
новою Правління Національного банку України від 21.11.1997 р. 
№ 388‚ реєстр. № 495 від 28.11.97 р.) 

Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, 
яку банк очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів 
після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за 
вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією). (Інструкція 
з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів 
комерційних банків України, затверджена постановою Правління Наці-
онального банку України від 11 грудня 2000 р. № 475. Зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2000 р. за № 960/5181.) 

Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, 
яку установа банку очікує отримати від реалізації (ліквідації) необорот-
них матеріальних (нематеріальних) активів після закінчення строку їх 
корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, 
пов’язаних із їх продажем (ліквідацією). (Інструкція з бухгалтерського 
обліку основних засобів і нематеріальних активів установ Національно-
го банку України, затверджена постановою Правління Національного 
банку України від 23.03.2001 р. № 123, реєстр. № 772 від 23.03.2001 р.) 
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Ліквідними активами є кошти в касі, які відкриті в Національному 
банку та інших банках, а також активи, що можуть бути швидко прокон-
вертовані в готівкові чи безготівкові кошти. (Інструкція про порядок ре-
гулювання діяльності банків в Україні‚ затверджена постановою Прав-
ління Національного банку України від 28 серпня 2001 р. № 368. Зареє-
стрована в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 р. за 
№ 841/6032.) 

Ліквідність банку — це здатність банку забезпечити своєчасне ви-
конання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю 
між строками й сумами погашення розміщених активів та строками і 
сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами ін-
ших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші 
витрати). (Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Ук-
раїні, затверджена постановою Правління Національного банку Украї-
ни від 28 серпня 2001 р. № 368. Зареєстрована в Міністерстві юстиції 
України 26 вересня 2001 р. за № 841/6032.) 

Ліцензія на виконання окремої операції для банківської корпо-
рації — документ, який видає Національний банк банківській корпора-
ції в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про банки і 
банківську діяльність» та цим Положенням, виходячи з розміру зведе-
ного (консолідованого) регулятивного капіталу банків — учасників бан-
ківської корпорації, та на підставі якого банківська корпорація має право 
на виконання окремої операції. (Положення про порядок видачі банкам 
банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання ок-
ремих операцій, затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 17 липня 2001 р. № 275. Зареєстровано в Міністерст-
ві юстиції України 21 серпня 2001 р. за № 730/5921.) 

 
Материнський банк — банк, який здійснює контроль дочірніх ус-

танов. (Інструкція про консолідацію фінансової звітності банків Украї-
ни, затверджена постановою Правління Національного банку України 
від 5 жовтня 2001 р. № 422. Зареєстрована в Міністерстві юстиції Укра-
їни 20 листопада 2001 р. за № 968/6159.) 

Модель обслуговування консолідованого кореспондентського ра-
хунку в СЕП — сукупність механізмів і правил роботи СЕП, банку та 
його філій, згідно з якими здійснюються міжбанківські розрахунки за 
консолідованим кореспондентським рахунком через СЕП. (Інструкція 
про міжбанківські розрахунки в Україні, затверджена постановою Прав-
ління Національного банку України від 27 грудня 1999 р. № 621. Зареєс-
трована в Міністерстві юстиції України 27 січня 2000 р. за № 53/4274.) 

Модуль АІС «Досьє банків» — структурна частина інформаційної 
системи, яка об`єднує програмні засоби для накопичення й збереження 
в базі даних економічно однорідної інформації про діяльність або фі-
нансовий стан банку та програмні засоби, які дають змогу користувачу 
діяти згідно з його повноваженнями. (Положення про автоматизовану 
інформаційну систему банківського нагляду «Досьє банків», затвер-
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джене постановою Правління Національного банку України від 
01.11.2000 р. № 430, реєстр. № 743 від 01.11.2000 р.) 

 
Нерезиденти — юридичні особи та суб’єкти господарської діяльно-

сті, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва то-
що), з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійсню-
ють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави. Роз-
ташовані на території України дипломатичні представництва, консуль-
ські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, між-
народні організації та їх представництва, що мають дипломатичні при-
вілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і 
фірм, які не здійснюють господарської діяльності відповідно до законо-
давства України. (Положення про укладення договорів Національним 
банком України, затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 17.12.2001 р. № 522, реєстр. № 814 від 17.12.2001 р.) 

Нерезиденти — це:  
фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без 

громадянства), які мають постійне місце проживання за межами Украї-
ни, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;  

юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які ство-
рені й діють відповідно до законодавства іноземної держави. (Інструк-
ція про переміщення валюти України‚ іноземної валюти‚ банківських 
металів‚ платіжних документів‚ інших банківських документів і платі-
жних карток через митний кордон України‚ затверджена постановою 
Правління Національного банку України від 12 липня 2000 р. № 283. 
Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 липня 2000 р. за 
№ 452/4673.) 

Норматив резервування — установлене Правлінням Національно-
го банку України процентне співвідношення між сумою обов’язкових 
резервів та загальною сумою банківських пасивів, до яких застосову-
ються резервні вимоги. (Положення про порядок формування обов’яз-
кових резервів для банків України, затверджене постановою Правління 
Національного банку України від 27 червня 2001 р. № 244. Зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2001 р. за № 586/5777.) 

 
Обачність — застосування в бухгалтерському обліку таких методів 

оцінки, які мають запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і 
завищенню оцінки активів і доходів. (Правила визнання доходів і витрат 
Національного банку України та бухгалтерського обліку доходів і витрат 
за послугами, затверджені постановою Правління Національного банку 
України від 06.03.2001 р. № 100, реєстр. № 769 від 07.03.2001 р.) 

Об’єктивні висновки — ті, що ґрунтуються лише на фактах, тобто 
неупереджені висновки. (Методичні вказівки щодо застосування стан-
дартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені 
постановою Правління Національного банку України від 20.07.1999 р. 
№ 358.) 
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Об’єктивність — незалежна позиція, яку повинні займати внутріш-
ні аудитори, здійснюючи відповідні перевірки. (Методичні вказівки 
щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних бан-
ках України, затверджені постановою Правління Національного банку 
України від 20.07.1999 р. № 358.) 

Об’єкт резервування — сума пасивів (зобов’язань), а за окремими 
активно-пасивними рахунками — пасивне сальдо за зведеним балансом 
банку, частина яких у певній пропорції призначена для резервування. 
(Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків 
України, затверджене постановою Правління Національного банку Ук-
раїни від 27 червня 2001 р. № 244. Зареєстровано в Міністерстві юсти-
ції України 11 липня 2001 р. за № 586/5777.) 

Облікова політика банку — сукупність визначених у межах чин-
ного законодавства принципів, методів і процедур, що використову-
ються банком для складання та подання фінансової звітності. (Поло-
ження про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках 
України, затверджене постановою Правління Національного банку Ук-
раїни від 30 грудня 1998 р. № 566. Зареєстровано в Міністерстві юсти-
ції України 1 лютого 1999 р. за № 56/3349.) 

Облікова ставка Національного банку — один з монетарних ін-
струментів, за допомогою якого Національний банк установлює для 
суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених 
і розміщених грошових коштів. Облікова ставка найнижча серед про-
центних ставок Національного банку і є орієнтиром вартості грошових 
коштів. (Тимчасове положення про визначення Національним банком 
України процентних ставок за своїми операціями, затверджене поста-
новою Правління Національного банку України від 27 квітня 2001 р. 
№ 183. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2001 р. 
за № 423/5614.) 

Обстеження — процес загального збирання інформації (без її дета-
льної перевірки) про напрями діяльності відповідного підрозділу з ме-
тою ознайомлення з його роботою (проведеними операціями); виявлен-
ня конкретних питань, що потребують особливої уваги; отримання ін-
формації щодо доцільності проведення додаткової аудиторської переві-
рки. (Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього 
аудиту в комерційних банках України, затверджені постановою Прав-
ління Національного банку України від 20.07.99 р. № 358.) 

Операційна діяльність — основна діяльність банку, що дає дохід, а 
також інші види діяльності, що не є інвестиційними або фінансовими. 
(Правила бухгалтерського обліку операцій Національного банку Украї-
ни зі строковими депозитами, затверджені постановою Правління Наці-
онального банку України від 27.12.2001 р. № 559, реєстр. № 821 від 
29.12.2001 р.) 

Основні засоби — матеріальні активи, які установа банку утримує з 
метою використання їх у процесі виробництва, надання послуг, здаван-
ня в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціа-
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льно-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більший, ніж один рік (або операційного циклу, як-
що він більший, ніж один рік). (Інструкція з бухгалтерського обліку 
основних засобів і нематеріальних активів установ Національного бан-
ку України, затверджена постановою Правління Національного банку 
України від 23.03.2001 р. № 123, реєстр. № 772 від 23.03.2001 р.) 

Оцінка — це процес визначення тієї суми коштів, за якою статті фі-
нансової звітності мають визнаватися й обліковуватися у балансі та зві-
ті про фінансові результати.  

Оцінка ризику — це систематичний процес оцінки ризику з викори-
станням професійних знань фахівців, які можуть передбачати вірогід-
ність виникнення негативних ситуацій, а також комплекс відповідних 
засобів та інструментів. (Методичні вказівки щодо застосування стандартів 
внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені постано-
вою Правління Національного банку України від 20.07.99 р. № 358). 

 
Перевірка — це обстеження й вивчення окремих ділянок фінансо-

во-господарської діяльності структурних підрозділів Національного бан-
ку. За результатами перевірки складається акт (за наявності порушень) 
або довідка. (Положення про службу внутрішнього аудиту Національно-
го банку України, затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 05.10.2000 р. № 385, реєстр. № 737 від 05.10.2000 р.) 

Переоцінка — операція з перерахунку залишків за рахунками, що 
виражені в іноземній валюті та банківських металах, в еквіваленті суми 
в гривнях за поточним офіційним курсом. (Правила визначення й бух-
галтерського обліку нереалізованих та реалізованих прибутків і збитків 
Національного банку України за операціями в іноземній валюті та бан-
ківських металах, затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 01.11.2000 р. № 429, реєстр. № 742 від 01.11.2000 р.) 

Період резервування — визначений термін (кількість днів), протя-
гом якого резервуються та зберігаються на кореспондентському рахун-
ку банку або на окремому рахунку в Національному банку України за-
резервовані банком кошти. (Положення про порядок формування 
обов’язкових резервів для банків України, затверджене постановою 
Правління Національного банку України від 27 червня 2001 р. № 244. 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2001 р. за 
№ 586/5777.) 

Період інспектування — період, за який аналізуються та розгля-
даються документи, матеріали та діяльність банку під час інспекційної 
перевірки. (Положення про планування та порядок проведення інспек-
ційних перевірок, затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 17 липня 2001 р. № 276. Зареєстровано в Міністерст-
ві юстиції України 15 серпня 2001 р. за № 703/5894.) 

Письмовий дозвіл Національного банку — документ, який видає 
Національний банк у порядку й на умовах, визначених Законом Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність» та цим Положенням, на підставі 
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якого банки мають право здійснювати окремі операції, передбачені 
статтею 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність». (По-
ложення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових 
дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене пос-
тановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. 
№ 275. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2001 р. 
за № 730/5921.) 

«Під контролем» — кредитні операції, за якими кредитний ризик є 
незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення несприятливої 
для позичальника ситуації та становить п’ять відсотків чистого кредит-
ного ризику. (Положення про порядок формування та використання 
резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 
банків, затверджене постановою Правління Національного банку Укра-
їни від 6 липня 2000 р. № 279. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 3 серпня 2000 р. за № 474/4695.) 

Пільговими кредитами вважаються кредити, надані позичальни-
кам на більш сприятливих умовах, аніж це встановлено внутрішніми 
документами банку, що визначають його кредитну та облікову політи-
ку. (Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 
затверджена постановою Правління Національного банку України від 
28 серпня 2001 р. № 368. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
26 вересня 2001 р. за № 841/6032.) 

Планова перевірка (інспектування) — інспекційна перевірка, яку 
здійснюють відповідно до плану інспекційних перевірок, затвердженого 
в порядку, передбаченому цим Положенням. (Положення про плануван-
ня та порядок проведення інспекційних перевірок, затверджене постано-
вою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 276. 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р. за 
№ 703/5894.) 

Події після дати балансу — події, які відбуваються між датою ба-
лансу й датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підго-
товленої до оприлюднення, та ті, які вплинули або можуть вплинути на 
фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів банку, а отже, 
можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації 
про ці події у примітках до фінансових звітів. (Положення про форму-
вання коригуючих проводок, що здійснюються банками України, за-
тверджене постановою Правління Національного банку України від 9 
жовтня 2001 р. № 427. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 
жовтня 2001 р. за № 909/6100.) 

Позичальник — суб’єкт кредитних відносин, який отримав у тим-
часове користування грошові кошти на умовах повернення, платності, 
строковості. (Положення Національного банку України про кредиту-
вання‚ затверджене постановою Правління Національного банку Украї-
ни від 28.09.95 р. № 246.) 

Положення — нормативно-правовий акт, який регулює окремі види 
банківської діяльності. (Інструкція про порядок пiдготовки, видання, 



 26 

реєстрацiї та систематизацiї нормативно-правових актів Нацiонального 
банку України, затверджена постановою Правління Національного бан-
ку України від 30.12.99 р. № 634, реєстр. № 689 від 30.12.99 р.) 

Пролонгація — продовження строку чинності договору, угоди, ве-
кселя тощо. (Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку комерційних банків України‚ затверджена постановою 
Правління Національного банку України від 21.11.97 р. № 388‚ реєстр. 
№ 495 від 28.11.97 р.) 

Прострочена заборгованість — позичка, яку не повернено банку у 
встановлений строк. (Інструкція про застосування Плану рахунків бух-
галтерського обліку комерційних банків України‚ затверджена поста-
новою Правління Національного банку України від 21.11.97 р. № 388‚ 
реєстр. № 495 від 28.11.97 р.) 

Прострочена заборгованість — заборгованість за наданим креди-
том, що не повернений Національному банку України в установлений 
кредитним договором строк. (Положення про порядок формування і 
використання Національним банком України резерву на відшкодування 
можливих втрат за заборгованістю комерційних банків та Уряду Украї-
ни, затверджене постановою Правління Національного банку України 
від 01.06.2000 р. № 221, реєстр № 717 від 01.06.2000 р.) 

Процентний ризик — ризик скорочення суми чистого процентного 
(дисконтного) доходу або збільшення процентних (дисконтних) витрат 
внаслідок зміни процентних ставок на ринку. (Положення про операції 
банків з векселями, затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 28.05.99 р. № 258, реєстр. № 653 від 01.06.99 р.) 

Пруденційний нагляд — система банківського нагляду, за якої го-
ловна увага органів нагляду зосереджується на регулярному проведенні 
оцінки загального фінансового стану, результатів діяльності та якості 
керівництва. Методика пруденційного нагляду вивчає дотримання бан-
ком вимог чинного законодавства, нормативних актів Національного 
банку України, економічних нормативів тощо. (Положення про органі-
зацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджене 
постановою Правління Національного банку України від 20.03.98 р. 
№ 114.) 

 
Ревізія — це документальний контроль за фінансово-господарсь-

кою діяльністю структурних підрозділів Національного банку, дотри-
манням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і зві-
тності; документальне виявлення нестач, розтрат, привласнень та кра-
діжок коштів і матеріальних цінностей, попередження можливих фі-
нансових зловживань та інших порушень. За результатами ревізії скла-
дається акт. Тривалість ревізії не повинна перевищувати 30 календар-
них днів, а реалізація матеріалів — 15 днів після її закінчення. У деяких 
випадках строк ревізії та реалізації матеріалів може бути продовжений 
керівником, який призначив ревізію. (Положення про службу внутріш-
нього аудиту Національного банку України, затверджене постановою 
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Правління Національного банку України від 05.10.2000 р. № 385, ре-
єстр. № 737 від 05.10.2000 р.) 

Регулярна фінансова звітність — звітність, що складається еміте-
нтом для зовнішніх користувачів (у тому числі державних органів) від-
повідно до чинного законодавства. При визначенні класу емітента ре-
гулярною звітністю вважається останній отриманий від емітента пакет 
звітності, за умови, що з часу закінчення періоду, який охоплюється 
таким пакетом звітності, пройшло не більше 120 календарних днів. 
(Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можли-
вих збитків банків від операцій з цінними паперами та інших вкладень 
у статутні фонди підприємств, затверджене постановою Правління На-
ціонального банку України від 30 грудня 1999 р. № 629. Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 26 січня 2000 р. за № 45/4266.) 

Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними опе-
раціями банків є спеціальним резервом, необхідність формування яко-
го обумовлена кредитними ризиками, що притаманні банківській діяль-
ності. Створення резерву під кредитні ризики — це визначення витрат з 
метою відображення реального результату діяльності банку з ураху-
ванням погіршення якості його активів або підвищення ризикованості 
кредитних операцій. (Положення про порядок формування та викорис-
тання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними опе-
раціями банків, затверджене постановою Правління Національного ба-
нку України від 6 липня 2000 р. № 279. Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 3 серпня 2000 р. за № 474/4695.) 

Реструктуризація банку — це комплекс організаційно-господар-
ських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямова-
них на поліпшення фінансового стану, підвищення ліквідності та пла-
тоспроможності банку, зокрема шляхом реорганізації банку, повної або 
часткової зміни власника з переходом боргових зобов’язань до юриди-
чної особи-інвестора, яка не підлягає санації, що сприятиме фінансово-
му оздоровленню банку та дозволить задовольнити вимоги кредиторів. 
(Методичні рекомендації про порядок реорганізації, реструктуризації 
комерційних банків, затверджені постановою Правління Національного 
банку України від 09.10.2000 р. № 395.) 

Ризик банківської діяльності — можливість зазнати втрат у разі 
виникнення несприятливих для банку обставин, неправомірних або нав-
мисних дій його працівників. (Положення про організацію внутрішнього 
аудиту в комерційних банках України, затверджене постановою Прав-
ління Національного банку України від 20.03.98 р. № 114.) 

Ризик ліквідності — ризик того, що в банку виявиться недостатньо 
грошових коштів, щоб виконати свої платіжні зобов’язання у встанов-
лені строки. (Положення про операції банків з векселями, затверджене 
постановою Правління Національного банку України від 28.05.99 р. 
№ 258, реєстр. № 653 від 01.06.99 р.) 

Річна фінансова звітність банку — це система взаємозв`язаних 
узагальнювальних показників, що відображають фінансовий стан банку 
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на кінець останнього дня звітного року та результати його діяльності за 
цей самий період. (Правила бухгалтерського обліку операцій Націона-
льного банку України зі строковими депозитами, затверджені постано-
вою Правління Національного банку України від 27.12.2001 р. № 559, 
реєстр. № 821 від 29.12.2001 р.) 

 
Своєчасні висновки — ті, що надаються без невиправданих затри-

мок і дають змогу діяти швидко й ефективно. (Методичні вказівки що-
до застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках 
України, затверджені постановою Правління Національного банку Ук-
раїни від 20.07.99 р. № 358.) 

Сертифікат відповідності — документ, що видається виробнику 
органом, уповноваженим (акредитованим) Державним комітетом Укра-
їни зі стандартизації, метрології та сертифікації згідно з правилами 
державної системи сертифікації. (Інструкція з організації емісійно-касо-
вої роботи в територіальних управліннях Національного банку України, 
затверджена постановою Правління Національного банку України від 
01.08.2001 р. № 310, реєстр. № 795 від 30.08.2001 р.) 

Сертифікація — це визначення кваліфікаційної придатності ауди-
тора шляхом складання кваліфікаційного іспиту та процедура надання 
аудиторам сертифіката Національного банку на право здійснення ауди-
торських перевірок банківських установ, згідно з вимогами чинного 
законодавства України та нормативно-правовими актами Національно-
го банку. (Положення про сертифікацію аудиторів банківських установ, 
затверджено постановою Правління Національного банку України від 
16 липня 2001 р. № 271. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
3 серпня 2001 р. за № 662/5853.) 

Служба внутрішнього аудиту банку — це самостійний структур-
ний підрозділ банку, який створюється за рішенням виконавчого органу 
банку й підпорядковується безпосередньо Правлінню (раді директорів) 
банку. (Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерцій-
них банках України, затверджене постановою Правління Національного 
банку України від 20 березня 1998 р. № 114.) 

Спеціальна перевірка (інспектування) — інспекційна перевірка за 
письмовим зверненням Міністерства внутрішніх справ України, Служ-
би безпеки України, Генеральної прокуратури України, Державної по-
даткової адміністрації, Координаційного комітету з боротьби з корупці-
єю й організованою злочинністю при Президентові України. (Положен-
ня про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, за-
тверджене постановою Правління Національного банку України від 
17 липня 2001 р. № 276. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
15 серпня 2001 р. за № 703/5894.) 

Стабілізаційний кредит — кредит Національного банку, що може 
надаватися банку як підтримка у здійсненні заходів фінансового оздо-
ровлення для забезпечення його ліквідності на визначений Правлінням 
Національного банку строк. (Положення про механізми рефінансування 
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банків України‚ затверджене постановою Правління Національного бан-
ку України від 28 лютого 2002 р. № 82. Зареєстровано в Міністерстві юс-
тиції України 20 березня 2002 р. за № 277/6565.) 

Стандарти внутрішнього аудиту — це критерії визначення проце-
дур аудиту, за якими здійснюється оцінка діяльності системи внутріш-
нього контролю. (Методичні вказівки щодо застосування стандартів 
внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені по-
становою Правління Національного банку України від 20 липня 1999 р. 
№ 358.) 

Субординований борг — це звичайні незабезпечені боргові капіта-
льні інструменти (складові елементи капіталу), які відповідно до угоди 
не можуть бути взяті з банку раніше ніж через п’ять років, а у випадку 
банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення пре-
тензій усіх інших кредиторів. При цьому сума таких коштів, уключених 
до капіталу, не може перевищувати 50 % розміру основного капіталу зі 
щорічним зменшенням на 20 % від його первинної вартості і протягом 
п’яти останніх років дії угоди. (Інструкція про порядок регулювання 
діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Націо-
нального банку України від 28 серпня 2001 р. № 368. Зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 р. за № 841/6032.) 

«Субстандартні» кредитні операції — це операції, за якими креди-
тний ризик є значним, надалі може збільшуватись і становить 20 % чис-
того кредитного ризику, а також існує ймовірність несвоєчасного по-
гашення заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені кре-
дитним договором. (Положення про порядок формування та викорис-
тання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними опе-
раціями банків, затверджене постановою Правління Національного ба-
нку України від 6 липня 2000 р. № 279. Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 3 серпня 2000 р. за № 474/4695.) 

Сума очікуваного відшкодування — сума, яку банк очікує до ві-
дшкодування вартості основних засобів чи нематеріальних активів під 
час їх майбутнього використання, включаючи їхню ліквідаційну вар-
тість. (Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематері-
альних активів комерційних банків України, затверджена постановою 
Правління Національного банку України від 11 грудня 2000 р. № 475. 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2000 р. за 
№ 960/5181.) 

 
Тематична перевірка (інспектування) — інспекційна перевірка 

окремої сфери діяльності банку, його філії або іншої особи, що охопле-
ні наглядовою діяльністю Національного банку. (Положення про плану-
вання та порядок проведення інспекційних перевірок, затверджене пос-
тановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 
276. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р. за 
№ 703/5894). 
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Територіальні управління Національного банку — філії Націо-
нального банку України та Операційне управління Національного бан-
ку України. (Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, за-
тверджена постановою Правління Національного банку України від 
27 грудня 1999 р. № 621. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
27 січня 2000 р. за № 53/4274.) 

 
Удосконалення нематеріальних активів — витрати, пов’язані з 

удосконаленням нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей 
та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікува-
них майбутніх економічних вигід. (Інструкція з бухгалтерського обліку 
основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України, 
затверджена постановою Правління Національного банку України від 
11 грудня 2000 р. № 475. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2000 р. за № 960/5181.) 

Уніфіковані звіти — індивідуальна інформація учасників консолі-
дації, що використовується материнським банком у процесі складання 
консолідованої фінансової звітності. (Інструкція про консолідацію фі-
нансової звітності банків України, затверджена постановою Правління 
Національного банку України від 5 жовтня 2001 р. № 422. Зареєстрова-
но в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 968/6159.) 

Уповноважений банк — банк, обраний Кабінетом Міністрів Укра-
їни та Національним банком для координації процесу проведення заліку 
взаємної заборгованості. (Порядок проведення заліків простроченої вза-
ємної заборгованості підприємств, установ і організацій електро-
енергетики, вугільної та газової промисловості, затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 
19 квітня 1999 р. № 621.) 

Уповноважений банк — банк України, який отримав ліцензію На-
ціонального банку України на право здійснення операцій із валютними 
цінностями. (Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, за-
тверджена постановою Правління Національного банку України від 
27 грудня 1999 р. № 621. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
27 січня 2000 р. за № 53/4274.)  

Уповноважений банк — будь-який комерційний банк, офіційно за-
реєстрований на території України, що має ліцензію Національного ба-
нку на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний кон-
троль за операціями своїх клієнтів. (Інструкція про переміщення валю-
ти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних докуме-
нтів, інших банківських документів і платіжних карток через митний 
кордон України, затверджена постановою Правління Національного 
банку України від 12 липня 2000 р. № 283. Зареєстровано в Міністерст-
ві юстиції України 28 липня 2000 р. за № 452/4673.) 

Управлінська звітність — звітність про стан та результати діяль-
ності банку, яку використовує керівництво (Правлінням банку) для 
планування, контролю та прийняття відповідних управлінських і еко-
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номічних рішень. Метою управлінської звітності є надання можливості 
оперативно управляти банківськими ресурсами та оцінювати ризики. 
(Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в бан-
ках України, затверджене постановою Правління Національного банку 
України від 30 грудня 1998 р. № 566. Зареєстровано в Міністерстві юс-
тиції України 1 лютого 1999 р. за № 56/3349.)  

 
Фінансова (бухгалтерська) звітність — це система взаємозв’я-

заних узагальнювальних показників, що відображають фінансовий стан 
банку та результати його діяльності за звітний період. (Положення про 
організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, за-
тверджене постановою Правління Національного банку України від 
30 грудня 1998 р. № 566. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
1 лютого 1999 р. за № 56/3349.) 

Фінансова діяльність — діяльність, яка спричиняє зміни розміру 
та складу власного й запозиченого капіталу підприємства. (Правила 
бухгалтерського обліку операцій Національного банку України зі стро-
ковими депозитами, затверджені постановою Правління Національного 
банку України від 27.12.2001 р. № 559, реєстр. № 821 від 29.12.2001 р.) 

 
CAMEL — система рейтингової оцінки банку, що має цифрове зна-

чення, визначається за результатами комплексного виїзного інспекту-
вання та відображає достатність капіталу, якість активів, менеджменту, 
надходжень, стан ліквідності. (Положення про планування та порядок 
проведення інспекційних перевірок, затверджене постановою Правлін-
ня Національного банку України від 17 липня 2001 р. № 276. Зареєстро-
вано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р. за № 703/5894.) 
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4. ТИПОВА ПРОГРАМА  
КУРСУ «БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД» 

ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ 

1. Базельський комітет з питань банківського нагляду як координа-
тор роботи з банківського нагляду та основні принципи ефективного 
банківського нагляду. 
2. Світовий досвід побудови служб банківського нагляду. 
3. Становлення служби банківського нагляду в Україні та сучасна 
структура банківського нагляду Національного банку України. 
 
Література [1; 2; 28; 12; 23]. 

Методичні вказівки до вивчення першої теми 

При вивченні вступної теми курсу студенти повинні з’ясувати, 
що специфіка банківського сектору економіки потребує посиле-
ного контролю і нагляду з боку державних органів регулювання. 
Діяльність банків забезпечує проведення розрахунків, акумуля-
цію грошових коштів і подальше використання їх, впливає на 
стабільність грошей, функціонування всіх секторів фінансового 
ринку, на динаміку інвестиційного процесу. Банки беруть на себе 
основну частку ризиків, які існують на фінансовому ринку.  

Головними цілями регулювання банківської діяльності є підт-
римка стабільності банківської системи, конкурентного середо-
вища серед банків та захист інтересів вкладників і кредиторів. 

Глибшому засвоєнню матеріалу мають сприяти ознайомлення 
з принципами Базельського комітету з питань банківського на-
гляду, які використовуються у побудові та функціонуванні су-
часної системи нагляду в Україні. 

Принципи Базельського комітету з питань банківського нагляду: 
1. Ефективна система банківського нагляду передбачає чітке 

визначення відповідальності і цілей кожної установи, що бере 
участь у нагляді за банківськими організаціями. Кожна з таких 
установ повинна володіти оперативною незалежністю і необхід-
ними ресурсами. Мають бути визначені прийнятні правові рамки 
здійснення банківського нагляду, включаючи положення, що 
стосуються видачі дозволів на створення банківських організацій 
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і поточного нагляду за їхньою діяльністю, а також повноваження 
розглядати питання про відповідність цієї діяльності чинному 
законодавству, вимогам безпеки й надійності і питання про пра-
вовий захист працівників наглядових органів. Повинні існувати 
положення з обміну інформацією між наглядовими органами і з 
захисту конфіденційного характеру такої інформації.  

2. Необхідно чітко визначити, які види діяльності дозволяєть-
ся здійснювати установам, що отримали ліцензію, стали об’єктом 
нагляду і що функціонують як банки.  

3. Орган, що видає ліцензію, повинен мати право встановлю-
вати необхідні норми для одержання ліцензії і відхиляти заявки 
установ, які не відповідають установленим нормам. Процес ліцен-
зування має як мінімум враховувати оцінку структури володіння 
банківською організацією, її директорів і керівної управлінської 
ланки, операційного плану і механізму внутрішнього контролю, її 
фінансового стану, що планується, включаючи базу її капіталу. У 
тих випадках, коли власником або материнською організацією 
банку є іноземний банк, необхідна попередня згода наглядового 
органу країни його походження.  

4. Орган банківського нагляду повинен мати право розглядати 
й відхиляти будь-яку пропозицію щодо передання іншим сторо-
нам значної частки власності або контролю в існуючих банках.  

5. Орган банківського нагляду повинен мати право встанов-
лювати норми, які б регулювали великі кредити або інвестиції 
банку; критерії, спрямовані на те, щоб корпоративні філії чи 
структури не піддавали себе невиправданому ризику та не ство-
рювали перешкод здійсненню ефективного нагляду.  

6. Орган банківського нагляду повинен установлювати обґру-
нтовані мінімальні вимоги достатності, що ставляться до власно-
го капіталу всіх банків. Подібні вимоги мають відображати ті ри-
зики, на які йдуть банки, і визначати компоненти капіталу, вра-
ховуючи при цьому здатність банків покрити збитки. Стосовно 
банків, що активно здійснюють міжнародні операції, ці вимоги 
не можуть бути нижчими за ті, які встановлені Базельською уго-
дою щодо капіталу й поправками до неї. 

7. Важливим елементом будь-якої наглядової системи є оцін-
ка політики, практики й процедур банку, пов’язаних із наданням 
кредитів і розміщенням інвестицій і повсякденного управління 
портфелями позик та інвестицій.  

8. Органи банківського нагляду повинні переконатися в тому, 
що банки розробили й застосовують на практиці відповідну полі-
тику, практичні методи і процедури оцінки якості активів, доста-
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тності резервів для покриття ідентифікованих сумнівних боргів і 
загальних резервів для відшкодування втрат за позиками.  

9. Органи банківського нагляду повинні переконатися в тому, 
що банки мають у своєму розпорядженні управлінські системи 
інформації, які дають змогу менеджменту банку ідентифікувати 
концентрації в рамках портфеля; наглядові органи повинні вста-
новлювати пруденційні межі потенційного ризику і мати можли-
вість без перешкод здійснювати ефективний нагляд.  

10. З тим щоб попередити зловживання, пов’язані з кредиту-
ванням споріднених установ, орган банківського нагляду пови-
нен мати у своєму розпорядженні вимоги, які передбачають, що 
банком слід здійснювати кредитування споріднених компаній і 
фізичних осіб відповідно до принципу «довгастої руки», тобто 
мають бути забезпечені ефективний моніторинг за наданням та-
ких кредитів і відповідні заходи щодо контролю за ризиками або 
щодо зниження загрози їх виникнення.  

11. Органи банківського нагляду повинні переконатися в тому, 
що банки мають у своєму розпорядженні необхідну політику й 
процедури, які дають змогу ідентифікувати, відстежувати й кон-
тролювати здійснення міжнародних позикових і інвестиційних 
операцій, ризик неплатоспроможності суверенної держави та 
трансфертний ризик, а також передбачають належні резерви на 
покриття таких ризиків.  

12. Органи банківського нагляду повинні переконатися в тому, 
що банки мають у своєму розпорядженні системи, які дають змо-
гу точно оцінювати, відстежувати й ефективно контролювати рин-
кові ризики; наглядові органи повинні володіти повноваженнями 
встановлювати, у разі необхідності, конкретні ліміти і/або вимоги 
до капіталу на покриття потенційного ринкового ризику.  

13. Органи банківського нагляду повинні переконатися в тому, 
що банки розробили всеосяжну процедуру управління ризиком 
(включаючи відповідний нагляд з боку правління й керівництва 
банку), що дає змогу ідентифікувати, оцінювати, відстежувати й 
контролювати всі інші види матеріальних ризиків і, у разі необ-
хідності, мають у своєму розпорядженні капітал для покриття 
таких ризиків.  

14. Органи банківського нагляду повинні переконатися в тому, 
що банки мають у своєму розпорядженні систему внутрішнього 
контролю, що відповідає характеру й масштабам їхньої діяльнос-
ті. Такий контроль повинен передбачати чітку процедуру делегу-
вання повноважень і відповідальності; розподіл функцій, які пе-
редбачають прийняття зобов’язань від імені банку, виплату його 
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фондів і подання звітності за його активами і зобов’язаннями; 
узгодження цих процесів; гарантію збереження його активів; від-
повідний внутрішній або зовнішній аудит і правила, які забезпе-
чують перевірку на відповідність діяльності банку законодавчим 
положенням і правилам.  

15. Органи банківського нагляду повинні переконатися в то-
му, що банки мають у своєму розпорядженні адекватну полі-
тику, практику й процедури, включаючи чіткі правила «знай 
свого клієнта», які забезпечують дотримання фінансовим сек-
тором високих етичних і професійних стандартів, перешко-
джають навмисному або мимовільному використанню банку 
злочинними елементами.  

16. Ефективна система банківського нагляду повинна склада-
тися з певних форм нагляду як на місці, так і заочного нагляду.  

17. Органи банківського нагляду повинні підтримувати регуля-
рні контакти з керівництвом банку та бути добре обізнаними в 
операціях банківської установи.  

18. Органи банківського нагляду повинні мати у своєму розпо-
рядженні кошти для збору, оцінки й аналізу пруденційних звітів і 
статистичної інформації, що надходить від банків на індивідуа-
льній і сукупній основі.  

19. Органи банківського нагляду повинні мати у своєму розпо-
рядженні кошти для здійснення незалежної оцінки наглядової 
інформації за допомогою перевірок на місцях або за допомогою 
зовнішніх аудиторів.  

20. Важливим елементом банківського нагляду є здатність на-
глядового органу здійснювати нагляд за банківською групою.  

21. Органи банківського нагляду повинні переконатися в тому, 
що кожний банк веде необхідну звітність на основі послідовної 
бухгалтерської політики і практики, яка дає змогу наглядовому 
органу отримати правдиве й достовірне уявлення про фінансовий 
стан банку й про прибутковість його операцій, і впевнитися, що 
банк на регулярній основі публікує фінансові заяви, які правиль-
но відображають його стан.  

22. Органи банківського нагляду повинні мати у своєму розпо-
рядженні адекватні можливості впливу, щоб вживати своєчасні, 
коригуючі заходи відносно банків, які не дотримують установле-
них пруденційних вимог (наприклад, мінімальних коефіцієнтів 
достатності капіталу) і в разі порушення регламентуючих поло-
жень або виникнення будь-якої загрози депонентам. У крайніх 
випадках це може включати право на відкликання банківської 
ліцензії або рекомендацію щодо її відкликання.  
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23. Органи банківського нагляду повинні здійснювати глобальний 
сукупний нагляд за своїми активними в міжнародному плані банків-
ськими організаціями, ефективно застосовуючи моніторинг і відпові-
дні пруденційні норми стосовно всіх аспектів операцій, що прово-
дяться цими банківськими організаціями на глобальній основі, голов-
ним чином через іноземні філії, спільні підприємства й дочірні уста-
нови.  

24. Одним із ключових елементів сукупного нагляду є контак-
ти та обмін інформацією з різними іншими наглядовими органа-
ми, насамперед із наглядовими органами країни, яка приймає.  

25. Органи банківського нагляду повинні вимагати, щоб місце-
ві операції іноземних банків здійснювалися згідно з тими самими 
високими стандартами, які застосовуються до національних бан-
ківських установ, і в інтересах сукупного нагляду повинні мати 
повноваження щодо обміну необхідною інформацією про такі 
банки з наглядовими органами країни походження. 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвати особливості регулювання банківської діяльності. 
2. Чим обумовлена і в чому полягає специфіка контролю банків за 

здійсненням своїх операцій? 
3. Які саме операції банків потребують особливого контролю з боку 

центрального банку? 
4. Назвати основні методи впливу центрального банку на діяль-

ність комерційних банків. 
5. Назвати основні складові системи банківського нагляду. 
6. Перерахувати основні завдання банківського нагляду. 
7. Назвати різні моделі побудови системи банківського нагляду, які 

існують у світовій практиці. 
8. Перерахувати основні повноваження регулятивно-наглядових органів. 
9. Пояснити роль Базельського комітету з питань банківського на-

гляду у становленні системи банківського нагляду в Україні. 
10. Назвати головні етапи становлення системи банківського нагля-

ду в Україні. 
11. Охарактеризувати існуючу структурну побудову системи бан-

ківського нагляду в Україні. 
12. Які управління входять до складу Генерального департаменту бан-

ківського нагляду НБУ? 
13. Назвати мету та основні завдання Генерального департаменту. 
14. Перелічити основні функції Генерального департаменту банків-

ського нагляду НБУ. 
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15. Пояснити основні принципи взаємодії Генерального департамен-
ту зі структурними підрозділами НБУ та правоохоронними й контро-
льними органами. 

Теми рефератів 

1. Принципи та напрями діяльності Базельського комітету з питань 
банківського нагляду. 

2. Основні принципи ефективного банківського нагляду. 
3. Особливості становлення служби банківського нагляду в Україні. 
4. Сучасна структура служби банківського нагляду в Україні. 
5. Світовий досвід побудови системи банківського нагляду. 

ТЕМА 2. СТВОРЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ  
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

1. Порядок та умови створення комерційних банків в Україні. 
2. Особливості здійснення державної реєстрації банків. 
3. Порядок відкриття філій, представництв та відділень комерцій-
них банків. 
4. Особливості створення банку з іноземним капіталом. 
5. Надання дозволу з боку НБУ на придбання та збільшення істотної 
участі в банку. 
 
Література [1; 2; 3; 16; 28]. 

Методичні вказівки до вивчення другої теми 

Тема про створення та реєстрацію комерційних банків потре-
бує детального вивчення законодавчої бази — Законів України 
«Про банки та банківську діяльність», «Про Національний банк 
України», «Про господарські товариства». Головні питання теми 
знайшли своє відображення в Положенні НБУ про порядок ство-
рення й державної реєстрації банків, відкриття їх філій, предста-
вництв, відділень. Необхідно звернути увагу на вимоги щодо ста-
тутного капіталу комерційного банку, перелік документів для 
державної реєстрації банків та порядок їх подання до НБУ.  

Дуже важливими є моменти надання дозволу з боку НБУ на 
придбання або збільшення істотної участі в комерційному банку. 
Адже при цьому підвищується вплив на діяльність банку з боку 
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юридичної чи фізичної особи, яка прямо чи опосередковано во-
лодіє або контролює 10, 25, 50 та 75 % статутного капіталу банку 
чи правом голосу придбаних акцій (паїв, часток) в органах уп-
равління банку. Відповідно цей процес регулюється центральним 
банком для зниження ризиків у діяльності комерційних банків. 

Питання теми щодо створення банків з іноземним капіталом 
потребують вивчення законодавчої бази про регулювання обсягів 
іноземних інвестицій в Україні.  

Особливо важливими є питання про порядок розрахунку влас-
них коштів юридичних осіб — учасників банку.  

Розрахунок власних коштів (власного капіталу) юридичних 
осіб — учасників банків: 

Розмір власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб 
резидентів України (небанківських установ) — учасників банку, 
який забезпечує виконання ними зобов’язань щодо формування 
статутного капіталу банку, має дорівнювати різниці між розміром 
власного капіталу (підсумок розділу й пасиву балансу), зменше-
ного на суму резервного капіталу, та розміром коштів, укладених 
у необоротні активи (підсумок розділу й активу балансу), змен-
шених на суму довгострокової дебіторської заборгованості, від-
строчених податкових активів та інших необоротних активів: 

ВК = (ПрП – РК) – (ПрА – (ДДЗ + ВПА + ІНА), 

де ВК — власні кошти (власний капітал); 
ПрП — підсумок розділу й пасиву балансу; 
РК — резервний капітал; 
ПрА — підсумок розділу й активу балансу; 
ДДЗ — довгострокова дебіторська заборгованість; 
ВПА — відстрочені податкові активи; 
ІНА — інші необоротні активи. 
Підприємства, які мають намір стати участниками банку, по-

винні відповідати високим вимогам щодо їх платоспроможності 
та фінансової стійкості. Для цього рекомендовані спеціальні по-
казники, які розраховуються за даними балансу юридичних осіб. 

Розрахунок рекомендованих показників платоспроможності 
учасників банку (резидентів України) (за балансом): 

Показники платоспроможності: 
Коефіцієнт загальної ліквідності (КЛ 1), що характеризує, на-

скільки ймовірне погашення поточних зобов’язань за рахунок 
оборотних активів: 
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630рядокпасивуІVрозділуПідсумок

270рядокактивуІІрозділуПідсумок
КЛ1

+

+
= . 

Теоретичне оптимальне значення КЛ 1 — в межах 2,0—2,5. 
Коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ 2), що характеризує, на-

скільки ймовірне погашення поточних зобов’язань за рахунок 
грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвес-
тицій та дебіторської заборгованості: 

630рядокпасивуІVрозділуПідсумок

рядкиактивуІІрозділуПідсумок
КЛ2

+

−
= . 

Теоретичне оптимальне значення КЛ 2 — в межах 0,7—0,8. 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ 3), що характеризує, 

наскільки ймовірне негайне погашення поточних зобов’язань за 
рахунок грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансо-
вих інвестицій: 

пасивуІVрозділуПідсумок

240рядок230рядок220Рядок
КЛ3

++
= . 

Теоретичне оптимальне значення КЛ 3 — в межах 0,2—0,25. 

Питання для самоконтролю 

1. Які вимоги існують для фізичних та юридичних осіб, котрі є уча-
сниками банку? 

2. У яких організаційно-правових формах можуть створюватись 
банки в Україні? 

3. Який мінімальний розмір статутного капіталу на момент ре-
єстрації банку встановлено для кооперативних банків? 

4. Який мінімальний розмір статутного капіталу на момент ре-
єстрації банку встановлено для банків, котрі здійснюють свою діяль-
ність на території однієї області України? 

5. Який мінімальний розмір статутного капіталу на момент ре-
єстрації банку встановлено для банків, що здійснюють свою діяльність 
на території усієї України? 

6. Які територіально відокремлені структурні підрозділи можуть 
створюватись банками? 

7. Що таке філія банку? 
8. Що таке представництво банку? 
9. Які операції виконує відділення комерційного банку? 

10. Який перелік документів необхідний для державної реєстрації банку? 
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11. Куди подаються документи для державної реєстрації? 
12. Назвати основні положення статуту комерційного банку. 
13. Назвати основні реквізити установчого договору банку. 
14. Що має містити бізнес-план, який надається при реєстрації ко-

мерційного банку? 
15. Які документи мають підтвердити професійну придатність та 

бездоганну ділову репутацію керівництва банку? 
16. Які показники розраховуються для оцінки платоспроможності 

та фінансової звітності юридичних осіб — учасників банку? 
17. У який строк і який висновок готує територіальне управління 

НБУ при реєстрації комерційного банку? 
18. Які департаменти й комісії розглядають документи для реєст-

рації банку в центральному апараті НБУ? 
19. У яких випадках НБУ може відмовити в державній реєстрації 

банку? 
20. Що таке істотна участь юридичної чи фізичної особи в діяль-

ності банку? 
21. Які документи подає юридична особа — резидент України для 

отримання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в дія-
льності банку? 

22. Які документи подає фізична особа — громадянин України для 
отримання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в ба-
нку? 

23. Протягом якого строку є дійсним попередній дозвіл НБУ на 
створення банку з іноземним капіталом? 

24. Які додаткові документи надаються при реєстрації банку з іно-
земним капіталом? 

25. Назвати особливості реєстрації філій, які не виділені на окре-
мий баланс. 

26. Які операції мають право здійснювати філії банку? 
27. За яких умов банки можуть відкривати філії на території об-

ласті за місцезнаходженням головного банку? 
28. За яких умов банки можуть відкривати філії на території всієї 

України? 
29. За яких умов банк може відкрити відділення? 
30. Які документи подаються до НБУ для реєстрації представни-

цтва іноземного банку? 

Теми рефератів 

1. Особливості реєстрації банків з участю іноземного капіталу. 
2. Порядок формування статутного капіталу комерційного банку. 
3. Порядок розрахунку власних коштів юридичних осіб учасників 

банку. 
4. Створення та реєстрація комерційного банку. 
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5. Особливості реєстрації філій та відділень комерційного банку. 
 
 
 
 
 

ТЕМА 3. ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Основна мета та завдання ліцензування банківської діяльності. 
2. Види операцій, які можуть виконувати банки на підставі отрима-
ної банківської ліцензії та письмового дозволу. 
3. Порядок ліцензування банківських операцій. 
4. Особливості ліцензування окремих операцій комерційних банків. 
 
Література [1; 2; 3; 8; 28]. 

Методичні вказівки до вивчення третьої теми 

Вивчення питань про ліцензування банківської діяльності по-
требує від студентів детального аналізу Положення про порядок 
видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцен-
зій на виконання окремих операцій.  

Необхідно усвідомити, що питання ліцензування банківської 
діяльності тісно пов’язані з процесом допуску банків на ринки. 
Процес ліцензування, зокрема, визначає, які фінансово-кредитні 
установи можуть називатися банками й акумулювати кошти 
юридичних та фізичних осіб. Дійова система надання банківсь-
ких ліцензій є першим кроком до ефективного контролю за дія-
льністю комерційних банків. Вона повинна забезпечити належну 
якість банківських установ, які допущено до функціонування на 
ринку. 

Питання для самоконтролю 

1. Яка основна мета ліцензування банківської діяльності? 
2. За яких умов філії банків здійснюють банківські та інші операції? 
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3. Які операції мають право здійснювати банки на підставі письмо-
вого дозволу НБУ? 

4. Які банківські операції (3) мають право здійснювати банки на пі-
дставі банківської ліцензії? 

5. Які операції та угоди (7) мають право здійснювати банки за ная-
вності банківської ліцензії та без отримання письмового дозволу? 

6. Чи дозволяється банкам діяльність у сфері страхування? 
7. За яких умов банки можуть отримати банківську ліцензію? 
8. Який розмір статутного капіталу повинен мати місцевий коопе-

ративний банк на час звернення з клопотанням про видачу банківської 
ліцензії? 

9. Який розмір статутного капіталу повинен мати банк, що здій-
снює свою діяльність на території однієї області в момент звернення з 
клопотанням про видачу банківської ліцензії? 

10. Який розмір статутного капіталу повинен мати банк, котрий 
здійснює свою діяльність на території всієї України в момент звернен-
ня з клопотанням про видачу банківської ліцензії? 

11. За яких умов надається письмовий дозвіл НБУ на здійснення ок-
ремих операцій? 

12. Які існують спеціальні умови для отримання письмового дозволу 
на здійснення операцій з валютними цінностями в частині ведення ра-
хунків клієнтів в іноземній валюті? 

13. Які існують спеціальні умови для отримання письмового дозволу 
на здійснення операцій з валютними цінностями в частині залучення 
та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках? 

14. Які існують спеціальні умови для отримання письмового дозволу 
на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення 
операцій з банківськими металами на валютному ринку України? 

15. Які існують спеціальні умови для отримання письмового дозволу 
на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів? 

16. Які існують спеціальні умови для отримання письмового дозволу 
на здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних 
осіб? 

17. Які існують спеціальні умови для отримання письмового дозволу 
на довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з 
юридичними та фізичними особами? 

18. Які типові документи подає банк для отримання банків- 
ської ліцензії? 

19. Які спеціальні документи подає банк для отримання банківської 
ліцензії? 

20. Протягом якого строку розглядає поданий банком пакет доку-
ментів для видачі ліцензії територіальне управління НБУ? 

21. Який орган і в який строк приймає остаточне рішення про ви-
дачу банківської ліцензії? 

22. Чи може банківська ліцензія передаватися третім особам? 
23. За яких умов філії банків мають право здійснювати операції? 



 43 

24. Який документ головного банку надає філії право здійснювати 
операції? 

25. За яких умов може бути виписаний письмовий дозвіл головного 
банку на виконання операцій філії? 

26. Як має бути оформлений письмовий дозвіл головного банку на 
виконання операції філії? 

27. Назвіть головні кваліфікаційні вимоги до керівників банків. 
28. Назвіть основні положення висновку територіального управ-

ління НБУ при ліцензуванні банківської діяльності. 
29. Дати визначення банківській корпорації. 
30. Назвати особливості видачі ліцензії банківській корпорації. 

Теми рефератів 

1. Роль та головні завдання процесу ліцензування банківської ді-
яльності. 

2. Порядок надання ліцензій комерційним банкам України. 
3. Порядок надання письмового дозволу банкам України. 
4. Особливості надання письмових дозволів філіям банків на здійс-

нення банківських та інших операцій. 
5. Особливості видачі банківської ліцензії банківській корпорації. 

ТЕМА 4. УСТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ  
БАНКОМ УКРАЇНИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ  

НОРМАТИВІВ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКАМ  
ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ 

1. Порядок розрахунку та мінімальний розмір регулятивного капіта-
лу комерційного банку. 
2. Особливості врахування залучених коштів на умовах субордино-
ваного боргу до капіталу банку. 
3. Нормативи капіталу та ліквідності комерційного банку. 
4. Нормативи кредитного ризику. 
5. Нормативи інвестування та норматив ризику загальної відкритої 
валютної позиції банку. 
6. Порядок установлення спеціальних значень економічних норма-
тивів та контроль за дотриманням банками економічних нормати-
вів та вимог щодо регулятивного капіталу. 
 
Література [1; 2; 3; 6; 28]. 
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Методичні вказівки до вивчення четвертої теми 

Установлення центральним банком низки обов’язкових для 
виконання економічних нормативів для комерційних банків є 
проявом превентивних заходів моделі державного регулювання, 
які спрямовані на недопущення можливих, тобто прогнозованих 
негативних наслідків того чи іншого процесу. 

Вивчення теми та вирішення завдань повинно базуватися на 
матеріалах Інструкції НБУ та Методики розрахунку нормативів. 
Для полегшення сприйняття матеріалу далі наводяться головні 
положення Методики розрахунку економічних нормативів регу-
лювання діяльності банків в Україні. 

Методика розрахунку економічних нормативів 

Алгоритм обчислення регулятивного капіталу банку (Н1) 
Регулятивний капітал банку обчислюється за формулою: 

РК = ОК + ДК – В, 

де РК — регулятивний капітал банку; 
ОК — основний капітал (капітал 1-го рівня); 
ДК — додатковий капітал (капітал 2-го рівня); 
В — відвернення. 
Розмір регулятивного капіталу банку (РК) не повинен бути 

менший за установлене Національним банком значення нормати-
ву мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1) згід-
но з Інструкцією № 368. 

Основний капітал (ОК): 

ОК = 5000 + 5003 + 5010 + 5020 + 5021+ 5030П + 5040П –  
– 5999(А)* – (5001 + 5002 + (4300 – 4309) + 4310 + 5030А + 

 + 5040А) – (РР – ФР), 

де РР — розрахункова сума резервів за активними операціями 
банку (кредитними; операціями з цінними паперами; дебіторсь-
кою заборгованістю; простроченими понад 30 днів та сумнівни-
ми до отримання нарахованими доходами за активними операці-
ями; коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках у 
банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами або 
ліквідуються за рішенням уповноважених органів, або які зареєс-

 
* 5999 — технічний рахунок. Розмір основного капіталу (ОК) зменшується на 

від’ємний результат діяльності, що відображається на технічному рахунку 5999 в активі. 
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тровані в офшорних зонах), що відображається у відповідних фо-
рмах звітності банків про стан формування цих резервів; 

ФР — фактично сформована сума резервів за активними опе-
раціями, що відображається у відповідних формах звітності бан-
ків про стан формування цих резервів; 

(РР – ФР) — сума недосформованих резервів за активними 
операціями банків, що відображається у відповідних формах зві-
тності банків про стан формування цих резервів та вираховується 
з основного капіталу. У разі перевищення суми фактично сфор-
мованих резервів над їх розрахунковою сумою до розрахунку бе-
реться нуль. 

Додатковий капітал (ДК): 

ДК = 1591 + 2401 + 5100 + 5999(П)* + СК, 
де СК — субординований капітал (рахунок 3660). До регулятив-
ного капіталу включається СК за даними відповідної форми звіт-
ності про включення субординованого боргу до розрахунку регу-
лятивного капіталу, але не більше ніж 50 % від основного капіта-
лу (ОК). 

Додатковий капітал (ДК) не може бути більшим за основний 
капітал (ОК). 

Відвернення: 

В = 3102 + 3202 + (3103/2 + 3105/2 + 3203/2 + 3205/2)* +  
+ 1515/2(3)+ 1524/2(3) + 4102 + 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209. 

Суми за рахунками 1515/2, 1524/2 заповнюються за даними ана-
літичного обліку в частині сум довгострокових депозитів та довго-
строкових кредитів, які надані на умовах субординованого боргу. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) 
Норматив адекватності регулятивного капіталу розраховуєть-

ся за формулою: 

%100
Ар

РК
Н2 = , 

де Ар — активи, зважені на відповідний коефіцієнт ризику зале-
жно від групи ризику, до якої віднесено актив. 

Значення нормативу Н2 не може бути меншим ніж 8 %. Для 
банків, що розпочинають операційну діяльність, цей норматив 
має становити: 

 
* Суми за рахунками 3103/2 + 3105/2 + 3203/2 + 3205/2 заповнюються за даними 

аналітичного обліку в частині інвестицій (що не консолідуються) в капітал установ у 
розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу. 
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• протягом перших 12 місяців діяльності (з дня отримання лі-
цензії) — не менше ніж 15 %; 

• протягом наступних 12 місяців — не менше ніж 12 %; 
• надалі — не менше ніж 8 %. 
Для розрахунку адекватності регулятивного капіталу банку 

його активи поділяються на п’ять груп за ступенем ризику та під-
сумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження: 

а) I група активів зі ступенем ризику 0 %: 
• готівкові кошти; 
• банківські метали; 
• кошти в Національному банку; 
• боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади, 

що рефінансуються, та емітовані Національним банком; 
• нараховані доходи за борговими цінними паперами, що ре-

фінансуються, та емітовані Національним банком; 
• боргові цінні папери центральних органів виконавчої влади 

у портфелі банку на продаж і на інвестиції; 
б) II група активів зі ступенем ризику 10 %: 
• короткострокові та довгострокові кредити, що надані цент-

ральним органам виконавчої влади; 
• нараховані доходи за кредитами, що надані центральним ор-

ганам виконавчої влади; 
в) III група активів зі ступенем ризику 20 %: 
• боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади, що 

рефінансуються, та емітовані Національним банком; 
• боргові цінні папери місцевих органів виконавчої влади в 

портфелі банку на продаж та на інвестиції; 
• кошти до запитання, розміщені в банку, який має офіційний 

кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас; 
• нараховані доходи за коштами до запитання, розміщені в 

банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж 
інвестиційний клас; 

• депозити овернайт, розміщені в банку, який має офіційний 
кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас; 

• інші короткострокові депозити, розміщені в банку, який має 
офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас; 

• нараховані доходи за депозитами овернайт, іншими корот-
костроковими депозитами, розміщені в банку, який має офіцій-
ний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний клас; 

• кредити овердрафт, овернайт та інші короткострокові кре-
дити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рей-
тинг не нижчий, ніж інвестиційний клас; 
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• нараховані доходи за кредитами овердрафт, овернайт та ін-
шими короткостроковими кредитами, розміщені в банку, який 
має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж інвестиційний 
клас; 

г) IV група активів зі ступенем ризику 50 %: 
• кошти до запитання в інших банках, що не належать до ін-

вестиційного класу; 
• нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках, 

що не належать до інвестиційного класу; 
• депозити овернайт, розміщені в інших банках, що не нале-

жать до інвестиційного класу; 
• короткострокові та довгострокові кредити, надані місцевим 

органам виконавчої влади; 
• нараховані доходи за кредитами, надані місцевим органам 

виконавчої влади; 
• гарантійні депозити в інших банках (покриті); 
• зобов’язання з кредитування, надані банкам;  
• валюта та банківські метали, придбані, але не одержані; 
• активи до одержання; 
д) V група активів зі ступенем ризику 100 %: 
• прострочені нараховані доходи за коштами до запитання в 

інших банках; 
• прострочені нараховані доходи за кредитами, надані центра-

льним і місцевим органам виконавчої влади; 
• короткострокові депозити, розміщені в інших банках, що не 

належать до інвестиційного класу; 
• нараховані доходи за строковими депозитами, розміщені в 

інших банках, що не належать до інвестиційного класу; 
• довгострокові депозити, розміщені в інших банках; 
• гарантійні депозити в інших банках (непокриті); 
• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи 

за строковими депозитами, розміщеними в інших банках; 
• кредити овердрафт, овернайт, кошти за операціями репо та 

інші короткострокові кредити, надані іншим банкам, що не нале-
жать до інвестиційного класу; 

• довгострокові кредити, надані іншим банкам; 
• нараховані доходи за кредитами, надані іншим банкам, що 

не належать до інвестиційного класу; 
• фінансовий лізинг (оренда), наданий іншим банкам; 
• пролонгована заборгованість за кредитами, наданими іншим 

банкам; 



 48 

• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи 
за кредитами, наданими іншим банкам; 

• кредити, надані суб’єктам господарської діяльності; 
• нараховані доходи за кредитами, надані суб’єктам господар-

ської діяльності; 
• прострочена заборгованість і прострочені нараховані доходи 

за кредитами, надані суб’єктам господарської діяльності; 
• пролонгована заборгованість за кредитами, надані суб’єктам 

господарської діяльності; 
• сумнівна заборгованість інших банків і за кредитами, нада-

ними суб’єктам господарської діяльності; 
• сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за між-

банківськими операціями; 
• дебіторська заборгованість за операціями з банками та за 

операціями з клієнтами банків; 
• сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банка-

ми та за операціями з клієнтами банків; 
• транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними 

картками через банкомат; 
• пролонгована, прострочена та сумнівна заборгованість за 

кредитами, наданими центральним та місцевим органам виконав-
чої влади; 

• кредити, надані фізичним особам; 
• пролонгована заборгованість за кредитами, наданими фізич-

ним особам; 
• нараховані доходи за кредитами, наданими фізичним особам; 
• прострочена заборгованість та прострочені нараховані дохо-

ди за кредитами, наданими фізичним особам; 
• сумнівна заборгованість за кредитами, наданими фізичним 

особам; 
• сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за опе-

раціями з клієнтами; 
• акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі 

банку на продаж та інвестиції; 
• боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськи-

ми) установами та нефінансовими підприємствами, у портфелі 
банку на продаж та інвестиції; 

• нараховані доходи за акціями та борговими цінними папе-
рами в портфелі банку на продаж та інвестиції; 

• прострочені нараховані доходи за борговими цінними папе-
рами в портфелі банку на продаж та інвестиції; 
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• товарно-матеріальні цінності; 
• основні засоби; 
• інші активи банку; 
• зобов’язання за всіма видами гарантій (акцептами, авалями); 
• непокриті акредитиви; 
• сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими 

металами; 
• цінні папери до одержання за операціями андеррайтингу; 
• сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструмента-

ми, крім інструментів валютного обміну;  
• інші зобов’язання, надані клієнтам.  
Норматив адекватності основного капіталу (Н3) 
Норматив адекватності основного капіталу розраховується за 

формулою: 

%100
ЗА

ОК
Н3 = , 

де ЗА — загальні активи: 

ЗА = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 
1013 + 1017 + 1101 + 1107 + 1200 + 1203 + 1207 + 1208 + 1211 + 
1212 + 1218 + 1410 + 1411 + 1412 + 1417 + 1418 + 1420 + 1421 + 
1422 + 1427 + 1428 + 1430 + 1437 + 1438 + 1440 + 1447 + 1448 + 
1500 + 1505 + 1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1515 + 1517 + 
1518 + 1519 + 1520 + 1521 + 1522 + (1523А – 1523П) + (1524А – 
1524П) + 1525 + 1526 + 1527 + 1528 + 1529 + 1580 + 1581 + 1582 
+ 1589 + 1780 + 1811 + 1819 + 1880 + 2000 + 2008 + 2010 + 2018 + 
2020 + 2027 + 2028 + 2029 + 2030 + 2037 + 2038 + 2039 + 2040 + 
2045 + 2046 + 2047 + 2048 + 2049 + 2050 + 2055 + 2056 + 2057 + 
2058 + 2059 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2068 + 2069 + 
2070 + 2071 + 2073 + 2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2078 + 2079 + 
2090 + 2091 + 2092 + 2093 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 
(2100А – 2100П) + (2105А – 2105П) + 2106 + 2107 + 2108 + 2109 
+ (2110А – 2110П) + (2115А – 2115П) + 2116 + 2117 + 2118 + 
2119 + 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2200 + 2201 + 2202 + 2205 + 
2206 + 2207 + 2208 + 2209 + 2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 + 
2217 + 2218 + 2219 + 2290 + 2291 + 2299 + 2480 + 2800 + 2801 + 
2805 + 2806 + 2809 + 2887 + 2888 + 2889 + 2920А + 2924А + 3102 
+ 3103 + 3105 + 3108 + 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3117 + 
3118 + 3119 + 3202 + 3203 + 3205 + 3208 + 3210 + 3211 + 3212 + 
3213 + 3214 + 3217 + 3218 + 3219 + 3400 + 3402 + 3409 + 3410 + 
3500 + 3510 + 3511 + 3519 + 3520 + 3521 + 3522 + 3540 + 3541 + 
3542 + 3548 + 3550 + 3551 + 3552 + 3559 + 3570 + 3578 + 3579 + 
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3580 + 3589 + 3710 + 4102 + 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209 + 
4400 + 4430 + 4431 + 4500 + 4530; 

загальні активи коригуються (зменшуються) на суму коштів за 
рахунками 1416, 1426, 1436, 1446, 1490, 1491, 1590, 1591, 1790, 
1890, 2026, 2400, 2401, 2490, 2890, 3116, 3190, 3216, 3290, 3590, 
3599, 4409, 4509, (РР – ФР). 

Значення нормативу Н3 має бути не меншим ніж 4 %. 
Норматив миттєвої ліквідності (Н4) 
Норматив миттєвої ліквідності розраховується за формулою: 

%100
Р

КК
Н4

п

акр


+
= , 

де Ккр — кошти на кореспондентському рахунку: 
Ккр = 1200 +1203 + 1500 + 1510 + 1521; 

Ка — кошти в касі: 
Ка = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 0,5 х (1011 + 

1012 + 1013 + 1017); 
Рп — поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої лі-

квідності: 

Рп = 1300 + 1600 + 1610 + 1621 + (2500П – 2500А) – 2501КП + 
2502 + (2510П – 2510А) + (2511П – 2511А) + 2512 + 2513 + 2520 
+ 2523 + 2526 + 2530 + 2531 + 2540 + 2541 + 2542 + 2543 + 2544 + 
2545 +2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2560 + 2561 + 
2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2600 + (2601П – 2606КП) + 2602 + 
2603 + 2604 + 2605 + 2620 + (2621П – 2626КП) + 2622 + 2625 + 
(2920П – 2920А) + (2924П – 2924А) + 3720 + 3739. 

Значення нормативу Н4 має бути не меншим ніж 20 %. 
Норматив поточної ліквідності (Н5) (з кінцевим строком по-

гашення до 30 днів). 
Норматив поточної ліквідності розраховується за формулою: 

%100
Р

А
Н5

п

пв = , 

де Апв — активи первинної та вторинної ліквідності: 

Апв = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 
1013 + 1017 +1101 + 1107 + 1200 + 1203 + 1211 + 1212 + ((1410 + 
1411 + 1412) – 1416 + 1417) + ((1420 + 1421 + 1422) – 1426 + 
1427) + ((1430 – 1436) + 1437) + (1440 – 1446 + 1447) + 1500 + 
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1505 + 1510 + 1511А + 1512 + 1515/1 + 1520 + 1521 + 1522 + 
(1523А – 1523П) + (1524А/1 – 1524П/1)+ 1525 + 2000 + 2010 + 
(2020А – 2026 КА) + 2030 + 2040 + 2045 + 2050 + 2055 + 2061 + 
2062 + 2065 + 2070 + 2071 + 2073 + 2074 + 2075 + (2100А – 
2100П) + (2105А – 2105П) + (2110А – 2110П) + (2115А – 2115П) 
+ 2200 + 2201 + 2202 + 2205 + 2210 + 2211 + 2213 + 2214 + ((3110 
+ 3111 + 3112 + 3113 + 3114) – 3116 + 3117) + ((3210 + 3211 + 
3212 + 3213 + 3214) – 3216 + 3217). 

Рп — поточні рахунки для розрахунку нормативу поточної лі-
квідності: 

Рп = 1300 + 1600 + 1605 + 1610 + 1621 + (2500П – 2500А) – 
2501КП + 2502 + (2510П – 2510А) + (2511П – 2511А) + 2512 + 
2513 + 2520 + 2523 + 2526 + 2530 + 2531 + 2540 + 2541 + 2542 + 
2543 + 2544 + 2545 + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 
2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2600 + (2601П – 
2606КП) + 2602 + 2603 + 2604 + 2605 + 2620 + (2621П – 2626КП) 
+ 2622 + 2625 + (2920П – 2920А) + (2924П – 2924А) + 3720 + 
3739; 

З — зобов’язання банку: 

З = 1310 + 1311 + 1312 + 1316 + 1317 + 1325 + 1326 + 1327 + 
1332 + 1335 + 1611 + 1612 + 1615 + 1620 + 1622 + 1623 + 1624 + 
2514 + 2525 + 2546 + 2610 + 2611 + 2612 + 2615 + 2630 + 2635 + 
(2700 + 2701) – 2706 + ((3300 + 3301 + 3305) – 3306 + 3307) + 
((3320 – 3326) + 3327) + 3660 + (9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 
+ 9023 + 9090 + 9091 + 9100 + 9129) – 26121 + 9122 + 9300 + 9350 
+ 9351 + 9352 + 9353 + 9354 + 9390. 

Значення нормативу Н5 має бути не менше, ніж 30 %, з 
01.07.2002 Рп — 35 %, з 01.01.2003 Р — 40 %. 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6) (з початковим 
строком погашення до одного року) 

Норматив короткострокової ліквідності розраховується за фо-
рмулою 

%100
ЗР

А
Н6

кП

Л 
+

= , 

де Ал — ліквідні активи: 

 
1 Сума коштів за зобов’язаннями за всіма видами гарантій та з кредитування змен-

шується на суму стовідсоткового покриття за цими операціями, що обліковується за 
балансовим рахунком 2612 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для забезпечення 
зобов’язань». 



 52 

Ал = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 
1013 + 1017 + 1101 + 1107 + 1200 + 1203 + 1211 + 1212 + 1500 + 
1505 + 1510 + 1511А + 1512 + 1520 + 1521 + 1522 + (1523А – 
1523П); 

Рп — поточні рахунки для розрахунку нормативу коротко-
строкової ліквідності: 

Рп = 1300 + 1600 + 1605 + 1610 + 1621 + (2500П – 2500А) – 
2501КП + 2502 + (2510П – 2510А) + (2511П – 2511А) + 2512 + 
2513 + 2520 + 2523 + 2526 + 2530 + 2531 + 2540 + 2541 + 2542 + 
2543 + 2544 + 2545 + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 
2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2600 + (2601П – 
2606КП) + 2602 + 2603 + 2604 + 2605 + 2620 + (2621П – 2626КП) 
+ 2622 + 2625 + (2920П – 2920А) + (2924П – 2924А) + 3720 + 
3739; 

Зк — короткострокові зобов’язання: 
Зк = 1310 + 1311 + 1312 + 1316 + 1317 + 1332 + 1611 + 1612 + 

1620 + 1622 + 1623 + 2514 + 2525 + 2546 + 2610 + 2611 + 2612 + 
2630 + (2700 – 2706/11) + ((3300 + 3301 + 3305) – 3306 + 3307) + 
((3320 – 3326) + 3327) + (9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 
+ 9090 + 9091 + 9100 + 9129) – 26122 + 9122 + 9300 + 9350 + 9351 
+ 9352 + 9353 + 9354 + 9390; 

Значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 20 %. 
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одно-

го контрагента (Н7) 
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одно-

го контрагента розраховується за формулою: 

%010
РК

З
Н7 с = , 

де Зс — сукупна заборгованість за строковими депозитами, кре-
дитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борго-
вими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, 
простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100 % суми 
позабалансових зобов’язань, виданих щодо одного контрагента 
(або групи пов’язаних контрагентів), за мінусом сформованих 
резервів під ці операції щодо такого контрагента: 

 
1 Сума неамортизованого дисконту за короткостроковими кредитами береться за да-

ними аналітичного обліку (рахунок 2706/1) відповідно до форми № 631 «Звіт про струк-
туру активів та пасивів за строками». 

2 Сума коштів за зобов’язаннями за всіма видами гарантій та з кредитування змен-
шується на суму відповідного стовідсоткового покриття за цими операціями, що обліко-
вується за балансовим рахунком 2612 «Кошти суб’єктів господарської діяльності для 
забезпечення зобов’язань». 
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Зс = 1510 + 1511 + 1512 + 1515/1 + 1517 + 1519 + 1520 + 1521 + 
1522 + (1523А – 1523П) + (1524А/1 – 1524П/1) + 1525 + 1526 + 
1527 + 1529 + 1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 1780 + 1811 + 1819 + 
1880 + 2000 + 2010 + (2020 – 2026) + 2027 + 2029 + 2030 + 2037 + 
2039 + 2040 + 2045 + 2046 + 2047 + 2049 + 2050 + 2055 + 2056 + 
2057 + 2059 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2069 + 2070 + 
2071 + 2073 + 2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2079 + 2090 + 2091 + 
2092 + 2093 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + (2100А – 
2100П) + (2105А – 2105П) + 2106 + 2107 + 2109 + (2110А – 
2110П) + (2115А – 2115П) + 2116 + 2117 + 2119 + 2190 + 2191 + 
2198 + 2199 + 2200 + 2201 + 2202 + 2205 + 2206 + 2207 + 2209 + 
2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 + 2217 + 2219 + 2290 + 2291 + 
2299 + 2480 + 2800 + 2801 + 2805 + 2806 + 2809 + 2889 + 3103/13 
+ 3105/1* + ((3111 + 3113 + 3114) – 3116) + 3117 + 3119 + 3203/1* 
+ 3205/1* + ((3211 + 3213 + 3214) – 3216) + 3217 + 3219 + 3540 + 
3541 + 3542 + 3548 + 3579 + 3580 + 3589 + 9000 + 9001 + 9002 + 
9003 + 9020 + 9023 + 9090 + 9091 + 9100 + 9122 + 9129 – 1590 – 
1591 – 1790 – 1890 – 2400 – 2401 – 2490 – 2890 – 3190 – 3290 – 
3590 – 3599 – 3690; 

РК — регулятивний капітал банку. 
Значення нормативу Н7 не може перевищувати 25 %. 
Норматив великих кредитних ризиків (Н8) 
Норматив великих кредитних ризиків розраховується за формулою: 

к

в

Р

З
Н8 = , 

де Зв — сукупна заборгованість за строковими депозитами, кре-
дитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борго-
вими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, 
простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100 % суми 
позабалансових зобов’язань, що враховуються в комерційному 
банку за «великими» кредитами за одним контрагентом (або гру-
пою пов’язаних контрагентів), за мінусом сформованих резервів 
під ці операції щодо такого контрагента: 

Зв = 1510 + 1511 + 1512 + 1515/1 + 1517 + 1519 + 1520 + 1521 
+ 1522 + (1523А – 1523П) + (1524А/1 – 1524П/1) + 1525 + 1526 + 
1527 + 1529 + 1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 1780 + 1811 + 1819 + 
1880 + 2000 + 2010 + (2020 – 2026) + 2027 + 2029 + 2030 + 2037 + 

 
3 Тут і надалі за нормативами кредитного ризику суми за рахунками із символом «*» 

заповнюються за даними аналітичного обліку в частині інвестицій (що не консолідують-
ся) в капітал установ у розмірі не більше ніж 10 % їх статутного капіталу. 
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2039 + 2040 + 2045 + 2046 + 2047 + 2049 + 2050 + 2055 + 2056 + 
2057 + 2059 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2069 + 2070 + 
2071 + 2073 + 2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2079 + 2090 + 2091 + 
2092 + 2093 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + (2100А – 
2100П) + (2105А – 2105П) + 2106 + 2107 + 2109 + (2110А – 
2110П) + (2115А – 2115П) + 2116 + 2117 + 2119 + 2190 + 2191 + 
2198 + 2199 + 2200 + 2201 + 2202 + 2205 + 2206 + 2207 + 2209 + 
2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 + 2217 + 2219 + 2290 + 2291 + 
2299 + 2480 + 2800 + 2801 + 2805 + 2806 + 2809 + 2889) + 3103/1* 
+ 3105/1* + ((3111 + 3113 + 3114) – 3116) + 3117 + 3119 + 3203/1* 
+ 3205/1* + ((3211 + 3213 + 3214) – 3216) + 3217 + 3219 + 3540 + 
3541 + 3542 + 3548 + 3579 + 3580 + 3589 + 9000 + 9001 + 9002 + 
9003 + 9020 + 9023 + 9090 + 9091 + 9100 + 9122 + 9129 – 1590 – 
1591 – 1790 – 1890 – 2400 – 2401 – 2490 – 2890 – 3190 – 3290 – 
3590 – 3599 – 3690; 

РК — регулятивний капітал банку. 
Значення нормативу Н8 не може перевищувати 8-кратний ро-

змір регулятивного капіталу банку. 
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та по-

ручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) 
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручи-

тельств, наданих одному інсайдеру, розраховується за формулою: 

100%
Р

З
Н9

к

ін = , 

де Зін — сукупна заборгованість за строковими депозитами, кре-
дитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, борго-
вими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, 
простроченими /сумнівними нарахованими доходами, 100 % су-
ми позабалансових зобов’язань щодо одного інсайдера, за міну-
сом сформованих резервів під ці операції щодо такого інсайдера: 

Зін = 1510 + 1511 + 1512 + 1515/1 + 1517 + 1519 + 1520 + 1521 
+ 1522 + (1523А – 1523П) + (1524А/1 – 1524П/1) + 1525 + 1526 + 
1527 + 1529 + 1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 1780 + 1811 + 1819 + 
1880 + 2000 + 2010 + (2020 – 2026) + 2027 + 2029 + 2030 + 2037 + 
2039 + 2040 + 2045 + 2046 + 2047 + 2049 + 2050 + 2055 + 2056 + 
2057 + 2059 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2069 + 2070 + 
2071 + 2073 + 2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2079 + 2090 + 2091 + 
2092 + 2093 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + (2100А – 
2100П) + (2105А – 2105П) + 2106 + 2107 + 2109 + (2110А – 
2110П) + (2115А – 2115П) + 2116 + 2117 + 2119 + 2190 + 2191 + 
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2198 + 2199 + 2200 + 2201 + 2202 + 2205 + 2206 + 2207 + 2209 + 
2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 + 2217 + 2219 + 2290 + 2291 + 
2299 + 2480 + 2800 + 2801 + 2805 + 2806 + 2809 + 2889) + 3103/1* 
+ 3105/1* + ((3111 + 3113 + 3114) – 3116) + 3117 + 3119 + 3203/1* 
+ 3205/1* + ((3211 + 3213 + 3214) – 3216) + 3217 + 3219 + 3540 + 
3541 + 3542 + 3548 + 3579 + 3580 + 3589 + 9000 + 9001 + 9002 + 
9003 + 9020 + 9023 + 9090 + 9091 + 9100 + 9122 + 9129 – 1590 – 
1591 – 1790 – 1890 – 2400 – 2401 – 2490 – 2890 – 3190 – 3290 – 
3590 – 3599 – 3690; 

РК — регулятивний капітал банку: 
Значення нормативу Н9 не може перевищувати 5 %. 
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гаран-

тій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) 
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гаран-

тій та поручительств, наданих інсайдерам, розраховується за фор-
мулою: 

%100
РК

СЗ
Н10 ін = , 

де СЗін — сукупна заборгованість за строковими депозитами, 
кредитами, факторингом та фінансовим лізингом, векселями, бор-
говими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, 
простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100 % суми 
позабалансових зобов’язань щодо всіх інсайдерів, за мінусом 
сформованих резервів під ці операції щодо всіх інсайдерів: 

СЗін = 1510 + 1511 + 1512 + 1515/1 + 1517 + 1519 + 1520 + 
1521 + 1522 + (1523А – 1523П) + (1524А/1 – 1524П/1) + 1525 + 
1526 + 1527 + 1529 + 1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 1780 + 1811 + 
1819 + 1880 + 2000 + 2010 + (2020 – 2026) + 2027 + 2029 + 2030 + 
2037 + 2039 + 2040 + 2045 + 2046 + 2047 + 2049 + 2050 + 2055 + 
2056 + 2057 + 2059 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2069 + 
2070 + 2071 + 2073 + 2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2079 + 2090 + 
2091 + 2092 + 2093 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + (2100А 
– 2100П) + (2105А – 2105П) + 2106 + 2107 + 2109 + (2110А – 
2110П) + (2115А – 2115П) + 2116 + 2117 + 2119 + 2190 + 2191 + 
2198 + 2199 + 2200 + 2201 + 2202 + 2205 + 2206 + 2207 + 2209 + 
2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 + 2217 + 2219 + 2290 + 2291 + 
2299 + 2480 + 2800 + 2801 + 2805 + 2806 + 2809 + 2889) + 3103/1* 
+ 3105/1* + ((3111 + 3113 + 3114) – 3116) + 3117 + 3119 + 3203/1* 
+ 3205/1* + ((3211 + 3213 + 3214) – 3216) + 3217 + 3219 + 3540 + 
3541 + 3542 + 3548 + 3579 + 3580 + 3589 + 9000 + 9001 + 9002 + 
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9003 + 9020 + 9023 + 9090 + 9091 + 9100 + 9122 + 9129 – 1590 – 
1591 – 1790 – 1890 – 2400 – 2401 – 2490 – 2890 – 3190 – 3290 – 
3590 – 3599 – 3690; 

РК — регулятивний капітал банку. 
Значення нормативу Н10 не повинно перевищувати 40 %. 
Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною 

установою (Н11) 
Під час розрахунку нормативів інвестування не враховуються 

суми акцій та інших цінних паперів, придбаних банком: 
а) у зв’язку з реалізацією права заставодержателя та за умови, 

що банк не утримує їх більше одного року; 
б) з метою створення фінансової холдингової групи та за умо-

ви, що емітентом придбаних акцій є інший банк; 
в) у результаті андеррайтингу та за умови, що придбані цінні 

папери перебувають у власності банку не більше одного року; 
г) за рахунок та від імені своїх клієнтів. 
Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною 

установою розраховується за формулою: 

%100
ВЦПРК

К
Н11
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ін 
++

= , 

де Кін — кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (час-
ток/паїв) окремо за кожною установою: 

Кін = 3102 + 3103 + 3105 + 3202 + 3203 + 3205 + 4102  
+ 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209; 

ЦП — цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвестиції з 
урахуванням загальної суми сформованого резерву під знецінення 
цінних паперів у портфелі банку на продаж та на інвестиції: 

ЦП = (3102 + 3202) – 3190/11 – 3290/1*; 

Вак — вкладення в капітал (що не консолідуються) інших бан-
ків та установ у розмірі 10 % і більше їх статутного капіталу та в 
дочірні установи: 

Вак = (3103/2 + 3105/2 + 3203/2 + 3205/2)2 – 3190/1* – 3290/1* + 
1515/2 + 1524/2 + 4102 + 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209; 

 
1 Суми за рахунками 3190/1 «Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі бан-

ку на продаж» та 3290/1 «Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
інвестиції» заповнюються відповідно до файла 42; суми беруться в розмірі сформовано-
го резерву під акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на 
продаж та на інвестиції, які випущені банками і фінансовими установами. 
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РК — регулятивний капітал банку. 
Значення нормативу Н11 не може перевищувати 15 %. 
Норматив загальної суми інвестування (Н12) 
Норматив загальної суми інвестування розраховується за фор-

мулою: 

100%
ВЦПРК

К
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= , 

де Кін — кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (час-
ток/паїв) будь-яких юридичних осіб: 

Кін = 3102 + 3103 + 3105 + 3202 + 3203 + 3205 + 4102 +  
4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209; 

ЦП — цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвес-
тиції з урахуванням загальної суми сформованого резерву під 
знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж та на 
інвестиції: 

ЦП = (3102 + 3202) – 3190/1*1 – 3290/1*; 

Вк — вкладення в капітал (що не консолідуються) інших бан-
ків та установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капі-
талу та в дочірні установи: 

Вк = (3103/2 + 3105/2 + 3203/2 + 3205/2)2 – 3190/1* – 3290/1* 
+ 1515/2 + 1524/2 + 4102 + 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209; 

РК — регулятивний капітал банку. 
Значення нормативу Н12 не може перевищувати 60 %. 
Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) ва-

лютної позиції (Н13) 
Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валют-

ної позиції розраховується за формулою: 

%100
РК

ВП
Н13 = , 

 
2 Суми за зазначеними рахунками заповнюються відповідно до файла 42 за даними 

аналітичного обліку у частині інвестицій (що не консолідуються) в капітал установ у 
розмірі 10 % і більше їх статутного капіталу. 

1 Суми за рахунками 3190/1 «Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі бан-
ку на продаж» та 3290/1 «Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
інвестиції» заповнюються механічно; суми беруться в розмірі сформованого резерву під 
акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж та на 
інвестиції, які випущені банками і фінансовими установами. 

2 Суми за зазначеними рахунками заповнюються механічно в частині інвестицій у 
капітал (що не консолідуються) установ у розмірі 10 % і більше їх статутного капіталу. 
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де ВП — загальна відкрита валютна позиція за балансовими та 
позабалансовими активами й зобов’язаннями банку за всіма іно-
земними валютами у гривневому еквіваленті (розрахунок прово-
диться за звітну дату), яка визначається як сума абсолютних ве-
личин усіх довгих і коротких відкритих валютних позицій у гри-
вневому еквіваленті окремо за кожною іноземною валютою (без 
урахування знака) за всіма іноземними валютами: 

ВПа (балансові та позабалансові активи) = 1001 + 1002 + 1003 
+ 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1107 + 
1200 + 1203 + 1207 + 1208 + 1211 + 1212 + 1218 + [(1410 + 1411 + 
1412) – 1416 + 1417 + 1418 + (1420 + 1421 + 1422) – 1426 + 1427 + 
1428 + (1430 – 1436) + 1437 + 1438 + (1440 – 1446) + 1447 + 1448] 
– 1490 – 1491 + 1500 + 1505 + 1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 
1515 + 1517 + 1518 + 1519 + 1520 + 1521 + 1522 + (1523А – 
1523П) + (1524А – 1524П) + 1525 + 1526 + 1527 + 1528 + 1529 + 
1580 + 1581 + 1582 + 1589 – 1590 – 1591 + (1780 – 1790) + (1811 + 
1819 + 1880) – 1890 + [2000 + 2008 + 2010 + 2018 + (2020А – 
2026КА) + 2027 + 2028 + 2029 + 2030 + 2037 + 2038 + 2039 + 2040 
+ 2045 + 2046 + 2047 + 2048 + 2049 + 2050 + 2055 + 2056 + 2057 + 
2058 + 2059 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2068 + 2069 + 
2070 + 2071 + 2073 + 2074 + 2075 + 2076 + 

+ 2077 + 2078 + 2079 + 2090 + 2091 + 2092 + 2093 + 2094 + 
2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2100 + 2105 + 2106 + 2107 + 2108 + 
2109 + (2110А – 2110П) + (2115А – 2115П) + 2116 + 2117 + 2118 
+ 2119 + 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2200 + 2201 + 2202 + 2205 + 
2206 + 2207 + 2208 + 2209 + 2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 + 
2217 + 2218 + 2219 + 2290 + 2291 + 2299] – 2400 – 2401 + 2480 – 
2490 + (2800 + 2801 + 2805 + 2806 + 2809 + 2887 + 2888 + 2889) – 
2890 + 2920 + 2924 + [3102 + 3103 + 3105 + 3108 + (3110 + 3111 + 
3112 + 

+ 3113 + 3114) – 3116 + 3117 + 3118 + 3119] – 3190 + [3202 + 
3203 + 3205 + 3208 + (3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214) – 3216 + 
3217 + 3218 + 3219] – 3290 + 3400 + 3402 + 3409 + 3410 + 3500 + 
3510 + 3511 + 3519 + 3520 + 3521 + 3522 + 3540 + 3541 + 3542 + 
3548 + 3550 + 3551 + 3552 + 3559 + 3570 + 3578 + 3579 + (3580 – 
3590КА) + (3589 – 3599КА) + 3710 + 3900 + 3902 + 3904 + 3910 + 
3912 + 3928 + 4102 + 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209 + 9200 + 
9201 + 9202 + 9203 + 9204 + 9205 + 9206 + 9207 + 9290 + 9350 + 
9351 + 9352 + 9353 + 9354; 

ВПз (балансові та позабалансові зобов’язання) = 1300 + 1308 + 
1310 + 1311 + 1312 + 1316 + 1317 + 1318 + 1325 + 1326 + 1327 + 
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1328 + 1332 + 1335 + 1338 + 1600 + 1605 + 1608 + 1610 + 1611 + 
1612 + 1615 + 1618 + 1620 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1628 + 
1911 + 1919 + (2500П – 2500А) – 2501 + 2502 + (2510П – 2510А) 
+ (2511П – 2511А) + 2512 + 2513 + 2514 + 2518 + 2520 + 2523 + 
2525 + 2526 + 2528 + 2530 + 2531 + 2538 + 2540 + 2541 + 2542 + 
2543 + 2544 + 2545 + 2546 + 2548 + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 
2554 + 2555 + 2558 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2568 + 2570 + 
2571 + 2600 + (2601П – 2606КП) + 2602 + 2603 + 2604 + 2605 + 
2608 + 2610 + 2611 + 2612 + 2615 + 2618 + 2620 + (2621П – 
2626КП) + 2622 + 2625 + 2628 + 2630 + 2635 + 2638 + (2700 + 
2701) – 2706 + 2708 + 2900 + 2901 + 2902 + 2903 + 2904 + 2905 + 
2906 + 2907 + 2908 + 2909 + 2920 + 2924 + (3300 + 3301 + 3305) – 
3306 + 3307 + 3308 + (3320 – 3326) + 3327 + 3328 + 3600 + 3610 + 
3611 + 3615 + 3619 + 3620 + 3621 + 3622 + 3630 + 3631 + 3640 + 
3641 + 3648 + 3650 + 3651 + 3652 + 3653 + 3654 + 3658 + 3659 + 
3660 + 3668 + 3670 + 3678 + 3690 + 3699 + 3720 + 3739 + 3901 + 
3903 + 3905 + 3911 + 3913 + 3929 + 9210 + 9211 + 9212 + 9213 + 
9214 + 9215 + 9216 + 9217 + 9360 + 9361 + 9362 + 9363 + 9364; 

РК — регулятивний капітал банку. Розраховуючи норматив 
ризику загальної відкритої валютної позиції, уповноважений 
банк бере суму регулятивного капіталу, яка розрахована за балан-
сом за станом на початок минулого робочого дня, що передує 
дню розрахунку цих нормативів. 

Значення нормативу ризику загальної відкритої (довгої/короткої) 
валютної позиції (Н13) не може бути більшим ніж 35 %, у тому числі: 

• загальна довга відкрита валютна позиція (Н13-1) має бути не 
більшою ніж 30 %, 

• загальна коротка відкрита валютна позиція (Н13-2) має бути 
не більшою ніж 5 %. 

Питання для самоконтролю 

1. З якою метою встановлюються економічні нормативи діяльності 
комерційних банків? 

2. Назвіть п’ять груп економічних нормативів. 
3. Що таке регулятивний капітал комерційного банку? 
4. Назвіть елементи основного капіталу комерційного банку. 
5. Назвіть елементи додаткового капіталу комерційного банку. 
6. Що таке субординований капітал? 
7. Які обмеження накладаються на капітал 2-го рівня? 
8. Який мінімальний розмір регулятивного капіталу встановлено для 

місцевих кооперативних банків? 
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9. Який мінімальний розмір регулятивного капіталу встановлено для 
банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області? 

10. Який мінімальний розмір регулятивного капіталу встановлено для 
банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України? 

11. Яка мінімальна сума встановлена для залучених коштів на умовах 
субординованого боргу? 

12. Назвіть основні вимоги до залучення коштів на умовах суборди-
нованого боргу. 

13. Як розраховується норматив платоспроможності банку? 
14. Назвіть деякі статті активів зі ступенем ризику 0 %. 
15. Назвіть деякі статті активів зі ступенем ризику 50 %. 
16. Назвіть деякі статті активів зі ступенем ризику 100 %. 
17. Як розраховується норматив адекватності основного капіталу? 
18. Що таке ліквідність банку? 
19. Як розраховується норматив миттєвої ліквідності? 
20. Як розраховуються нормативи поточної та короткострокової 

ліквідності? 
21. Хто такі інсайдери комерційного банку? 
22. Як розраховується норматив максимального розміру кредитного 

ризику на одного контрагента? 
23. Як розраховується норматив великих кредитних ризиків? 
24. Як розраховується норматив максимального розміру кредитів, 

гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру? 
25. Як розраховується норматив максимального сукупного розміру 

кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам? 
26. Що таке прямі інвестиції банків? 
27. Як розраховується норматив інвестування в цінні папери окре-

мо за кожною установою? 
28. Як розраховується норматив загальної суми інвестування? 
29. Коли відкрита валютна позиція є короткою? 
30. Коли відкрита валютна позиція є довгою? 
31. Як розраховується норматив ризику загальної відкритої валют-

ної позиції банку? 
32. Яке значення нормативу встановлено для загальної довгої відк-

ритої валютної позиції банку? 
33. Яке значення нормативу встановлено для загальної короткої 

відкритої валютної позиції банку? 

Теми рефератів 

1. Особливості врахування залучених коштів на умовах субордино-
ваного боргу до капіталу комерційного банку. 

2. Забезпечення реальної капіталізації банків України.  
3. Особливості встановлення та розрахунку нормативів ліквідності 

комерційного банку. 
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4. Установлення нормативів кредитного ризику як засіб зменшення 
банківських ризиків. 

5. Головні засоби обмеження ризику загальної відкритої валютної 
позиції банку. 

ТЕМА 5. ІНСПЕКТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ  
І ВСТАНОВЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧОЇ ОЦІНКИ  

ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Особливості застосування комплексної рейтингової оцінки коме-
рційних банків за системою CAMEL. 
2. Мета та види інспекційних перевірок комерційних банків. 
3. Порядок проведення виїзної інспекційної перевірки. 
4. Механізм контролю за висновками зовнішніх аудиторів у процесі 
інспектування та зв’язок зі службою внутрішнього аудиту комер-
ційних банків. 
 
Література [1; 2; 10; 26; 28]. 

Методичні вказівки до вивчення п’ятої теми 

У процесі вивчення теми студенти повинні з’ясувати, що пе-
ревірки НБУ здійснюються з метою визначення ризиків, прита-
манних комерційному банку, рівня безпеки та стабільності його 
діяльності, достовірності звіту банку і дотримання банком зако-
нодавства України про банки і банківську діяльність, а також нор-
мативно-правових актів Національного банку. 

Важливим аспектом є питання щодо зв’язку процесу інспек-
тування зі службою внутрішнього аудиту комерційних банків. 
Вивчаючи теоретичний та практичний матеріал з цього питання, 
необхідно ознайомитися з Методичними вказівками щодо засто-
сування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках. 

Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутріш-
нього аудиту в комерційних банках 

Стандарт № 1. Керівництво службою внутрішнього аудиту 

1.1. Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту по-
винна погоджуватися з Радою банку й відповідати вимогам, 
установленим Національним банком України. Рішення про приз-
начення на цю посаду затверджується наказом керівника банку. 
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1.2. Керівник служби внутрішнього аудиту відповідає за: 
— виконання поставленої перед банком мети, яка ґрунтується 

на його стабільності, надійності, платоспроможності та ліквідно-
сті й контролюється внутрішніми аудиторами; 

— роботу внутрішніх аудиторів, спрямовану на досягнення за-
гальної мети та виконання завдань, поставлених перед банком; 

— ефективне та раціональне використання коштів, передбаче-
них для утримання служби внутрішнього аудиту; 

— наявність Положення про службу внутрішнього аудиту бан-
ку, затвердженого Правлінням та погодженого з Радою банку. У 
Положенні зазначаються цілі, повноваження та функціональні 
обов’язки служби внутрішнього аудиту, механізм організації її 
роботи, а також своєчасне виконання вимог цього Положення; 

— складання планів (графіків), що відображають виконання 
функціональних обов’язків працівниками служби внутрішнього 
аудиту. 

Структура та обсяги роботи, що виконується службою внут-
рішнього аудиту, повинні відповідати функціям, повноваженням, 
а також меті та завданням банку й охоплювати всі напрями його 
діяльності. 

1.3. Діяльність банку підлягає повній або частковій перевірці 
внутрішніми аудиторами. Об’єктами внутрішнього аудитор-
ського контролю повинні бути: 

— банківські операції (види діяльності банку) та їх відповід-
ність чинному законодавству України; 

— правила й процедури, згідно з якими здійснюються банків-
ські операції, та їх дотримання; 

— види банківських операцій, ефективність їх здійснення та 
оцінка ризиків; 

— рівень комп’ютеризації та інформаційно-аналітичного за-
безпечення діяльності банку; 

— внутрішня та зовнішня бухгалтерська і фінансова звітність 
банку, адекватність відображення в ній банківської діяльності; 

— організація бухгалтерського та управлінського обліку, а та-
кож їх відповідність меті та завданням діяльності банку; 

— управління трудовими та матеріальними ресурсами банку тощо. 
1.4. Внутрішні аудитори оцінюють найбільш ризиковані види 

діяльності банку. Ризик важливо не тільки виявити, а й визначити 
його розмір, а також здійснювати постійний контроль за тенден-
ціями зміни величини ризику та розробити комплекс заходів що-
до його мінімізації. 

1.5. Причинами виникнення ризиків можуть бути: 
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— управлінські рішення, прийняті помилково, внаслідок ви-
користання неправильної, несвоєчасної, неповної або недостові-
рної інформації; 

— неправильне ведення бухгалтерських записів (свідоме чи 
несвідоме), помилки в бухгалтерському та управлінському обліку; 

— нездатність відповідних підрозділів банку належним чином 
зберігати активи; 

— незадоволення клієнтів банком, їх неправильне уявлення 
про банк та його репутацію (ризик репутації); 

— нездатність службовців банку додержуватися правил, планів, 
процедур банку й невиконання ними вимог чинного законодавства 
України та нормативних актів Національного банку України; 

— недоцільне, нерентабельне придбання матеріальних ресур-
сів, коштів та нераціональне й неефективне їх використання; 

— нездатність працівників банку досягати відповідних опера-
ційних або програмних цілей і виконувати необхідні завдання. 

1.6. У процесі аудиторської перевірки внутрішній аудитор по-
винен звернути увагу на такі фактори ризику: 

— моральний клімат у банку, зокрема тиск з боку його керівни-
ків на впливових посадових осіб для досягнення відповідної мети; 

— компетентність працівників, відповідність посадам, які во-
ни обіймають; 

— обсяг активів, ліквідність та обсяг операцій; 
— фінансовий стан та виконання економічних нормативів; 
— конкурентоспроможність банку; 
— складність та змінюваність видів банківських операцій; 
— доцільність розширення мережі філій: ефективність окре-

мих філій; 
— раціональність витрат на утримання банку; 
— ступінь інформаційно-аналітичного забезпечення діяльнос-

ті банку; 
— розгалуженість мережі установ банку; 
— адекватність та ефективність процедур внутрішнього контролю; 
— організаційні, операційні та економічні зміни в банку; 
— визнання негативних фактів, виявлених аудиторською пе-

ревіркою, і вжиття відповідних заходів щодо виправлення ситуації. 
1.7. Для оцінки ризику керівник служби внутрішнього аудиту 

повинен отримувати інформацію з різних джерел. Цими джере-
лами можуть бути не тільки переговори з членами Правління та 
Ради банку, а й дискусії з керівниками та працівниками служби 
внутрішнього аудиту, переговори із зовнішніми аудиторами, об-
говорення законів України та нормативних актів Національного 
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банку України, що використовуються, результати аналізу фінан-
сової документації, огляд попередніх аудиторських перевірок, а 
також напрямів економічного розвитку банку. 

1.8. Оцінка ризиків повинна проводитися щорічно. Однак у 
разі змін у проведенні банківських операцій черговість аудитор-
ських перевірок протягом року може переглядатися й коригува-
тися з урахуванням нової інформації. 

1.9. Формування груп, які здійснюватимуть перевірку, перед-
бачає визначення кількості внутрішніх аудиторів (а також залу-
чених фахівців та консультантів) і відбувається згідно з календа-
рними графіками (планами) проведення аудиторської перевірки 
та кошторисом витрат, затвердженим Радою банку. 

1.10. Звіти про результати діяльності служби внутрішнього ау-
диту періодично подаються на розгляд Правлінню та Раді банку. 

1.11. Керівник служби внутрішнього аудиту повинен: 
— підготувати Положення про службу внутрішнього аудиту, 

де визначено правила та процедури, відповідно до яких прово-
диться аудиторська перевірка; 

— скласти програму відбору й підвищення професійного рівня 
працівників підрозділу; 

— підтримувати зв’язок із зовнішніми аудиторами; 
— здійснювати координацію роботи внутрішніх та зовнішніх 

аудиторів, яка необхідна для забезпечення максимального охоп-
лення аудитом усіх напрямів діяльності банку та недопущення 
випадків дублювання аудиторської перевірки; 

— надавати зовнішнім аудиторам інформацію щодо методів, 
засобів та термінології, які використовуються внутрішніми ауди-
торами; 

— організовувати тестування працівників свого підрозділу та 
розробляти програму проведення аудиторської перевірки з метою 
забезпечення дотримання внутрішніми аудиторами відповідних 
стандартів, а також належного виконання ними функціональних 
обов’язків; 

— не менше одного разу на рік, а також на вимогу Правління та 
Ради банку подавати звіти про роботу свого підрозділу, в яких відо-
бражати виявлені в процесі аудиторської перевірки факти недоліків 
у діяльності банку та відповідні рекомендації щодо їх усунення; 

— щорічно подавати Правлінню банку для затвердження й Ра-
ді банку для погодження плани (графіки) проведення аудиторсь-
ких перевірок, проекти формування штату та планування кошто-
рису витрат свого підрозділу. 
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1.12. Зовнішні аудитори здійснюють перевірки з метою підт-
вердження достовірності щорічних фінансових звітів. Внутрішні 
аудитори відповідають за оцінку адекватності застосованих про-
цедур і отриманих фактів, що використовувалися у їхніх виснов-
ках щодо річного фінансового звіту. 

1.13. Правління банку може звернутися до керівника служби 
внутрішнього аудиту з проханням оцінити результати діяльності 
зовнішніх аудиторів. Висновок керівника служби внутрішнього 
аудиту має бути аргументованим. 

1.14. За необхідності керівник служби внутрішнього аудиту 
разом із зовнішніми аудиторами обговорює напрями взаємодії на 
підставі наданих документів. Ці документи можуть стосуватися: 

— суттєвої недостатності контролю; 
— помилок та порушень; 
— протизаконних дій; 
— рішень керівників банку; 
— суперечностей із керівниками; 
— труднощів, що виникають під час аудиторської перевірки, 

тощо. 
1.15. Зовнішні аудитори можуть користуватися висновками 

внутрішніх аудиторів, відповідями керівників на ці висновки та 
звітами, що свідчать про результати діяльності служби внутріш-
нього аудиту. Ці матеріали використовуються зовнішніми ауди-
торами під час визначення обсягів їхньої роботи. 

Стандарт № 2. Незалежність 

2.1. Незалежність дає змогу внутрішнім аудиторам робити 
правдиві й неупереджені висновки, необхідні для належного про-
ведення аудиторської перевірки. Це досягається в результаті ор-
ганізаційного визначення статусу та об’єктивності служби внут-
рішнього аудиту. 

2.2. Організаційний статус повинен передбачати: 
— безпосередню підпорядкованість служби внутрішнього ау-

диту в процесі її діяльності Правлінню банку та Раді банку в пи-
таннях, що стосуються стратегічних напрямів його розвитку; 

— процедури затвердження Радою банку штатного розпису під-
розділу внутрішнього аудиту та бюджету на наступний рік, а також 
уніфікованих висновків і звітів про результати його діяльності; 

— виконання службою внутрішнього аудиту своїх функціона-
льних обов’язків без будь-яких перешкод; 
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— постійну участь керівника підрозділу внутрішнього аудиту 
банку в засіданнях Правління банку, що стосуються аудиторської 
діяльності, фінансової звітності, управління, організації внутріш-
нього контролю. 

2.3. Об’єктивність: 
— здійснюючи аудиторські перевірки, внутрішні аудитори по-

винні бути об’єктивними; 
— внутрішні аудитори відстоюють власну думку з питань ау-

диту, яка може не збігатися з думкою інших працівників банку, 
зовнішніх аудиторів тощо; 

— керівник служби внутрішнього аудиту періодично отримує 
від своїх працівників інформацію про можливий конфлікт інтере-
сів та ін.; 

— внутрішні аудитори банку не несуть відповідальності за 
проведення банком будь-яких банківських операцій; 

— працівники служби внутрішнього аудиту, які раніше пра-
цювали в якихось підрозділах цього банку, не можуть признача-
тися для проведення аудиторської перевірки цих підрозділів про-
тягом року (або більш тривалий час) після їх зарахування до служ-
би внутрішнього аудиту; 

— рівень об’єктивності внутрішнього аудитора не знижується, 
якщо він надає рекомендації працівникам банку щодо застосу-
вання стандартів контролю та перевіряє відповідні процедури їх 
застосування; 

— проектування, впровадження та складання різних операцій-
них систем не належить до функцій внутрішнього аудиту. Вико-
нання таких видів діяльності знижує рівень об’єктивності аудиту. 

Стандарт № 3. Професійна компетентність 

3.1. Аудиторські перевірки мають виконуватися на високому 
професійному рівні. 

3.2. Усі працівники служби внутрішнього аудиту повинні ма-
ти певний професійний досвід і володіти необхідними знаннями 
й навичками. 

3.3. До проведення внутрішнього аудиту банку можуть залуча-
тися сторонні фахівці та консультанти, з якими укладається відпо-
відний договір, що передбачає відповідальність 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. 
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3.4. Керівник служби внутрішнього аудиту забезпечує належ-
ний нагляд за всіма аудиторськими перевірками й відповідає за 
його здійснення. 

3.5. Аудиторський нагляд — це безперервний процес, який 
починається з планування і закінчується виконанням аудитор-
ського завдання. Здійснення нагляду передбачає: 

— своєчасне забезпечення підлеглих відповідними інструк-
ціями та затвердженою програмою проведення аудиторської 
перевірки; 

— контроль за виконанням затвердженої програми аудиторсь-
кої перевірки до часу здійснення її коригувань; 

— підтвердження виявлених фактів, висновків внутрішніх ау-
диторів відповідною документацією; 

— об’єктивність аудиторських висновків, чітке їх викладення, 
конструктивність і своєчасність подання; 

— досягнення мети аудиту. 
3.6. Результати діяльності служби нагляду повинні докумен-

туватися й належним чином зберігатися. 
3.7. Внутрішні аудитори повинні: 
— бути обережними, досвідченими, компетентними; 
— правильно застосовувати діючі стандарти, процедури та ме-

тоди внутрішнього аудиту; 
— знати принципи й методи бухгалтерського обліку; 
— доводити на підставі фактів неефективність та нерентабе-

льність операцій банку, запобігати можливим навмисним право-
порушенням, не допускати помилок та упущень, розкрадання, 
випадків шахрайства, махінацій і конфліктів інтересів; 

— належним чином оцінювати достатність та ефективність 
системи внутрішнього контролю, її відповідність ступеню потен-
ційного ризику в різних сферах діяльності банку, а також проце-
дурам і методам, що застосовуються в банку. 

3.8. Внутрішній аудитор проводить лише часткову перевірку, 
яка не передбачає детального аудиторського контролю всіх угод 
або операцій. Таким чином, внутрішні аудитори не дають абсолют-
ної гарантії того, що порушень у діяльності банку зовсім немає. 

3.9. Керівник служби внутрішнього аудиту за наявності доказів 
про здійснення правопорушення повідомляє про це Правління банку. 

Внутрішній аудитор має право надавати пропозиції щодо ос-
новних напрямів проведення розслідування цього правопору-
шення. Надалі внутрішній аудитор повинен простежити за пов-
ним та своєчасним виконанням рекомендацій служби внутріш-
нього аудиту. 
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Стандарт № 4. Обсяг робіт 

4.1. Головними завданнями внутрішнього контролю банку є: 
— дотримання правил, планів, процедур, законів України, нор-

мативних актів та інструкцій Національного банку України; 
— збереження активів; 
— забезпечення достовірності та цілісності інформації; 
— економічне та раціональне використання ресурсів; 
— досягнення відповідних цілей під час проведення операцій 

або виконання програм. 
4.2. Правління та Рада банку здійснюють загальне керівництво що-

до обсягу робіт та напрямів діяльності банку, які підлягають аудиту. 
4.3. Метою перевірки стану системи внутрішнього контролю є 

з’ясування того, чи забезпечує наявна система достатню гарантію 
раціонального виконання завдань та функцій банку. 

4.4. Розробляючи систему внутрішнього контролю, керівницт-
во банку повинно враховувати співвідношення витрат та доходів. 

Потенційні збитки, пов’язані із загрозою ризику або власне 
ризиком, оцінюються за витратами на здійснення їх контролю. 

4.5. Управління системою внутрішнього контролю передбачає 
санкціонування й нагляд за виконанням операцій (спостережен-
ня), періодичне порівняння їх фактичного виконання із заплано-
ваним та документування цієї діяльності. Санкціонування свід-
чить про те, що керівництво банку перевірило та затвердило від-
повідність видів діяльності або укладання угод установленим 
правилам і процедурам. Спостереження — це нагляд, відстежу-
вання та тестування видів банківської діяльності, а також подан-
ня звітів відповідальним особам. Документування ведеться з ме-
тою забезпечення належного виконання обов’язків та повнова-
жень, відповідності правилам, процедурам і нормативам вико-
нання робіт, нагляду, спостереження та тестування аудиторів, а 
також підтвердження виконання запланованої роботи. 

4.6. Згідно із завданнями внутрішнього контролю визначаєть-
ся обсяг аудиторської перевірки. Внутрішні аудитори зобов’язані 
перевіряти системи внутрішнього контролю, за адекватність яких 
несе відповідальність керівництво банку. 

4.7. Внутрішні аудитори повинні перевіряти ефективність за-
собів, які використовуються для захисту операцій банку від різ-
них видів збитків (наприклад, розкрадання, неправомірна або 
протизаконна діяльність, форс-мажорні обставини). 
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4.8. Керівництво банку відповідає за встановлення економіч-
них нормативів для оцінки раціонального використання ресурсів 
за кожним видом діяльності. 

4.9. Внутрішні аудитори банку відповідають за: 
— виникнення та контроль ризиків у проведенні банківських 

операцій; 
— забезпечення аналізу й оцінки внутрішнього контролю банку; 
— своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності 

структурних підрозділів і надання відповідних висновків; 
— здійснення контролю за дотриманням економічних норма-

тивів, установлених Національним банком України. 
4.10. Аудиторська перевірка повинна виявляти: 
— невиправдані витрати банку; 
— неефективне використання інтелектуального потенціалу 

працівників; 
— неповноцінне використання технічних засобів; 
— переукомплектування або недоукомплектування штату пра-

цівників; 
— фактори, що негативно впливають на виконання завдань банку. 

Стандарт № 5. Планування й виконання аудиторської перевірки 

5.1. Аудиторська перевірка передбачає планування аудиту, 
перевірку та оцінку інформації, надання рекомендацій та конт-
роль після перевірки. 

5.2. Планування кожної аудиторської перевірки підлягає до-
кументуванню та передбачає: 

— визначення мети, завдань і обсягу аудиту; 
— отримання повної інформації про підрозділ, що підлягає 

аудиторській перевірці. 
5.3. Перевірка повноти інформації передбачає: 
— визначення завдань, цілей та планів підрозділу, що переві-

ряється; 
— отримання інформації про організаційну структуру та її 

зміни, про посадові інструкції, положення про підрозділи; 
— наявність робочої документації попередньої аудиторської 

перевірки; 
— користування матеріалами попередньої аудиторської пере-

вірки, включаючи матеріали зовнішнього аудиту. 
5.4. Планування аудиторської перевірки передбачає визначен-

ня обсягу коштів на її проведення. Під час його обчислення вра-
ховуються: 
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— кількість працівників служби внутрішнього аудиту, ступінь 
їх досвіду згідно з характером і складністю завдання; 

— знання та стан дисципліни працівників служби внутрішньо-
го аудиту, а також тимчасові обмеження та наявність у розпоряд-
женні банку власних коштів; 

— необхідність підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів; 
— можливість використання досвіду зовнішніх аудиторів. 
5.5. У процесі планування аудиту проводяться ділові зустрічі з 

керівниками підрозділів банку, які відповідають за проведення 
операцій. Досягнуті під час зустрічей результати аналізуються, 
повідомляються особам, які причетні до проведення аудиту, та 
фіксуються в робочій документації аудиторської перевірки. 

5.6. Планування аудиторської перевірки передбачає ознайомлен-
ня 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. 

5.7. Обов’язковою умовою планування аудиту є складання 
програми проведення аудиторської перевірки. У програмі повин-
ні висвітлюватися: 

— цілі аудиторської перевірки та термін її проведення; 
— процедури, які використовуються внутрішніми аудиторами 

для збирання, аналізу та документування інформації під час ау-
диторської перевірки; 

— характер та обсяг тестування, необхідні для досягнення ці-
лей аудиту на кожному його етапі; 

— конкретні ризики, процеси та угоди, що підлягають аудиту; 
— календарний графік виконання робіт. 
5.8. План проведення аудиторської перевірки затверджується 

керівником служби внутрішнього аудиту до початку її проведен-
ня. У разі внесення змін до плану проведення аудиторської пере-
вірки вони затверджуються заздалегідь. 

5.9. Внутрішні аудитори зобов’язані не тільки аналізувати, а й 
документально підтверджувати отриману інформацію. 

5.10. Процес аналізу та оцінки інформації здійснюється у та-
кий спосіб: 

— інформація збирається щодо всіх питань, зазначених у про-
грамі перевірки; 

— при аналізі та оцінці інформації внутрішні аудитори вико-
ристовують аналітичні процедури проведення аудиту. 

5.11. До аналітичних процедур належать: 
— порівняння поточної інформації з аналогічною за характе-

ром за попередні періоди; 
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— порівняння поточної інформації з кошторисом витрат та 
прогнозами; 

— вивчення взаємозв’язку фінансової інформації з відповідною 
нефінансовою (наприклад, облікові витрати на видачу заробітної 
плати порівнюються зі зміною середньої кількості працівників); 

— дослідження взаємозв’язку елементів інформації (наприк-
лад, коливання облікових витрат на виплату процентів порівню-
ються з відповідними залишками непогашеної заборгованості за 
раніше наданими кредитами); 

— порівняння інформації з аналогічною інформацією інших 
підрозділів банку. 

5.12. У разі виникнення нестандартних ситуацій внутрішні ау-
дитори використовують процедуру опитування керівників під-
розділу або інші процедури з метою порівняння результатів. 

5.13. Визначені за допомогою аналітичних процедур аудиту 
результати, що не дістали достатнього пояснення, доводяться до 
відома відповідного керівника підрозділу банку. 

5.14. Інформація про виявлені в ході аудиторської перевірки 
факти порушень має бути достатньою, точною й вагомою, щоб 
забезпечити на її основі надання відповідних рекомендацій. 

5.15. Процес збирання, аналізу та документування інформації 
повинен перебувати під наглядом керівника служби внутрішньо-
го аудиту. 

5.16. Робоча документація аудиторської перевірки готується 
внутрішніми аудиторами та перевіряється керівником служби 
внутрішнього аудиту. У цих документах подається перелік отри-
маної інформації, а також результати її аналізу. 

5.17. Робоча документація внутрішньої аудиторської перевір-
ки може зберігатися на паперових або магнітних носіях (диски, 
дискети тощо). Якщо робоча документація внутрішнього аудито-
ра зберігається не на паперових носіях, необхідно врахувати мож-
ливість її дублювання. 

5.18. Якщо внутрішні аудитори готують висновки, що стосу-
ються фінансової інформації, то в робочій документації повинно 
зазначатися, чи підтверджується ця інформація необхідними бух-
галтерськими записами. 

5.19. Уся робоча документація з аудиту перевіряється на пре-
дмет підтвердження аудиторського висновку й правильності ви-
конання всіх процедур його проведення. Здійснення такого кон-
тролю повинне мати документальне підтвердження. 



 72 

5.20. Підпис особи, яка здійснює перевірку, та зазначення дати 
на кожному робочому документі після його перегляду є свідчен-
ням проведення контролю аудиторської перевірки. 

5.21. Робоча документація внутрішнього аудитора належить 
до власності банку. 

5.22. Архіви робочої документації з проведення аудиту повин-
ні міститися у службі внутрішнього аудиту й доступ до них ма-
ють тільки уповноважені особи (члени Правління та Ради банку, 
працівники служби внутрішнього аудиту). 

5.23. Внутрішні та 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 слу-
жби внутрішнього аудиту. 

5.24. Керівник служби внутрішнього аудиту розробляє вимо-
ги, що стосуються збереження робочої документації з проведення 
аудиторської перевірки. Ці вимоги повинні відповідати положен-
ням та інструкціям банку щодо збереження службової докумен-
тації, а також чинному законодавству України. 

5.25. Після проведення перевірки внутрішні аудитори повинні 
контролювати процес виправлення виявлених і зазначених в ау-
диторському висновку порушень, а також визначити можливе 
взяття на себе Правлінням або Радою банку ризику незастосу-
вання відповідних заходів. 

5.26. Подальший контроль, який проводиться внутрішніми ау-
диторами, це — встановлення адекватності, ефективності та своє-
часності заходів, що вживаються керівництвом банку у зв’язку з 
викладеними в аудиторському висновку зауваженнями внутріш-
ніх та зовнішніх аудиторів. 

5.27. Відповідальність за подальший контроль повинна визна-
чатися в Положенні про службу внутрішнього аудиту банку. 

5.28. Керівники банку несуть відповідальність за вжиття захо-
дів щодо усунення порушень, зазначених в аудиторському вис-
новку. Керівник служби внутрішнього аудиту банку здійснює 
відповідний контроль. 

5.29. Керівництво банку має право взяти на себе ризик і від-
мовитися вживати відповідні заходи щодо викладених в аудитор-
ському висновку фактів у зв’язку з великими витратами на їх 
проведення або з інших міркувань. У такому разі керівник служ-
би внутрішнього аудиту повідомляє про це рішення Раду банку. 

5.30. Деякі викладені в аудиторському висновку недоліки мо-
жуть бути настільки важливими, що вимагатимуть від керівників 
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банку негайних дій. Внутрішні аудитори зобов’язані тримати такі 
ситуації під особливим контролем. 

5.31. Якщо керівник служби внутрішнього аудиту перекона-
ний, що Правління і Рада банку вживають достатніх заходів для 
усунення фактів порушень, то подальший контроль здійснюється 
в рамках наступної аудиторської перевірки. 

5.32. Розроблення графіка подальшого контролю має базува-
тися на передбачених ризиках, а також на ступені складності та 
важливості фактів виявлених порушень. 

5.33. Керівник служби внутрішнього аудиту для проведення 
подальшого контролю повинен: 

— установити час, потрібний на отримання відповіді від кері-
вників підрозділів банку щодо усунення виявлених недоліків; 

— розглянути відповіді керівників підрозділів, що перевіряються; 
— провести в разі потреби повторну контрольну аудиторську 

перевірку. 

Стандарт № 6. Складання аудиторського висновку 

6.1. Аудиторський висновок має містити інформацію про обсяг 
роботи, період перевірки та про особу, яка здійснює перевірку. 

6.2. Після завершення аудиторської перевірки внутрішні ауди-
тори складають висновок і підписують його. Внутрішній ауди-
тор, уповноважений підписати аудиторський висновок, повинен 
призначатися керівником підрозділу внутрішнього аудиту. 

6.3. В аудиторському висновку має бути відображено, наскіль-
ки діяльність підрозділу, який перевіряється, відповідає чинним 
законодавчим і нормативним вимогам. 

6.4. Аудиторський висновок має містити інформацію, яка ві-
дображає достовірність та повноту фінансової документації бан-
ку, правильність ведення бухгалтерського обліку. 

6.5. В аудиторському висновку слід звернути увагу на вияв-
лення помилок, шахрайств та інших подібних випадків у діяльнос-
ті банку, а також усіх ситуацій, які можуть становити ризик збит-
ків для банку. 

6.6. Опрацювання висновків та рекомендацій (як правило) від-
бувається під час аудиторської перевірки або після її проведення. 
Таким чином аудитори уникають ризику неправильного розумін-
ня або тлумачення фактів, тобто суб’єкт аудиту може надати по-
яснення, висловити свою думку щодо виявлених у результаті пе-
ревірки фактів висновків та рекомендацій. 

6.7. Аудиторський висновок містить основну інформацію та ре-
зюме. У висновок також можуть бути включені факти виявлених 
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порушень, рекомендації з попередніх аудиторських перевірок та 
інформація про характер здійсненої перевірки (планова; на запит). 

6.8. В аудиторський висновок обов’язково включаються всі важ-
ливі факти, необхідні для підтвердження або запобігання неправи-
льним судженням. Менш важлива інформація (факти) може пере-
даватися усно або за допомогою неофіційного листування. 

6.9. У висновку подаються рекомендації, які ґрунтуються на 
виявлених під час перевірки недоліках та порушеннях. Вони зо-
бов’язують керівників підрозділів вживати відповідних заходів. 

6.10. В аудиторському висновку можуть зазначатися вжиті 
підрозділом заходи після останньої аудиторської перевірки або 
інформація щодо введення суворого контролю над операціями. 

6.11. Внутрішній аудитор у процесі обговорення матеріалів 
перевірки повинен погодити з суб’єктом аудиту всі питання, які 
стосуються цієї перевірки. Якщо внутрішній аудитор та керівник 
підрозділу, що перевіряється, не дійшли згоди щодо якогось пи-
тання, це висвітлюється в аудиторському висновку. Письмові ко-
ментарі суб’єкта аудиту можуть включатися у висновок як дода-
ток, а також подаватися в головній частині висновку або в супро-
відному листі. 

6.12. Керівник служби внутрішнього аудиту або призначена 
ним особа зобов’язані перевірити та затвердити аудиторський 
висновок перед остаточним складанням. 

6.13. Аудиторський висновок надається тим співробітникам 
банку, які можуть вжити заходів щодо усунення виявлених недо-
ліків або гарантувати їх виконання. Аудиторський висновок 
обов’язково надається керівникам підрозділу, що перевіряється, а 
керівництву банку надається лише резюме. Аудиторський висно-
вок може надаватися іншим заінтересованим особам або тим, чиї 
інтереси були порушені в результаті проведення перевірки. 

6.14. Інформація конфіденційного характеру викладається в 
окремому висновку. Якщо вона стосується керівників банку, то 
аудиторський висновок обов’язково надається Раді банку з пові-
домленням Національного банку України. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні компоненти рейтингової системи CAMEL. 
2. Який стан мають банки, які дістали комплексну рейтигову оцін-

ку «4» або «5»? 
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3. Який стан мають банки, які дістали комплексну рейтигову оцін-
ку «3»? 

4. Який стан мають банки, які дістали комплексну рейтигову оцін-
ку «1» або «2»? 

5. Які фактори визначають рейтинг достатності капіталу комер-
ційного банку за системою CAMEL? 

6. Які фактори визначають рейтинг якості активів комерційного 
банку за системою CAMEL? 

7. Які фактори визначають рейтинг менеджменту комерційного 
банку за системою CAMEL? 

8. Які фактори визначають рейтинг надходжень комерційного бан-
ку за системою CAMEL? 

9. Які фактори визначають рейтинг ліквідності комерційного банку 
за системою CAMEL? 

10. На основі яких матеріалів визначається комплексний рейтинг банку? 
11. Назвіть мету здійснення інспекційної перевірки. 
12. За яких підстав НБУ може прийняти рішення про проведення по-

запланової перевірки? 
13. У яких випадках здійснюється різновид перевірки банку — вступ-

ний контроль? 
14. Яким перевіркам підлягають філії банків? 
15. Як часто може здійснюватись комплексна інспекційна перевірка 

банку? 
16. Назвіть три головні етапи виїзної інспекційної перевірки. 
17. Які основні заходи містить процес підготовки до проведення ін-

спектування? 
18. Які документи можуть складатися за результатами проведено-

го інспектування? 
19. У яких випадках керівник інспекційної групи готує пропозиції про 

застосування до банку певних заходів впливу? 
20. Які реквізити містить договір на здійснення аудиторської перевірки? 

21. Які організації мають право здійснювати зовнішній аудит коме-
рційного банку? 

22. Які види банківської діяльності перевіряються зовнішнім аудитором? 
23. Назвіть функціональні завдання служби внутрішнього аудиту 

комерційного банку. 
24. Що таке стандарти внутрішнього аудиту? 
25. Назвіть основні стандарти служби внутрішнього аудиту коме-

рційного банку. 
26. Назвіть головні об’єкти внутрішнього аудиторського контролю. 
27. Назвіть фактори ризику, на які необхідно звернути увагу під час 

проведення перевірок внутрішнього аудиту. 
28. Якому керівному органу банку подаються звіти про результати 

діяльності служби внутрішнього аудиту? 
29. Який документ складається за результатами перевірки служби 

внутрішнього аудиту? 
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30. Протягом якого строку після закінчення перевірки надсилається 
до НБУ звіт про комплексне інспектування? 

Теми рефератів 

1. Особливості аналізу достатності капіталу в процесі визначення 
рейтингу банку за системою CAMEL. 

2. Особливості аналізу ліквідності банку в процесі визначення рей-
тингу за системою CAMEL. 

3. Головні теоретичні засади проведення інспекційних перевірок ко-
мерційних банків з боку НБУ. 

4. Завдання та структура служби внутрішнього аудиту комерційного 
банку. 

5. Визначення узагальненої оцінки фінансового стану комерційного 
банку (за системою CAMEL). 

ТЕМА 6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ  
ДО КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ  

НИМИ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ НБУ 

1. Застосування письмового застереження та укладання письмової 
угоди з комерційним банком. 
2. Прийняття програми фінансового оздоровлення банку. 
3. Використання Національним банком заходів впливу щодо обме-
ження окремих видів діяльності, підвищення нормативів, накладання 
штрафів та ін. 
4. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. 

Література [1; 2; 9; 27; 28]. 

Методичні вказівки до вивчення шостої теми 

Вивчення матеріалів цієї теми вимагає від студентів доскона-
лого знання попередніх питань щодо створення та ліцензування 
банків, установлення та контролю за виконанням економічних 
нормативів, проведення інспекційних перевірок та порядку ви-
значення рейтингової оцінки комерційних банків за системою 
CAMEL. 

Застосування Національним банком певних заходів впливу на 
діяльність комерційних банків має на меті забезпечення ліквідно-
сті, платоспроможності, стабільності банківської системи та за-
хист інтересів вкладників і кредиторів. 
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Найбільш цікавими та складними для сприйняття є питання 
про програми фінансового оздоровлення та капіталізації банку. 
Тому наведені нижче матеріали допоможуть розібратися в цих 
категоріях і підготуватися до контрольних модулів. 

Вимоги до програми фінансового оздоровлення банку 

1. Програма фінансового оздоровлення банку передбачає сис-
тему заходів окремого банку, спрямованих на поліпшення його 
фінансового стану (ліквідності, платоспроможності, достатності 
капіталу, структури активів, дохідності, рентабельності тощо), а 
також на усунення порушень, які призвели до скрутного фінан-
сового стану банку. 

2. Програма фінансового оздоровлення банку обов’язково має 
містити: 

2.1. Аналіз причин, унаслідок яких погіршилися фінансовий 
стан і платоспроможність банку. 

2.2. Прогнозні показники діяльності банку (капітал банку, ре-
зерви, економічні нормативи, доходи, прибуток тощо), яких пе-
редбачається досягти після виконання заходів фінансового оздо-
ровлення зі щомісячною розбивкою. 

2.3. Конкретні заходи (залежно від умов, за яких відбулося по-
гіршення фінансового стану), спрямовані на поліпшення фінан-
сового стану банку, із зазначенням строків їх виконання та розра-
хунок економічного ефекту від упровадження кожного заходу, 
зокрема такі: 

• розроблення програми капіталізації, тобто збільшення ста-
тутного та регулятивного капіталу до потрібного розміру (у тому 
числі для забезпечення дотримання банком нормативів адекват-
ності регулятивного капіталу (Н2) та адекватності основного ка-
піталу банку (Н3) протягом шести місяців з дня прийняття Комі-
сією Національного банку рішення про погодження програми фі-
нансового оздоровлення; 

• реєстрація в установлений термін оголошеного статутного 
капіталу; 

• формування в потрібному розмірі резервних фондів та спе-
ціальних резервів під активні операції банків, установлені норма-
тивно-правовими актами Національного банку та чинним зако-
нодавством України; 

• диверсифікування активів і пасивів з метою підвищення їх 
ліквідності; 
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• ліквідація/продаж збиткових філій та частки в дочірніх під-
приємствах; 

• проведення інвентаризації активів за станом на перше число 
наступного місяця після прийняття Комісією Національного бан-
ку рішення про погодження програми фінансового оздоровлення 
та укладення відповідної угоди. За результатами проведеної інвен-
таризації списання безнадійних до повернення активів за рахунок 
створених резервів відповідно до чинного законодавства Украї-
ни. Ужиття заходів щодо погашення простроченої дебіторської 
заборгованості та списання безнадійної дебіторської заборгова-
ності з простроченими термінами позовної давності; 

• організація роботи щодо оголошення банкрутами боржників 
банку, які припинили погашення кредитів або сплату відсотків  
за ними; 

• забезпечення першочергового погашення заборгованості за 
вкладами фізичних осіб, строк дії договорів з якими минув; 

• визначення відповідальних осіб з управління кредитними 
ризиками за рахунок раціоналізації управління банком у цілому; 

• проведення переоформлення раніше наданих пільгових кре-
дитів на загальних умовах, які встановлені внутрішніми докумен-
тами банку, що визначають його кредитну та облікову політику; 

• ужиття заходів щодо створення та подальшого інтенсивного 
розвитку внутрішнього аудиту; 

• унесення потрібних змін до системи управління підрозділа-
ми центрального апарату банку та його установами, запрова-
дження прогнозування й планування роботи із залучення та роз-
міщення кредитних ресурсів, забезпечення своєчасного доведен-
ня планів і лімітів до відома установ банку; 

• переорієнтація діяльності банку на прибуткові види операцій; 
• припинення нарахування та виплати дивідендів акціонерам 

(учасникам); 
• припинення викупу власних акцій на період дії програми 

фінансового оздоровлення; 
• припинення вкладання коштів у статутні фонди інших юриди-

чних осіб та продаж акцій (часток) у статутних капіталах інших 
юридичних осіб, що не приносять прибутку або малоприбуткові; 

• ужиття заходів щодо погашення боргових цінних паперів, 
що не мають активного ринку, їх емітентами; 

• продаж (у разі потреби) частини цінних паперів, які мають 
активний ринок, у тому числі емітованих третіми особами, та 
державних цінних паперів; 
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• продаж інших активів, які не приносять прибутку, з метою 
підвищення ліквідності банку; 

• проведення реструктуризації боргових зобов’язань банку 
(якщо є прострочені зобов’язання банку перед кредиторами) та 
реструктуризації капіталу банку (якщо передбачається проведен-
ня санації банку інвесторами); 

• проведення реорганізації банку через приєднання іншого бан-
ку (або злиття) або поділу (виділення) з метою виконання вимог 
Національного банку щодо розміру регулятивного капіталу банку; 

• інші заходи залежно від конкретних умов, за яких відбулося 
погіршення фінансового стану банку. 

Конкретні вимоги щодо розроблення програми фінансового 
оздоровлення мають зазначатися в листі з вимогою Національно-
го банку. 

Одночасно з програмою фінансового оздоровлення має пода-
ватися кошторис доходів і витрат (надалі — щокварталу) у ціло-
му по банку та з розподілом за філіями. 

3. Банк, який працює в умовах дії програми фінансового оздо-
ровлення, має проводити докладний аналіз адміністративно-гос-
подарських витрат, складати щоквартальний кошторис доходів і 
витрат та вживати заходів, спрямованих на зменшення витрат. 
Також має проводитися належний аналіз витрат, які фінансують-
ся за рахунок балансового прибутку банку, та вживатися заходи 
щодо їх зменшення. 

Кошторис доходів і витрат складається зі щомісячною розбивкою 
в розрізі філій. Запланований рівень витрат на поточний квартал має 
визначатися з урахуванням фактичних витрат за попередній квартал 
та динаміки співвідношення доходів і витрат за умови недопущення 
випереджувального зростання витрат порівняно з доходами. 

На період дії програми фінансового оздоровлення банк зо-
бов’язаний подавати кошторис доходів і витрат на розгляд і по-
годження територіальному управлінню Національного банку (від-
повідному підрозділу банківського нагляду центрального апара-
ту, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) щокварталу до 
15-го числа місяця, що передує плановому періоду. Територіаль-
не управління Національного банку протягом п’яти робочих днів 
розглядає кошторис і надсилає його разом з висновками Генера-
льному департаменту банківського нагляду Національного банку. 

Вимоги щодо розроблення та виконання банком  
програми капіталізації 
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1. Банк, який не дотримується встановленого Національним 
банком мінімального рівня регулятивного капіталу банку (Н1) або 
нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2), або норма-
тиву адекватності основного капіталу (Н3) протягом одного міся-
ця, починаючи з дня встановлення факту порушення цих нор-
мативів, має укласти з відповідним територіальним управлінням 
Національного банку (Національним банком) письмову угоду про 
виконання плану заходів щодо порядку і строків відновлення рі-
вня регулятивного капіталу банку (програму капіталізації). 

Письмову угоду щодо прийняття програми капіталізації зо-
бов’язані укласти з Національним банком також і ті банки, що не 
виконують ліцензійних вимог щодо розміру регулятивного капі-
талу для здійснення окремих операцій. 

2. Залежно від конкретних причин, що призвели до невико-
нання нормативних вимог Національного банку щодо рівня капі-
талу, у програмі капіталізації мають передбачатися: 

2.1. Збільшення капіталу банку за рахунок внутрішніх джерел, 
зокрема таких: 

• збільшення фондів, резервів, сформованих за рахунок при-
бутку, нерозподіленого прибутку, витрат банку; 

• зменшення іммобілізації коштів на капітальні вкладення; 
• зменшення суми відвернень (тобто вкладання коштів у цінні 

папери, що свідчать про участь у капіталі інших банків та фінан-
сово-кредитних установ у портфелі цінних паперів банку; 

• інвестиції в асоційовані та дочірні установи; 
• призупинення вкладання коштів на умовах субординованого 

боргу до інших юридичних осіб. 
2.2. Збільшення капіталу банку за рахунок зовнішніх джерел, а 

саме: 
• збільшення статутного капіталу; 
• реорганізація через приєднання іншого банку на умовах філії 

або до іншого банку на умовах філії, або злиття з іншим банком; 
• санація (викуп) банку іншими юридичними/фізичними осо-

бами або іншим банком (далі — інвестори); 
• залучення коштів на умовах субординованого боргу; 
• продаж власних акцій (часток), викуплених в акціонерів 

(учасників) банку. 
2.3. Прогнозні показники діяльності банку на період дії програми 

капіталізації (на кожну звітну місячну дату) для оцінки реальності 
плану капіталізації та контролю за його виконанням, а саме: 

• розмір регулятивного капіталу банку; 
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• нормативи капіталу банку — адекватності регулятивного 
капіталу банку (Н2), адекватності основного капіталу банку (Н3); 

• інші економічні нормативи, якщо виявлено випадки їх по-
рушення (також мають зазначатися заходи, що вживатимуться 
банком для виправлення цих порушень); 

• прогнозні баланси (форма 11) та звіти про прибутки та збит-
ки (форма 2-КБ); 

• інше залежно від проблем банку. 
2.4. Строки виконання плану капіталізації за рахунок внутріш-

ніх джерел, що мають установлюватися для банку індивідуально 
і не перевищувати 12-ти місяців. Для банків, нагляд за діяльністю 
яких безпосередньо здійснює відповідний структурний підрозділ 
банківського нагляду центрального апарату, цей строк може ста-
новити до 18-ти місяців. План капіталізації банку за рахунок вну-
трішніх джерел має складатися з розбивкою за кварталами та мі-
сяцями, збільшення капіталу має бути поступовим, і не допуска-
ється його збільшення в значних (непропорційних) сумах на кі-
нець установленого періоду за програмою капіталізації банку без 
обґрунтування причин цього. 

2.5. Графіки формування в повному обсязі резервів за активними 
операціями банку (зокрема, для відшкодування втрат за кредитними 
операціями банку, під операції з цінними паперами, дебіторську за-
боргованість), а також прогнозні суми кредитного портфеля, дебі-
торської заборгованості, портфеля цінних паперів, класифіковані 
відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.  

2.6. Якщо банк передбачає емісію та продаж додаткових акцій, 
то в програмі капіталізації має міститися інформація про: 

• розмір збільшення статутного капіталу в результаті додат-
кової підписки на акції; 

• номінальну вартість акцій додаткової емісії, їх кількість та 
суму очікуваних надходжень; 

• перелік акціонерів (учасників) банку, які підписалися на ак-
ції, разом з документами, що характеризують їх фінансовий стан 
та підтверджують можливість виконання ними своїх зобов’язань 
перед банком щодо додаткового придбання його акцій; 

• дату завершення емісії. 
Одночасно юридичні та фізичні особи, які бажають придбати 

або збільшити істотну участь у банку, подають до Національного 
банку документи для отримання попереднього дозволу в поряд-
ку, визначеному нормативно-правовими актами Національного 
банку. Національний банк укладає письмову угоду з банком що-
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до виконання програми капіталізації після прийняття рішення 
про надання цього дозволу власникам істотної участі. 

2.7. Якщо банк планує збільшити капітал через залучення ко-
штів на умовах субординованого боргу, то в програмі капіталіза-
ції зазначається сума коштів, яку передбачається залучити, строк 
та підтвердження інвестора про його наміри та можливості. 

2.8. Якщо банк у програмі капіталізації передбачає здійснити 
реорганізацію через приєднання іншого банку або санацію (ви-
куп) банку інвесторами, то цей захід має відображатися в прогноз-
ному балансі (форма 11) та звіті (прогнозному) про прибутки та 
збитки (форма 2-КБ) на останню звітну дату після проведення 
загальних зборів учасників, на яких прийматиметься рішення про 
затвердження підписки на акції (завершення реорганізації чи са-
нації/викупу банку інвесторами). Також банк має надати Націо-
нальному банку прогнозний розрахунок економічних нормативів 
на цю дату. 

Крім того, банк подає інші документи для отримання дозволу 
Національного банку на проведення реорганізації відповідно до 
нормативно-правових актів Національного банку щодо реоргані-
зації банків. 

Якщо банк у програмі капіталізації передбачає здійснити ре-
організацію через приєднання до іншого банку або злиття з ін-
шим банком, то вищезазначені документи з прогнозними розра-
хунками має надати також банк-правонаступник. 

Якщо надання пакета документів у повному обсязі призведе 
до затримки прийняття програми капіталізації, то банк має нада-
ти рішення правління та ради банку, що підтверджує обґрунтова-
ність причин цього, з таких питань: 

• проведення реорганізації та скликання загальних зборів учасни-
ків банку для прийняття рішення про реорганізацію (збільшення ка-
піталу банку — у разі реорганізації через приєднання іншого банку);  

• створення філії (у разі приєднання іншого банку);  
• інших питань, установлених нормативно-правовими актами 

Національного банку щодо реорганізації банків. У цьому разі 
банк зазначає (у проекті угоди) конкретний строк подання повно-
го пакета документів для отримання дозволу Національного бан-
ку на проведення реорганізації. 

У програмі капіталізації банк зазначає строки надання територі-
альному управлінню Національного банку (відповідному структур-
ному підрозділу банківського нагляду, що безпосередньо здійснює 
нагляд за банком) відповідних документів, для контролю за вико-
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нанням заходів реорганізації банку, установлених нормативно-
правовими актами Національного банку щодо реорганізації банку. 

2.9. Якщо банк за програмою капіталізації планує санацію/викуп 
банку інвесторами, то подає до територіального управління (струк-
турного підрозділу банківського нагляду центрального апарату, що 
безпосередньо здійснює нагляд за банком) такі документи: 

• рішення загальних зборів учасників щодо збільшення стату-
тного капіталу банку з метою проведення санації/викупу банку 
інвесторами (або рішення спостережної ради банку про скликан-
ня цих зборів, якщо загальні збори учасників ще не проводилися); 

• програму санації/викупу банку інвесторами. Програма сана-
ції/викупу має містити заходи щодо реструктуризації капіталу та 
боргів банку, а також підвищення/відновлення платоспроможнос-
ті банку. Ця програма має затверджуватися загальними зборами 
(правлінням чи спостережною радою банку, якщо таке право на-
дане його статутом) банку, що підлягає викупу, та уповноваже-
ним органом банку-інвестора, якщо інвестором є інший банк; 

• або проект програми санації/викупу банку інвесторами, вне-
сений спостережною радою на розгляд загальних зборів банку, 
що підлягає викупу, та рішення спостережної ради банку про 
скликання загальних зборів банку з метою розгляду та затвер-
дження цієї програми, якщо загальні збори ще не відбулися; 

• інформацію про інвесторів банку разом з додаванням доку-
ментів, що характеризують їх фінансовий стан та підтверджують 
можливість виконання ними своїх зобов’язань перед банком. 

Одночасно, якщо інвестор унаслідок санації/викупу банку стає 
власником істотної участі банку в розмірах, визначених статтею 34 
Закону про банки, то він має подати пакет документів для отри-
мання на це письмового дозволу Національного банку. 

Крім цього, банк в угоді з Національним банком для забезпечення 
звітності та контролю, що стосуються стану виконання заходів за 
програмою санації/викупу банку, зазначає строки надання територіа-
льному управлінню Національного банку таких документів: 

• угоди про переведення боргу між банком та інвесторами, 
погодженої з кредиторами; 

• угоди між учасниками банку та інвесторами про перерозпо-
діл акцій (часток, паїв); 

• угоди між інвесторами і кредиторами про порядок, строк і 
черговість погашення (відстрочення, переведення) боргу перед 
кредиторами; 

• інших документів згідно з чинним законодавством України. 
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2.10. Строк виконання програми капіталізації за рахунок зовні-
шніх джерел не повинен перевищувати шести місяців і має ґрун-
туватися на конкретних строках, установлених для виконання за-
ходів програми капіталізації (зокрема, строків щодо дії підписки 
на акції, залучення капіталу на умовах субординованого боргу, 
проведення загальних зборів учасників банку-правонаступника з 
метою вирішення питання про збільшення капіталу банку через 
приєднання чи створення банку-правонаступника, через злиття 
банків та здійснення заходів санації/викупу банку інвесторами). 

3. Вимоги щодо оцінки програми капіталізації такі: 
3.1. План капіталізації, прийнятий банком, має забезпечувати 

формування регулятивного капіталу банку (Н1) у розмірі, уста-
новленому нормативно-правовими актами Національного банку, 
та дотримання нормативів адекватності регулятивного капіталу 
(Н2) та адекватності основного капіталу (Н3) з одночасним до-
триманням інших економічних нормативів та приведенням інших 
показників діяльності банку у відповідність до вимог норматив-
но-правових актів Національного банку. 

3.2. Якщо регулятивний капітал банку менший за його статутний 
капітал, то відновлення рівня регулятивного капіталу банку в розмі-
рі цієї різниці має здійснюватися за рахунок внутрішніх джерел ко-
штів банку (прибутку, нерозподіленого прибутку тощо). 

3.3. Реорганізація банку не повинна призвести до створення си-
туації, яка б загрожувала інтересам кредиторів і вкладників банку; 
банк-правонаступник після реорганізації повинен дотримуватися 
економічних нормативів, установлених Національним банком. 

3.4. Санація/викуп банку інвесторами має забезпечувати фор-
мування регулятивного капіталу банку в розмірі, установленому 
Національним банком, а також виконання нормативів адекватності 
регулятивного капіталу (Н2) та адекватності основного капіталу 
(Н3), погашення вимог кредиторів і приведення діяльності банку 
у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національ-
ного банку. 

3.5. Акціонери (учасники) та інвестори банку, що внаслідок 
виконання програми капіталізації є власниками істотної участі, 
мають отримати на це письмовий дозвіл Національного банку. 

3.6. План капіталізації має бути погоджений правлінням та 
спостережною радою банку. В угоді з банком має бути застере-
ження Національного банку про те, що невиконання планових 
завдань, які суперечать виконанню завдань програми, загрожує 
інтересам кредиторів і вкладників, і є підставою для застосування 
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адекватних заходів впливу, у тому числі усунення з посад голови 
та членів ради і правління банку. 

4. Якщо програма капіталізації розроблена банком у зв’язку з 
невиконанням нормативів адекватності регулятивного капіталу 
(Н2) й адекватності основного капіталу (Н3), то її подання Наці-
ональному банку, розгляд і затвердження Національним банком 
здійснюються відповідно до додатка 1 до цього Положення в 
складі програми фінансового оздоровлення. 

У разі виникнення ускладнень під час погодження Національ-
ним банком програми капіталізації (зокрема банку, що не дотри-
мується нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) й 
адекватності основного капіталу (Н3), або у зв’язку з реорганіза-
цією банку) керівник територіального управління (керівник служ-
би банківського нагляду або заступник голови — куратор служби 
банківського нагляду) Національного банку може прийняти рі-
шення про внесення на розгляд Комісії Національного банку при 
територіальному управлінні (Комісії Національного банку) пи-
тання про погодження програми капіталізації цього банку. 

5. Контроль за виконанням програми капіталізації має здійс-
нюватися щомісяця на підставі: 

• статистичної звітності банку, установленої нормативно-
правовими актами Національного банку; 

• інформації та документів, надання яких передбачене в про-
грамі капіталізації (угоді банку з Національним банком); 

• результатів інспекційної перевірки, у тому числі позапланової. 
У разі отримання банком під час здійснення підписки на акції 

повідомлення про те, що деякі інвестори відкликали своє рішення 
про купівлю акцій, банк повинен негайно повідомити про це тери-
торіальне управління (відповідний структурний підрозділ банків-
ського нагляду, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю 
банку) Національного банку та внести зміни до програми капіталі-
зації й письмової угоди щодо прийнятої програми капіталізації. 

6. У разі невиконання банком програми капіталізації територі-
альне управління Національного банку (структурний підрозділ 
банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо 
здійснює нагляд за діяльністю банку) може вимагати від банку в 
разі потреби надання у визначений строк письмових пояснень 
про причини невиконання програми капіталізації або прийняти 
(внести на розгляд Комісії Національного банку) рішення про 
відміну дії програми капіталізації (розірвання угоди з банком), 
або надати обґрунтовані пропозиції щодо застосування до банку 
жорсткіших заходів впливу. 
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Питання для самоконтролю 

1. Які ви знаєте заходи впливу, що застосовуються НБУ до комер-
ційних банків? 

2. У яких випадках НБУ може використовувати такий захід впливу, 
як письмове застереження? 

3. У який строк комерційний банк повинен подати відповідь на пи-
сьмове застереження НБУ? 

4. Які конкретні заходи щодо поліпшення фінансового стану банку 
можуть відображатися у письмовій угоді? 

5. У яких випадках до комерційного банку застосовується такий за-
хід впливу, як прийняття програми фінансового оздоровлення? 

6. Ким здійснюється контроль за виконанням банком програми фі-
нансового оздоровлення? 

7. У якому випадку програма фінансового оздоровлення вважається 
завершеною? 

8. Які види розпоряджень може видавати НБУ? 
9. У яких випадках НБУ застосовує такий захід впливу, як розпоря-

дження щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в 
будь-якій іншій формі? 

10. Які нормативи і в яких випадках має право підвищувати Націона-
льний банк? 

11. У яких випадках НБУ може прийняти рішення щодо обмеження, 
зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних банком операцій? 

12. У якому випадку НБУ може прийняти рішення про обмеження 
або зупинення операцій щодо приймання вкладів (депозитів)? 

13. У яких випадках НБУ може дати розпорядження банку щодо за-
борони надання бланкових (незабезпечених) кредитів? 

14. У якому розмірі НБУ має право накладати штраф на банки? 
15. У яких випадках НБУ може накладати на комерційні банки 

штраф? 
16. У якому розмірі накладається на банк штраф за перше порушен-

ня протягом року порядку, строків і технології виконання банківських 
операцій? 

17. У яких випадках та розмірі накладається на банк штраф за по-
рушення нормативу обов’язкового резервування? 

18. У якому розмірі накладається штраф за перше порушення про-
тягом року нормативу Н7? 

19. У якому розмірі накладається штраф за друге порушення про-
тягом року нормативу Н9? 

20. У якому розмірі накладається штраф за третє і подальші по-
рушення протягом року нормативу Н10? 

21. Яку величину не може перевищувати загальна сума штрафів за 
порушення нормативу Н13, нарахована за місяць? 

22. На які банки штрафи не накладаються? 
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23. У яких випадках НБУ має право прийняти рішення про примусо-
ву реорганізацію банку? 

24. З якою метою Національний банк призначає тимчасову адмі-
ністрацію банку? 

25. У яких випадках НБУ має право призначати тимчасову адмі-
ністрацію банку? 

26. Що таке реорганізація банку та які види реорганізації існують? 
27. Протягом якого періоду має бути завершена процедура ліквіда-

ції банку? 
28. У якій черговості задовольняються вимоги кредиторів у випадку 

ліквідації банку? 
29. У який спосіб задовольняються вимоги кожної наступної черги 

кредиторів при ліквідації банку? 
30. Як задовольняються вимоги однієї черги у разі недостатності 

коштів, одержаних від продажу майна банку-банкрута? 

Теми рефератів 

1. Характеристика основних заходів впливу НБУ, що застосовують-
ся до комерційних банків. 

2. Особливості застосування такого заходу впливу НБУ, як прийнят-
тя програми фінансового оздоровлення. 

3. Капіталізація комерційного банку як важливий чинник виконання 
вимог НБУ. 

4. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. 
5. Особливості процесу ліквідації комерційного банку. 
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5. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ВИВЧЕННЯ  
КУРСУ «БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД» 

 

 

Завдання 1 

За даними наведеної нижче таблиці необхідно віднести кож-
ний кредит до певної групи ризику й визначити загальну розра-
хункову суму резерву під кредитні операції. 

 

№ 
Фін. стан 
позичаль-

ника 

Термін 
простроче-
ної забор-
гованості, 

днів 

Вид забезпечення 
Сума 

забезпе-
чення 

Сума 
кредиту, 
тис. грн 

Строк 
пролон- 
гації зі 

зниженням 
класу, днів 

1 Б — Застава ДЦП 350 300 60 

2 В 30 Гарантія ЄБРР 150 150 — 

3 А — Нерухоме майно 800 500 — 

4 Г 60 Рухоме майно 1500 800 210 

Завдання 2 

За даними наведеної таблиці необхідно знайти суму розрахун-
кового резерву за всіма групами кредитів та перевірити його фак-
тичне виконання. 

 

Група кредитів 
Сума залишку 
заборгованості, 

тис. грн 

Сума, на яку  
нараховується 
резерв, тис. грн 

Фактичний резерв, 
тис. грн 

Стандартні 7934,4 912 — 

Під контролем  3822,3 225,5 11,275 

Субстандартні 2713,3 735 130 

Сумнівні 2336,4 1005 502,5 

Безнадійні 3616,6 843,4 810 
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Завдання 3 

За наведеними даними по філії АКБ «Стандарт» необхідно ви-
значити розмір резерву для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями щодо кожної групи кредитів та загальну 
суму резерву. Резерв під нестандартну кредитну заборгованість 
обліковується на балансі філії.  

Група кредитів Сума залишку заборгованості, тис. грн 

Стандартні 4600 

Під контролем 2100 

Субстандартні 700 

Сумнівні 400 

Вартість майна, яка враховується банком під час розрахунку 
розміру страхового резерву за стандартними кредитами, стано-
вить 1300 тис. грн, за кредитами під контролем та субстандарт-
ним — відповідно 1120 та 250 тис. грн. 

Завдання 4 

На банк накладено штраф за перше порушення протягом року 
за недоліки в технології виконання банківських операцій. Маємо 
такі дані: статутний фонд банку — 24,5 млн грн, сума регулятив-
ного капіталу — 36,8 млн грн. Визначити суму штрафу. 

Завдання 5  

На банк накладено штраф за недотримання нормативу обо-
в’язкового резервування. Це другий випадок за півріччя. Маємо 
такі дані: 

Сума недорезервування 850 тис. грн 

Зареєстрований статутний фонд 8,4 млн грн 

Сума регулятивного капіталу 13,8 млн грн 

Облікова ставка НБУ 8 % 

Ломбардна ставка НБУ 9 % 

 
Розрахувати суму штрафу. 
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Завдання 6 

Банк порушив норматив обов’язкового резервування. Це пер-
ший випадок протягом півріччя. Маємо такі дані: 

Сума недорезервування 180 тис. грн 

Зареєстрований статутний фонд 13,7 млн грн 

Сума регулятивного капіталу 26,9 млн грн 

Облікова ставка НБУ 8 % 

Ломбардна ставка НБУ 9 % 

Розрахувати суму штрафу. 

Завдання 7 

Розрахувати суму штрафу за недотримання банком нормативу 
обов’язкового резервування. Це другий випадок протягом остан-
ніх шести місяців. Маємо такі дані: 

Сума недорезервування 860 тис. грн 

Зареєстрований статутний фонд 6,3 млн грн 

Сума регулятивного капіталу 14,5 млн грн 

Облікова ставка НБУ 8 % 

Ломбардна ставка НБУ 9 % 

Завдання 8 

На банк накладено штраф за подання до Національного банку 
недостовірної інформації. Це третє порушення протягом року. 
Маємо такі дані: 

Зареєстрований статутний фонд 9,2 млн грн 

Сума регулятивного капіталу 14,6 млн грн 

Облікова ставка НБУ 8 % 

Ломбардна ставка НБУ 9 % 

Розрахувати суму штрафу. 
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Завдання 9  

До комерційного банку клієнт надав статистичну фінансову зві-
тність, за матеріалами якої були складені таблиці. За наведеними 
даними необхідно розрахувати коефіцієнти фінансової стійкості 
(коефіцієнти маневреності власних коштів, співвідношення залуче-
них і власних коштів) підприємства в динаміці за 2001 р.  

Актив 
Код 

раху-
нка 

1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

I. Необоротні 
активи  

      

Нематеріальні 
активи:  

      

– залишкова 
вартість  

010 58.0 43.0 27.0 12.0 5.0 

– первісна вар-
тість  

011 99.0 99.0 96.0 96.0 99.0 

– знос  012 41.0 56.0 69.0 84.0 94.0 

Незавершене 
будівництво  

020 43,419.0 39,757.0 43,150.0 46,142.0 47,585.0 

Основні засоби:        
– залишкова 
вартість  

030 318,571.0 313,606.0 309,428.0 306,944.0 299,945.0 

– первісна вар-
тість  

031 706,577.0 693,197.0 693,014.0 694,053.0 683,062.0 

– знос  032 388,063.0 379,591.0 383,586.0 387,109.0 383,117.0 

Довгострокові фі-
нансові інвестиції:  

      

– які обліковують-
ся за методом учас-
ті в капіталі ін-
ших підприємств  

040      

– інші фінансові 
інвестиції  

045 6,303.0 6,306.0 6,312.0 6,312.0 1,210.0 

Довгострокова 
дебіторська за-
боргованість  

050      

Відстрочені по-
даткові активи  

060  —   7,382.0 

Інші необоротні 
активи  

070      

Усього за розді-
лом I  

080 368,549.0 359,712.0 358,917.0 359,410.0 356,127.0 
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Продовження табл. 

Актив 
Код 

раху-
нка 

1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

II. Оборотні 
активи  

      

Запаси:        
– виробничі 
запаси  

100 36,532.0 29,694.0 37,399.0 34,271.0 31,899.0 

– тварини на 
вирощуванні та 
відгодівлі  

110      

– незавершене 
виробництво  

120 40,629.0 47,422.0 42,972.0 53,218.0 60,778.0 

– готова продукція  130 88,436.0 99,780.0 80,627.0 84,632.0 89,337.0 
– товари  140 1,183.0 912.0 854.0 667.0 1,160.0 

Векселі одержані  150 4,044.0 4,175.0 3,355.0 1,492.0 1,071.0 

Дебіторська за-
боргованість за 
товари, роботи, 
послуги:  

      

– чиста реаліза-
ційна вартість  

160 30,526.0 42,480.0 25,242.0 31,686.0 36,990.0 

– первісна вартість  161 30,526.0 42,482.0 25,242.0 31,686.0 36,990.0 
– резерв сумні-
вних боргів  

162      

Дебіторська за-
боргованість за 
розрахунками:  

      

– з бюджетом  170   1,105.0 1,168.0 1,701.0 
– за виданими 
авансами  

180 5,790.0 8,072.0 13,041.0 18,808.0 13,552.0 

– з нарахованих 
доходів  

190      

– із внутрішніх 
розрахунків  

200 131.0 203.0    

Інша поточна 
дебіторська за-
боргованість  

210 15,177.0 9,494.0 6,661.0 6,399.0 5,701.0 

Поточні фінан-
сові інвестиції  

220 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Грошові кошти та 
їх еквіваленти:  

      

– у національній 
валюті  

230 11.0 785.0 633.0 156.0 93.0 
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Продовження табл. 

Актив 
Код 

раху-
нка 

1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

– в іноземній 
валюті  

240 106.0 3,067.0 271.0 291.0 350.0 

Інші оборотні 
активи  

250 5,226.0 5,493.0 9,534.0 9,785.0 11,087.0 

Усього за розді-
лом II  

260 227,801.0 251,587.0 221,704.0 242,583.0 253,729.0 

III. Витрати 
майбутніх пері-
одів  

270 52.0 25.0 80.0 48.0 46.0 

Баланс  280 596,402.0 611,324.0 580,701.0 602,041.0 609,902.0 

 

Пасив 
Код 

раху-
нка 

1.01.01 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

I. Власний ка-
пітал  

      

Статутний капітал  300 3,847.0 3,847.0 3,847.0 3,847 3,847.0 

Пайовий капітал  310      

Додатковий вкла-
дений капітал  

320      

Інший додатко-
вий капітал  

330 280,828.0 280,828.0 280,828.0 280,828 580,867.0 

Резервний капітал  340      

Нерозподілений 
прибуток (непо-
критий збиток)  

350 86.0 (35,887.0) 103,662.0 97,867 105,302.0 

Неоплачений 
капітал  

360 —     

Вилучений капітал  370      

Усього за розді-
лом I  

380 284,761.00 248,788.00 388,337.00 382,542 390,016.00 

II. Забезпечення 
наступних вит-
рат і платежів  

      

Забезпечення 
виплат персоналу  

400  — —  — 

Інші забезпечення  410  — —  — 
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Продовження табл. 

Пасив 
Код 

раху-
нка 

1.01.01 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

Цільове фінан-
сування  

420 (91.0) (124.0) (158.0) (187) (202.0) 

Усього за розді-
лом II  

430 (91.0) (124.0) (158.0) (187) (202.0) 

III. Довгостроко-
ві зобов’язання  

      

Довгострокові 
кредити банків  

440      

Інші довгостро-
кові фінансові 
зобов’язання  

450 1,371.0 1,371.0    

Відстрочені подат-
кові зобов’язання  

460 —     

Інші довгостроко-
ві зобов’язання  

470 26,523.0 32,384.0 38,161.0 55,942 51,564.0 

Усього за розді-
лом III  

480 27,894.0 33,755.0 38,161.0 55,942 51,564.0 

IV. Поточні зо-
бов’язання  

      

Короткострокові 
кредити банків  

500 9,262.0 19,553.0 25,587.0 36,304 36,698.0 

Поточна забор-
гованість за дов-
гостроковими 
зобов’язаннями  

510      

Векселі видані  520 4,913.0 5,762.0 4,322.0 6,749 7,064.0 

Кредиторська 
заборгованість 
за товари, робо-
ти, послуги  

530 73,499.0 80,816.0 61,917.0 55,845 49,701.0 

Поточні зо-
бов’язання за 
розрахунками:  

      

– з одержаних 
авансів  

540 21,399.0 46,843.0 38,644.0 42,730 54,709.0 

– з бюджетом  550 110,102.0 118,398.0 1,597.0 1,445 1,209.0 
– з позабюджет-
них платежів  

560 8,496.0 8,500.0 107.0 8 15.0 
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Продовження табл. 

Пасив 
Код 

раху-
нка 

1.01.01 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

– зі страхування  570 30,934.0 30,997.0 5,510.0 5,297 4,293.0 
– з оплати праці  580 11,392.0 10,712.0 9,344.0 8,849 7,100.0 
– з учасниками 590      
– із внутрішніх 
розрахунків  

600      

Інші поточні 
зобов’язання  

610 13,841.0 7,324.0 6,966.0 6,150 6,881.0 

Усього за розді-
лом IV  

620 283,838.0 328,905.0 153,994.0 163,377 167,670.0 

V. Доходи май-
бутніх періодів  

630 —  367.0 367 854.0 

Баланс SUM 
(490, 530, 750)  

640 596,402.0 611,324.0 580,701.0 602,041 609,902.0 

 

Найменування 
показника 

Код 
раху-
нка 

1.01.01 36,982.01 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

Дохід (виручка) 
від реалізації 
продук-
ції (товарів, ро-
біт, послуг)  

010 216,401.0 63,223.0 170,187.0 262,030.0 353,552.0 

Податок на до-
дану вартість  

15 28,108.0 7,968.0 16,598.0 29,024.0 37,445.0 

Акцизний збір  
20      

25      

Інші вирахування 
з доходу  

030 5,544.0 281.0 2,698.0 3,875.0 6,088.0 

Чистий дохід (ви-
ручка) від реалі-
зації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)  

35 182,749.0 54,974.0 150,891.0 229,131.0 310,019.0 

Собівартість реа-
лізованої проду-
кції (товарів, 
робіт, послуг)  

40 156,287.0 51,821.0 138,358.0 205,086.0 269,757.0 
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Продовження табл. 

Найменування 
показника 

Код 
раху-
нка 

1.01.01 36,982.01 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

Валовий:        
– прибуток  050 26,462.0 3,153.0 12,533.0 24,045.0 40,262.0 
– збиток  55      

Інші операційні 
доходи  

60 36,692.0 6,282.0 27,816.0 198,667.0 235,208.0 

Адміністративні 
витрати  

70 22,530.0 6,836.0 14,162.0 21,229.0 291,132.0 

Витрати на збут  80 2,417.0 1,532.0 5,741.0 7,238.0 9,331.0 

Інші операційні 
витрати  

90 45,168.0 29,384.0 53,790.0 85,070.0 125,135.0 

Фінансові резуль-
тати від опера-
ційної діяльності  

      

– прибуток  100    109,175.0 111,891.0 
– збиток  105 7,061.0 28,317.0 33,344.0   

Дохід від участі 
в капіталі  

110      

Інші фінансові 
доходи  

120 17,335.0 135.0 550.0 917.0 3,002.0 

Інші доходи  130 42,082.0 5,409.0 151,357.0 6,128.0 15,219.0 

Фінансові ви-
трати  

140 9,043.0 2,340.0 3,638.0 5,621.0 10,015.0 

Втрати від учас-
ті в капіталі 

150      

Інші витрати  160 42,811.0 10,860.0 11,349.0 12,818.0 22,173.0 

Прибуток від 
операційної дія-
льності  

170 502.0  103,576.0 97,781.0 97,924.0 

Збиток від опера-
ційної діяльності  

175  35,973.0   (7,358.0) 

Податок на при-
буток від звичай-
ної діяльності  

180 331.0     

Фінансові резуль-
тати від опера-
ційної діяльності 
(прибуток/збиток)  

190 171.0 (35,973.0) 103,576.0 97,781.0 105,282.0 
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Закінчення табл. 

Найменування 
показника 

Код 
раху-
нка 

1.01.01 36,982.01 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

Надзвичайні:  195      
– доходи  200      
– витрати  205     7.0 

Податки з над-
звичайного при-
бутку  

210      

Чистий:        

Прибуток  220 171.0  103,576.0 97,781.0 105,275.0 

Збиток  225  35,973.0    

Завдання 10 

Клієнт надав до свого банку матеріали фінансової звітності, за 
якими було складено наведені нижче таблиці. Необхідно проана-
лізувати платоспроможність підприємства на звітні дати 2000—
2001 рр. і зробити відповідні висновки (розрахувати коефіцієнти 
миттєвої, поточної та загальної ліквідності). 

 

Актив 

К
о

д
  

р
ах

у
н

к
а 

1
.0

4
.2

0
0
0
 

1
.0

7
.2

0
0
0
 

1
.1

0
.2

0
0
0
 

1
.0

1
.2

0
0
1
 

1
.0

4
.2

0
0
1
 

1
.0

7
.2

0
0
1
 

1
.1

0
.2

0
0
1
 

I. Необоро-
тні активи  

        

Нематеріаль-
ні активи:  

        

– залишко-
ва вартість  

10 449.8 444.3 536.9 755.9 776.9 797.9 470.5 

– первісна 
вартість  

11 539.0 554.0 658.0 877.0 898.0 919.0 591.6 

– знос  12 89.2 109.7 121.1 121.1 121.1 121.1 121.1 

Незавер-
шене буді-
вництво  

20 1,512.1 1,433.4 1,174.4 1,276.2 3,111.3 4,524.4 3,877.3 
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Продовження табл. 

Актив 
К

о
д

  
р

ах
у

н
к
а 

1
.0

4
.2

0
0
0
 

1
.0

7
.2

0
0
0
 

1
.1

0
.2

0
0
0
 

1
.0

1
.2

0
0
1
 

1
.0

4
.2

0
0
1
 

1
.0

7
.2

0
0
1
 

1
.1

0
.2

0
0
1
 

Основні 
засоби:  

        

– залишко-
ва вартість  

30 79,520.5 78,700.5 77,756.2 78,781.6 120,363.5 118,652.7 118,671.6 

– первісна 
вартість  

31 105,547.7 105,164.1 105,298.5 107,480.2 178,464.6 178,724.1 180,193.4 

– знос  32 26,027.2 26,463.6 27,542.3 28,698.6 58,101.1 60,071.4 61,521.8 

Довгостро-
кові фінан-
сові інвес-
тиції:  

        

– які облі-
ковуються 
за методом 
участі в ка-
піталі інших 
підприємств  

40 1,370.9 1,395.0 1,158.4 1,100.6 1,155.5 1,155.5 1,157.2 

– інші фі-
нансові 
інвестиції  

45        

Довгостро-
кова дебі-
торська 
заборгова-
ність  

50 954.4 968.4 18.8 18.8 22.1 20.1 20.2 

Відстрочені 
податкові 
активи  

60   890.2  622.3 692.9 692.9 

Інші не-
оборотні 
активи  

70        

Усього за 
розділом I  

80 83,807.7 82,941.6 81,534.9 81,933.1 126,051.6 125,843.5 124,889.7 
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Продовження табл. 

Актив 
К

о
д

  
р

ах
у

н
к
а 

1
.0

4
.2

0
0
0
 

1
.0

7
.2

0
0
0
 

1
.1

0
.2

0
0
0
 

1
.0

1
.2

0
0
1
 

1
.0

4
.2

0
0
1
 

1
.0

7
.2

0
0
1
 

1
.1

0
.2

0
0
1
 

II. Оборот-
ні активи  

        

Запаси:          

– виробни-
чі запаси  

100 8,813.5 8,720.3 9,506.8 8,673.9 10,534.2 8,055.1 7,480.9 

– тварини 
на вирощу-
ванні та 
відгодівлі  

110        

– незавер-
шене виро-
бництво  

120 7,879.0 9,036.2 17,772.8 11,488.9 14,989.0 15,549.2 13,894.6 

– готова 
продукція  

130 2,813.7 6,183.0 6,301.7 5,730.8 7,844.4 12,463.1 19,258.0 

– товари  140 2,794.5 2,878.8 2,505.3 2,403.9 2,190.6 2,248.6 1,995.0 

Векселі 
одержані  

150 27.3 27.3 27.3 3,025.4 25.4 155.4 55.4 

Дебіторська 
заборгова-
ність за то-
вари, роботи, 
послуги:  

        

– чиста 
реалізацій-
на вартість  

160 10,749.7 15,360.9 17,508.6 19,607.4 16,008.6 15,719.8 22,420.3 

– первісна 
вартість  

161       22,542.7 

– резерв сум-
нівних боргів  

162       122.4 

Дебіторська 
заборгова-
ність за роз-
рахунками:  

        

– з бюджетом  170 884.80 3,035.50 4,471.20 1,366.60 4,026.20 5,853.40 7,204.40 



 99 

Продовження табл. 

Актив 
К

о
д

  
р

ах
у

н
к
а 

1
.0

4
.2

0
0
0
 

1
.0

7
.2

0
0
0
 

1
.1

0
.2

0
0
0
 

1
.0

1
.2

0
0
1
 

1
.0

4
.2

0
0
1
 

1
.0

7
.2

0
0
1
 

1
.1

0
.2

0
0
1
 

– за видани-
ми авансами  

180        

– з нарахова-
них доходів  

190        

– із внутрі-
шніх роз-
рахунків  

200 1,274.6 397.6 438.2 442.5 436.6 356.0 309.0 

Інша поточ-
на дебітор-
ська забор-
гованість  

210 1,437.5 1,289.7 2,752.9 1,939.3 1,708.2 1,928.9 2,217.4 

Поточні 
фінансові 
інвестиції  

220   180.6 180.6 120.6 120.6 120.6 

Грошові 
кошти та їх 
еквіваленти:  

        

– у націо-
нальній 
валюті  

230 186.1 1,013.9 349.4 437.1 280.8 305.2 232.7 

– в інозем-
ній валюті  

240 191.2 1,202.1 2,523.0 1,177.1 2,542.7 180.3 311.6 

Інші оборо-
тні активи  

250 763.2 679.1  0.1    

Усього за 
розділом II  

260 37,815.1 49,824.4 64,337.8 56,473.6 60,707.3 62,935.6 75,499.9 

III. Витрати 
майбутніх 
періодів  

270 7.1 7.9 9.4 15.0 9.4 16.1 8.0 

Баланс (сума
 рядків 80, 
260, 270) 

280 121,629.9 132,773.9 145,882.1 138,421.7 186,768.3 188,795.2 200,397.6 

         

Перевірка 
балансу 

 OK OK OK OK OK OK OK 
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Продовження табл. 

Пасив 
К

о
д

  
р

ах
у

н
к
а 

0
1

.0
4

.0
0
 

0
1

.0
7

.0
0
 

0
1

.1
0

.0
0
 

0
1

.0
1

.0
1
 

0
1

.0
4

.0
1
 

0
1

.0
7

.0
1
 

0
1

.1
0

.0
1
 

I. Власний 
капітал  

        

Статутний 
капітал  

300 10,611.3 10,611.3 10,611.3 10,611.3 10,611.3 10,611.3 10,611.3 

Пайовий 
капітал  

310        

Додатковий 
вкладений 
капітал  

320        

Інший до-
датковий 
капітал  

330 74,132.5 74,516.6 74,516.6 74,516.6 116,860.2 116,860.2 116,901.8 

Резервний 
капітал  

340 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 

Нерозподі-
лений при-
буток (не-
покритий 
збиток)  

350 –8,192.0 –5,947.7 174.8 1,457.6 1,076.0 659.1 3,345.2 

Неоплаче-
ний капітал  

360        

Вилучений 
капітал  

370 1,312.6 760.8 859.3 1,016.3 809.4 901.3 1,003.3 

Усього за 
розділом I  

380 75,311.5 78,491.7 84,515.7 85,641.5 127,810.4 127,301.6 129,927.3 

II. Забезпе-
чення нас-
тупних ви-
трат і пла-
тежів  

        

Забезпечен-
ня виплат 
персоналу  

400        

Інші забез-
печення  

410        
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Продовження табл. 

Пасив 
К

о
д

  
р

ах
у

н
к
а 

0
1

.0
4

.0
0
 

0
1

.0
7

.0
0
 

0
1

.1
0

.0
0
 

0
1

.0
1

.0
1
 

0
1

.0
4

.0
1
 

0
1

.0
7

.0
1
 

0
1

.1
0

.0
1
 

Цільове фі-
нансування  

420        

Усього за 
розділом II  

430 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III. Довго-
строкові 
зо-
бов’язання  

        

Довгостро-
кові креди-
ти банків  

440   32,491.6 34,790.5 26,781.1 36,144.6 43,001.9 

Інші довго-
строкові 
фінансові 
зо-
бов’язання  

450        

Відстрочені 
податкові зо-
бов’язання  

460        

Інші довго-
строкові 
зо-
бов’язання  

470        

Усього за 
розділом III  

480 0.0 0.0 32,491.6 34,790.5 26,781.1 36,144.6 43,001.9 

IV. Поточ-
ні зобов’я-
зання  

        

Коротко-
строкові 
кредити 
банків  

500 30,395.2 33,496.6 9,633.4 3,000.0 13,124.6 7,499.7 5,990.4 

Поточна за-
боргованість 
за довгостро-
ковими зобо-
в’язаннями 

510        

Векселі 520      1,093.3 23.5 
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видані  

Продовження табл. 

Пасив 
К

о
д

  
р

ах
у

н
к
а 

0
1

.0
4

.0
0
 

0
1

.0
7

.0
0
 

0
1

.1
0

.0
0
 

0
1

.0
1

.0
1
 

0
1

.0
4

.0
1
 

0
1

.0
7

.0
1
 

0
1

.1
0

.0
1
 

Кредиторсь-
ка заборго-
ваність за 
товари, робо-
ти, послуги  

530 12,141.2 16,557.9 13,900.8 12,245.3 15,348.4 15,778.6 20,258.3 

Поточні 
зо-
бов’язання 
за розрахун-
ками:  

        

– з одержа-
них авансів  

540    9.6    

– з бюджетом  550 777.3 1,336.0 2,183.4 474.5 1,556.7 378.0 257.1 

– з позабю-
джетних 
платежів  

560 1,840.4 1,866.5 1,490.7 1,566.7 1,313.9 13.7 20.1 

– зі страху-
вання  

570 213.7 150.2 166.1 204.2 197.1 163.9 297.9 

– з оплати 
праці  

580 358.9 350.4 614.2 352.3 382.9 360.7 554.1 

– з учасни-
ками  

590 222.6       

– із внут-
рішніх роз-
рахунків  

600 190.1  3.5 1.7 1.7 1.7 1.7 

Інші пото-
чні зобов’я-
зання  

610 179.0 524.6 882.7 135.4 251.5 59.4 65.3 

Усього за 
розділом IV  

620 46,318.4 54,282.2 28,874.8 17,989.7 32,176.8 25,349.0 27,468.4 

V. Доходи 
майбутніх 
періодів  

630        

Баланс (су-
ма рядків 
380, 430, 

640 121,629.9 132,773.9 145,882.1 138,421.7 186,768.3 188,795.2 200,397.6 
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480, 620) 

Продовження табл. 

Стаття 
К

о
д
  

р
ах

у
н

ку
 

0
1
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.0
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0
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0
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0
1

.0
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.0
1
 

0
1

.0
7

.0
1
 

0
1

.1
0

.0
1
 

Дохід (виру-
чка) від реа-
лізації про-
дукції (това-
рів, робіт, 
послуг)  

10 26,971.1 42,992.5 101,960.1 177,923.6 47,713.2 94,489.8 150,123.1 

Податок на 
додану вар-
тість  

15 2,343.0 3,063.5 8,016.0 15,553.3 3,453.2 6,239.0 10,154.2 

Акцизний 
збір  

20        

  25        

Інші вира-
хування з 
доходу  

30 100.8 379.5 1,141.8 3,363.6 1,989.9 2,539.4 3,393.0 

Чистий до-
хід (виручка) 
від реалізації 
продукції 
(товарів, ро-
біт, послуг) 

35 24,527.3 39,549.5 92,802.3 159,006.7 42,270.1 85,711.4 136,575.9 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 
(товарів, ро-
біт, послуг)  

40 20,610.8 31,157.8 71,121.3 124,870.1 35,966.2 75,260.3 116,250.5 

Валовий 
прибуток/ 
збиток 

50 3,916.5 8,391.7 21,681.0 34,136.6 6,303.9 10,451.1 20,325.4 

Інші опера-
ційні доходи  

60 8,479.1 23,188.0 45,552.4 54,660.1 24,560.3 51,598.3 80,029.9 

Адміністра-
тивні витрати  

70 2,579.6 2,208.8 5,247.0 8,779.2 1,921.2 1,857.9 3,443.2 

Витрати на 
збут  

80 368.6 340.9 772.0 1,494.7 558.9 1,094.4 1,631.9 

Інші опера-
ційні витра-

90 9,866.5 26,194.0 48,202.0 58,439.6 24,497.5 52,088.2 82,025.1 
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ти  

Продовження табл. 

Стаття 
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Фінансові ре-
зультати від 
операційної 
діяльності 
(прибуток/ 
збиток) 

100 –419.1 2,836.0 13,012.4 20,083.2 3,886.6 7,008.9 13,255.1 

Дохід від учас-
ті в капіталі  

110 47.9       

Інші фінан-
сові доходи  

120 14.3 5.9 6.8 9.2 92.6 101.4 102.2 

Інші доходи  130 200.7 45.9 57.5 123.8 60.3 974.3 2,129.7 

Фінансові 
витрати  

140 1,641.1 1,412.0 3,704.8 5,145.2 2,155.4 3,944.0 5,767.8 

Втрати від 
участі в ка-
піталі  

150        

Інші витрати  160 198.4 22.9 38.1 100.4 47.6 497.0 2,300.9 

Фінансові 
результати 
від операцій-
ної діяльнос-
ті (прибу-
ток/збиток) 

170 –1,995.7 1,452.9 9,333.8 14,970.6 1,836.5 3,643.6 7,418.3 

Податок на 
прибуток від 
звичайної 
діяльності  

180 795.2 1,230.6 2,410.2 6,040.3 1,733.0 3,585.7 4,380.5 

Фінансові 
результати 
від операцій-
ної діяльності 
(прибуток/ 
збиток) 

190 –2,790.9 222.3 6,923.6 8,930.3 103.5 57.9 3,037.8 

Надзвичайні:          

– доходи  200        

– витрати  205        

Податки з над-
звичайного 

210        
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прибутку  
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Завдання 11 

За наведеними в таблицях цифровими даними необхідно розрахувати суму власних коштів підпри-
ємства-учасника на 01.01.2002 р. і можливість участі його у формуванні статутного капіталу банку. 

Актив Код 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 1.04.2002 

I. Необоротні 
активи  

           

Нематеріальні 
активи:  

           

– залишкова 
вартість  

10 151.0 147.3 140.8 138.6 59.8 62.6 60.4 51.4 53.5 243.4 

– первісна 
вартість  

11 246.0 250.7 251.4 257.3 78.2 89.3 98.2 95.4 106.1 310.9 

– знос  12 95.0 103.4 110.6 118.7 18.4 26.7 37.8 44.0 52.6 67.5 

Незавершене 
будівництво  

20 1,720.7 1,811.6 2,066.7 2,555.6 2,138.0 2,647.0 2,039.7 2,224.7 1,862.4 2281.1 

Основні засоби:             

– залишкова 
вартість  

30 36,990.5 36,556.6 36,419.8 36,608.8 38,271.2 37,791.9 38,191.1 37,943.6 38,522.3 38518.2 

– первісна 
вартість  

31 62,409.1 62,603.2 63,085.0 63,884.1 65,997.7 66,379.6 67,391.4 67,978.3 69,353.2 70142.6 

– знос  32 25,418.6 26,046.6 26,665.2 27,275.3 27,726.5 28,587.7 29,200.3 30,034.7 30,830.9 31,624.4 

Довгострокові 
фінансові 
інвестиції:  

           

1
0

5
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Продовження табл. 

Актив Код 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 1.04.2002 

– які облікову-
ються за мето-
дом участі в 
капіталі інших 
підприємств  

40 2,500.1 2,500.1 2,516.5 2,516.5 2,522.9 2,522.9 2,522.9 2,522.9 2,658.6 2658.6 

– інші фінан-
сові інвестиції  

45 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 9,432.9 11,739.9 12,743.4 12,743.4 12743.4 

Довгостроко-
ва дебіторська 
заборгованість  

50 748.5 695.5 695.5 714.2 697.2 657.6 643.6 660.8 722.5 714 

Відстрочені по-
даткові активи  

60     0.0 0.0   337.9 337.9 

Інші необоро-
тні активи  

70           

Усього за 
розділом I  

80 42,114.8 41,715.1 41,843.3 42,537.7 43,693.1 53,114.9 55,197.6 56,146.8 56,900.6 57,496.6 

II. Оборотні 
активи  

           

Запаси:             

– виробничі 
запаси  

100 5,798.1 6,310.1 7,064.4 7,825.6 7,255.0 7,222.3 7,093.7 6,665.7 7,401.0 6976.3 

– тварини на 
вирощуванні 
та відгодівлі  

110 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

1
0

6
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– незавершене 
виробництво  

120 30.7 119.8 92.2 1.4 1.0 1.5 2.5 1.7 2.3 2.8 

– готова про-
дукція  

130 177.4 255.1 406.8 395.2 240.0 338.9 360.1 370.5 285.3 407.2 

– товари  140 1,738.6 1,666.9 1,541.4 1,405.6 1,435.5 1,554.4 1,646.4 1,507.2 1,706.6 1613.8 

Векселі одер-
жані  

150 61.9 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 

Дебіторська 
заборгованість 
за товари, ро-
боти, послуги:  

           

– чиста реаліза-
ційна вартість  

160 6,656.9 5,959.6 6,933.3 6,959.9 5,567.8 6,511.4 5,112.5 5,992.0 6,453.5 4385 

– первісна 
вартість  

161 6,656.9 5,959.6 6,933.3 6,959.9 5,567.8 6,615.9 5,274.0 6,159.0 6,525.9 4457.4 

– резерв сум-
нівних боргів  

162     0.0 104.5 161.5 167.0 72.4 72.4 

Дебіторська 
заборгова-
ність за роз-
рахунками:  

           

– з бюджетом  170 433.6 397.6 428.5 435.6 662.6 192.6 605.5 509.2 139.4 111 

– за видани-
ми авансами  

180 1,749.4 1,690.5 1,902.2 2,254.1 1,679.2 1,256.6 1,432.9 1,182.0 1,115.3 1349.3 

– з нарахова-
них доходів  

190           

1
0

7
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Продовження табл. 

Актив Код 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 1.04.2002 

– із внутріш-
ніх розрахунків  

200           

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість  

210 466.4 409.8 1,637.7 1,104.7 962.0 566.9 3,218.4 3,858.1 4,267.2 4770 

Поточні фінан-
сові інвестиції  

220 0.0 580.0 570.0 570.0 750.0 750.0 0.0 0.0   

Грошові кош-
ти та їх екві-
валенти:  

           

– у національ-
ній валюті  

230 1,534.2 1,889.3 2,285.9 2,396.2 3,505.2 2,140.8 3,680.5 3,358.4 4,548.1 8857.5 

– в іноземній 
валюті  

240 4.6 29.1 4.6 4.4 4.6 4.4 4.3 4.4 4.3 4.3 

Інші оборотні 
активи  

250 690.2 709.9 745.9 748.1 275.5 503.9 261.8 180.2 189.0 176.8 

Усього за 
розділом II  

260 19,343.0 20,074.9 23,670.1 24,158.1 22,395.7 21,101.0 23,475.9 23,686.7 26,169.3 28,711.3 

III. Витрати 
майбутніх 
періодів  

270 898.0 924.9 969.7 970.8 67.8 296.7 367.4 770.2 85.1 72.7 

БАЛАНС (80 + + 
260 + 270) 

280 62,355.8 62,714.9 66,483.1 67,666.6 66,156.6 74,512.6 79,040.9 80,603.7 83,155.0 86,280.6 

 

1
0

8
 



 110 

Пасив Код 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 1.04.2002 

I. Власний 
капітал  

           

Статутний 
капітал  

300 2,650.9 2,650.9 2,650.9 2,650.9 2,650.9 2,650.9 2,650.9 2,650.9 2,650.9 2650.9 

Пайовий ка-
пітал  

310           

Додатковий 
вкладений 
капітал  

320           

Інший додат-
ковий капітал  

330 42,173.2 42,686.7 43,452.2 44,365.2 42,141.8 42,142.5 42,144.2 42,142.4 42,142.5 42142.5 

Резервний 
капітал  

340 662.7 662.7 662.7 662.7 662.7 662.7 1,283.8 662.7 662.7 662.7 

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 
збиток)  

350 3,774.1 5,202.3 7,345.1 9,944.2 11,599.6 12,654.8 15,434.3 18,307.7 20,020.3 21604.3 

Неоплачений 
капітал  

360 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0   

Вилучений 
капітал  

370   –435.0 –1,723.9 –1,705.6 –1,705.6  –1.4 –1.4 –1.4 

Усього за 
розділом I  

380 49,260.9 51,202.6 53,675.9 55,899.1 55,349.4 56,405.3 61,513.2 63,762.3 65,475.0 67,059.0 

1
0

9
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Продовження табл. 

Пасив Код 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 1.04.2002 

II. Забезпечен-
ня наступних 
витрат і пла-
тежів  

           

Забезпечення 
виплат пер-
соналу  

400      296.4 273.5 62.0 530.5 691.9 

Інші забезпе-
чення  

410     0.0 188.7 409.0 555.9  229.6 

Цільове фі-
нансування  

420 2,179.1 2,172.8 0.1  -1.7 0.4 0.1    

Усього за 
розділом II  

430 2,179.1 2,172.8 0.1 0.0 -1.7 485.5 682.6 617.9 530.5 921.5 

III. Довгост-
рокові зобо-
в’язання  

           

Довгостро-
кові кредити 
банків  

440      3,000.0 3,000.0 2,990.0 400.0 400 

Інші довго-
строкові фі-
нансові зо-
бов’язання  

450       0.0    

1
1
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Відстрочені 
податкові 
зобов’язання  

460 0.0 0.0  0.0     50.1 50.1 

Інші довго-
строкові зо-
бов’язання  

470 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0    

Усього за 
розділом III  

480 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,000.0 3,000.0 2,990.0 450.1 450.1 

IV. Поточні 
зобов’язання  

           

Короткостро-
кові кредити 
банків  

500 803.5 0.0 30.0 186.0 684.0 1,771.2 3,290.1 2,667.6 5,194.0 8884.2 

Поточна за-
боргованість 
за довгостро-
ковими зо-
бов’язаннями 

510           

Векселі видані  520           

Кредиторська 
заборгованість 
за товари, ро-
боти, послуги  

530 6,562.6 5,534.3 6,289.1 6,150.2 5,827.4 7,558.5 6,130.4 6,609.4 7,118.3 5045.6 

Поточні зобо-
в’язання за 
розрахунками:  

           

– з одержа-
них авансів  

540 315.2 304.9 429.3 474.5 337.6 1,752.3 552.3 460.1 462.8 397.9 

1
1

1
 



 113 

Продовження табл. 

Пасив Код 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 1.04.2002 

– з бюджетом  550 982.4 1,418.6 1,752.6 1,598.6 1,466.1 1,240.4 1,632.2 1,463.5 1,573.6 1352.6 

– з позабюд-
жетних пла-
тежів  

560 162.0 140.1 138.8 179.1 150.0 7.2 1.3 1.4 1.1 1.1 

– зі страху-
вання  

570 343.6 386.0 422.0 655.2 550.1 552.1 586.3 539.7 611.2 563.9 

– з оплати 
праці  

580 950.9 1,003.0 994.0 1,315.3 1,197.9 1,244.6 1,177.1 1,219.1 1,268.3 1273.2 

– з учасни-
ками  

590 28.0 19.5 983.4 41.1 28.4 27.0 25.8 23.7 23.8 22.9 

– із внутріш-
ніх розрахун-
ків  

600           

Інші поточні 
зобов’язання  

610 767.6 532.8 1,767.9 1,167.1 567.4 468.5 449.6 249.0 446.3 308.6 

Усього за 
розділом IV  

620 10,915.8 9,339.2 12,807.1 11,767.1 10,808.9 14,621.8 13,845.1 13,233.5 16,699.4 17,850.0 

V. Доходи 
майбутніх 
періодів  

630  0.3  0.4       

Баланс (сума 
рядків 380, 
430, 480, 620) 

640 62,355.8 62,714.9 66,483.1 67,666.6 66,156.6 74,512.6 79,040.9 80,603.7 83,155.0 86,280.6 

 

1
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Стаття Код 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 1.04.2002 

Дохід (вируч-
ка) від реалі-
зації продук-
ції (товарів, 
робіт, послуг)  

10  49,677.0 110,090.8 175,451.1 243,876.8 67,257.5 137,030.1 205,688.7 273,137.2 60711.8 

Податок на 
додану вар-
тість  

15  8,363.5 18,580.7 29,655.5 41,181.3 11,152.8 23,361.6 35,114.0 46,632.7 10323.5 

Акцизний збір  20           

  25           

Інші вираху-
вання з доходу  

30     0.0 4.0 11.4 11.4 11.6 0.7 

Чистий дохід 
(виручка) від 
реалізації 
продукції 
(товарів, ро-
біт, послуг) 

35 0.0 41,313.5 91,510.1 145,795.6 202,695.5 56,100.7 113,657.1 170,563.3 226,492.9 50,387.6 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 
(товарів, ро-
біт, послуг)  

40  31,475.9 69,944.4 112,220.7 157,612.5 47,417.8 93,301.9 138,358.3 183,863.0 40804.8 

Валовий:            

– прибуток 50 0.0 9,837.6 21,565.7 33,574.9 45,083.0 8,682.9 20,355.2 32,205.0 42,629.9 9,582.8 

– збиток 55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1
1
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Продовження табл. 

Стаття Код 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 1.04.2002 

Інші опера-
ційні доходи  

60  1,287.3 2,151.0 3,008.9 5,401.7 429.2 921.9 1,320.1 1,824.0 2024.9 

Адміністрати-
вні витрати  

70  3,647.4 7,554.0 12,431.9 17,405.9 2,475.6 5,484.4 9,419.9 12,702.4 2739.4 

Витрати на збут  80  2,548.9 5,208.1 8,232.7 11,384.0 3,504.5 6,355.4 9,549.7 13,020.2 3410.7 

Інші опера-
ційні витрати  

90  2,011.4 3,275.8 3,947.9 8,591.0 793.8 1,719.4 2,672.0 3,400.0 2281.9 

Фінансові ре-
зультати від опе-
раційної діяль-
ності (прибу-
ток/збиток) 

           

– прибуток 100 0.0 2,917.2 7,678.8 11,971.3 13,103.8 2,338.2 7,717.9 11,883.5 15,331.3 3,175.7 

– збиток 105 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Дохід від уча-
сті в капіталі  

110   24.5 24.5     135.7  

Інші фінансо-
ві доходи  

120     24.5  0.0 0.0 0.0  

Інші доходи  130  1.6 2.1 2.3 30.1 10.6 20.6 48.0 128.0 3.4 

Фінансові 
витрати  

140  38.5 971.7 72.7 151.7 27.4 551.7 1,072.7 1,576.3 566.1 

Втрати від 
участі в капіталі  

150           

1
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Інші витрати  160  36.9 39.1 39.6 182.6 8.6 15.2 50.9 131.3 6.9 

Фінансові резу-
льтати від опе-
раційної діяль-
ності (прибу-
ток/збиток) 

           

– прибуток 170 0.0 2,843.4 6,694.6 11,885.8 12,824.1 2,312.8 7,171.6 10,807.9 13,887.4 2,606.1 

– збиток 175 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Податок на 
прибуток від 
звичайної 
діяльності  

180  1,212.6 2,858.7 4,472.8 5,716.9 1,170.7 2,654.2 4,030.6 5,420.3 992.7 

Фінансові ре-
зультати від 
операційної 
діяльності (при-
буток/збиток) 

           

– прибуток 190 0.0 1,630.8 3,835.9 7,413.0 7,107.2 1,142.1 4,517.4 6,777.3 8,467.1 1,613.4 

– збиток 195 0.0 — — — — 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Надзвичайні:             

– доходи  200           

– витрати  205           

Податки з 
надзвичайно-
го прибутку  

210           

Чистий:            

– прибуток 220 0.0 1,630.8 3,835.9 7,413.0 7,107.2 1,142.1 4,517.4 6,777.3 8,467.1 1,613.4 

– збиток 225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

1
1

5
 



 117 

Завдання 12 

Відповідно до наведених цифрових матеріалів необхідно перевірити наявність у юридичної 
особи — учасника банку власних коштів на 01.01.2002 р. для виконання зобов’язань щодо форму-
вання статутного капіталу банку. Визначити розмір власного капіталу підприємства і можливість 
його участі у створенні банку.  

Актив Код 1.01.2000 1.04.2000 1.07.2000 1.10.2000 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

I. Необоротні активи            

Нематеріальні активи:            

– залишкова вартість  10      13.5 27.3   

– первісна вартість  11      13.5 27.3   

– знос  12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Незавершене будів-
ництво  

20 114.7 114.0 153.8 93.2    48.7 4.4 

Основні засоби:            

– залишкова вартість  30 1,782.9 1,799.9 1,761.8 1,831.0 1,967.2 1,944.4 1,940.4 2,612.8 2,538.8 

– первісна вартість  31 1,901.2 1,947.2 1,931.1 2,029.8 2,202.0 2,220.0 2,247.5 2,983.8 2,983.0 

– знос  32 118.3 147.3 169.3 198.8 234.8 275.6 307.1 371.0 444.2 

Довгострокові фінан-
сові інвестиції:  

          

– які обліковуються 
за методом участі в 
капіталі інших підп-
риємств  

40          

1
1
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– інші фінансові ін-
вестиції  

45          

Довгострокова дебі-
торська заборгованість  

50          

Відстрочені податко-
ві активи  

60          

Інші необоротні активи  70          

Усього за розділом I  80 1,897.6 1,913.9 1,915.6 1,924.2 1,967.2 1,957.9 1,967.7 2,661.5 2,543.2 

II. Оборотні активи            

Запаси:            

– виробничі запаси  100 92.0 98.6 90.1 62.8 124.3 200.2 254.5 370.9 268.7 

– тварини на виро-
щуванні та відгодівлі  

110          

– незавершене виро-
бництво  

120          

– готова продукція  130 509.3 131.5 278.5 362.1 60.9 26.7 66.1 161.5 144.5 

– товари  140          

Векселі одержані  150 393.6 423.5 431.6 431.5 391.5 391.5 324.1 324.1 324.1 

Дебіторська заборго-
ваність за товари, 
роботи, послуги:  

          

– чиста реалізаційна 
вартість  

160 424.6 519.9 536.6 949.2 1,272.7 1,504.7 1,662.9 1,519.8 2,047.7 

– первісна вартість  161 424.6 519.9 536.6 942.9 1,272.7 1,504.7 1,662.9 1,519.8 2,047.7 

– резерв сумнівних 
боргів  

162          

1
1
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Продовження табл. 

Актив Код 1.01.2000 1.04.2000 1.07.2000 1.10.2000 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

Дебіторська заборгова-
ність за розрахунками:  

          

– з бюджетом  170 12.7  1.7 2.2 2.8 31.9 0.0 26.1 4.0 

– за виданими авансами  180          

– з нарахованих доходів  190          

– із внутрішніх роз-
рахунків  

200          

Інша поточна дебітор-
ська заборгованість  

210 10.8 42.4 16.0 27.4 17.2 26.0 48.9 104.2 47.6 

Поточні фінансові 
інвестиції  

220          

Грошові кошти та їх 
еквіваленти:  

          

– у національній ва-
люті  

230 0.6 5.5 0.1 1.0 74.6 0.1 0.8 55.9 69.6 

– в іноземній валюті  240          

Інші оборотні активи  250 188.1 182.1 192.3 127.2 17.9 10.5 10.5 10.8 35.3 

Усього за розділом II  260 1,631.7 1,403.5 1,546.9 1,963.4 1,961.9 2,191.6 2,367.8 2,573.3 2,941.5 

III. Витрати майбу-
тніх періодів  

270 0.1 2.1 8.% 45.2 20.7 54.8 147.8 139.9 31.4 

Баланс (80 + 260 + 
+ 270) 

280 3,529.4 3,319.5 3,471.1 3,932.8 3,949.8 4,204.3 4,483.3 5,374.7 5,516.1 
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Пасив Код 1.01.2000 1.04.2000 1.07.2000 1.10.2000 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

I. Власний капітал            

Статутний капітал  300 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Пайовий капітал  310          

Додатковий вкладе-
ний капітал  

320          

Інший додатковий 
капітал  

330          

Резервний капітал  340         1.9 

Нерозподілений при-
буток (непокритий 
збиток)  

350 –721.6 –1,142.9 –1,154.6 –1,043.3 –776.8 –1,042.7 –1,102.5 –963.1 –635.0 

Неоплачений капітал  360          

Вилучений капітал  370          

Усього за розділом I  380 –711.6 –1,132.9 –1,144.6 –1,033.3 –766.8 –1,032.7 –1,092.5 –953.1 –623.1 

II. Забезпечення на-
ступних витрат і 
платежів  

          

Забезпечення виплат 
персоналу  

400          

Інші забезпечення  410          

Цільове фінансування  420          

Усього за розділом II  430 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1
1
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Продовження табл. 

Пасив Код 1.01.2000 1.04.2000 1.07.2000 1.10.2000 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

III. Довгострокові 
зобов’язання  

          

Довгострокові креди-
ти банків  

440          

Інші довгострокові 
фінансові зобов’я-
зання  

450          

Відстрочені податко-
ві зобов’язання  

460       43.1 43.1 43.1 

Інші довгострокові 
зобов’язання  

470 1,608.0 1,608.0 1,492.5 1,492.5 1,492.5 1,492.5 1,492.5 1,492.5 1,483.5 

Усього за розділом III  480 1,608.0 1,608.0 1,492.5 1,492.5 1,492.5 1,492.5 1,535.6 1,535.6 1,526.6 

IV. Поточні зобо-
в’язання  

          

Короткострокові 
кредити банків  

500          

Поточна заборгова-
ність за довгостроко-
вими зобов’язаннями 

510          

Векселі видані  520 341.1 371.1 379.1 379.1 339.1 271.7 339.1 339.1 339.1 

Кредиторська забор-
гованість за товари, 
роботи, послуги  

530 1,434.4 1,514.8 1,697.8 1,982.4 1,836.4 2,354.1 2,708.8 3,391.4 3,261.9 

1
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Поточні зобов’язання 
за розрахунками:  

          

– з одержаних  
авансів  

540          

– з бюджетом  550 79.4 103.5 104.9 119.0 147.1 248.4 200.9 175.1  

– з позабюджетних 
платежів  

560 38.2 41.3 43.5 50.4 65.0    156.6 

– зі страхування  570 294.7 320.6 345.3 357.4 290.7 316.5 258.2 257.6 210.6 

– з оплати праці  580 420.6 464.3 520.3 550.5 509.1 513.4 494.3 539.7 564.9 

– з учасниками  590          

– із внутрішніх роз-
рахунків  

600          

Інші поточні зобов’я-
зання  

610 24.6 28.8 32.3 34.8 36.7 40.4 38.9 89.3 79.5 

Усього за розділом IV  620 2,633.0 2,844.4 3,123.2 3,473.6 3,224.1 3,744.5 4,040.2 4,792.2 4,612.6 

V. Доходи майбутніх 
періодів  

630          

Баланс (сума рядків 
380, 430, 480, 620) 

640 3,529.4 3,319.5 3,471.1 3,932.8 3,949.8 4,204.3 4,483.3 5,374.7 5,516.1 

 

1
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Продовження табл. 

Стаття Код 1.01.2000 1.04.2000 1.07.2000 1.10.2000 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

Дохід (виручка) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)  

10 628.9 279.0 493.2 1,284.5  814.2 1,788.2 3,606.0 6,208.1 

Податок на додану 
вартість  

15 41.9 45.8 81.4 213.3  133.9 298.0 601.0 775.6 

Акцизний збір  20          

  25          

Інші вирахування з 
доходу  

30          

Чистий дохід (вируч-
ка) від реалізації 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

35 587.0 233.2 411.8 1,071.2 0.0 680.3 1,490.2 3,005.0 5,432.5 

Собівартість реалізо-
ваної продукції (то-
варів, робіт, послуг)  

40  333.1 398.6 539.7  371.4 851.8 1,430.4 2,609.2 

Валовий:           

прибуток 50 587.0 0.0 13.2 531.5 0.0 308.9 638.4 1,574.6 2,823.3 

збиток 55 0.0 –99.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Інші операційні до-
ходи  

60          

Адміністративні ви-
трати  

70  271.3 362.8 741.6  247.3 966.7 1,600.0 2,469.7 

1
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Витрати на збут  80      242.1  35.8 49.5 

Інші операційні ви- 
трати  

90 787.7 45.7 74.9 113.9  95.4 54.4 181.0 216.6 

Фінансові результати 
від операційної дія-
льності (прибу-
ток/збиток) 

          

– прибуток  100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 

– збиток  105 –200.7 –416.9 –424.5 –324.0 0.0 –275.9 –382.7 –242.2 0.0 

Дохід від участі в 
капіталі  

110          

Інші фінансові доходи  120          

Інші доходи  130          

Фінансові витрати  140          

Втрати від участі в 
капіталі  

150          

Інші витрати  160          

Фінансові результати 
від операційної дія-
льності (прибу-
ток/збиток) 

          

– прибуток  170 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 

– збиток  175 –200.7 –416.9 –424.5 –324.0 0.0 –275.9 –382.7 –242.2 0.0 

1
2

3
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Продовження табл. 

Стаття Код 1.01.2000 1.04.2000 1.07.2000 1.10.2000 1.01.2001 1.04.2001 1.07.2001 1.10.2001 1.01.2002 

Податок на прибуток 
від звичайної діяль-
ності  

180          

Фінансові результати 
від операційної дія-
льності (прибу-
ток/збиток) 

          

– прибуток  190 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 

– збиток  195 –200.7 –416.9 –424.5 –324.0 0.0 –275.9 –382.7 –242.2 0.0 

Надзвичайні:            

– доходи  200          

– витрати  205          

Податки з надзви-
чайного прибутку  

210          

Чистий           

– прибуток  220 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 

– збиток  225 –200.7 –416.9 –424.5 –324.0 0.0 –275.9 –382.7 –242.2 0.0 

 

1
2

4
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Завдання 13 

Вступ 

Дане практичне завдання ознайомлює студентів із аналізом і 
класифікацією позик. Студенти повинні проаналізувати вісім 
кредитів і зробити презентацію двох із них. Аналіз позики необ-
хідно проводити на базі наданої інформації. Конкретні ситуації 
виявлено під час інспектування на місці, яке проводиться за ста-
ном на 30 вересня 2002 р. Ця дата повинна використовуватися у 
разі виявлення прострочених платежів. 

Насамперед студент повинен провести аналіз наданої інфор-
мації й визначити, щодо яких прострочених кредитів виникають 
питання й необхідно отримати додаткові відомості. На цьому 
етапі студентові треба підготувати список питань, які він має на-
мір з’ясувати в керівництва банку.  

Студент повинен здійснити класифікацію позики, користую-
чись наведеними даними. Під час класифікації необхідно зверну-
ти увагу на такі аспекти: 

1) який стан справ стосовно даного кредиту — чи повертаєть-
ся він, як було узгоджено, чи за ним є прострочення; 

2) який фінансовий стан позичальника, визначений за нада-
ною фінансовою звітністю; 

3) яку частину позики банк захистив заставою (забезпеченням). 
Студент повинен класифікувати кожний із восьми кредитів як: 
• стандартний; 
• під контролем; 
• субстандартний; 
• сумнівний; 
• безнадійний. 
При цьому студент повинен користуватися «Положенням про 

порядок формування та використання резерву для відшкодування 
можливих втрат за кредитними операціями банків». 

У процесі класифікації окремі частини одного кредиту може 
бути віднесено до різних категорій. 

Для презентації кредитів необхідно скласти письмовий звіт. 

Позичальник № 1 — Electronic Systems, Inc. 

Основна фінансова інформація зі звітності банку: 
Позичальник: Electronic Systems Inc., Президент — Суркeвич 
Гарант: Таблов 
Вид діяльності: виробник електронних схем 
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Кредит № 1: 

Первинна сума — 300,0001. 
Дата видачі кредиту — 1 листопада 1998 р. 
Залишок на даний момент — 300 000. 
Умови — без зазначення термінів погашення основного боргу;  

з щоквартальною сплатою відсотків.  
Платежі — сплата відсотків до 31 грудня 2001 р.  
Мета — оборотний капітал, операційні витрати.  
Застава — договір на кредитне забезпечення, активи як заста-

ва банку, включаючи: дебіторську заборгованість, 
верстати, товарно-матеріальні запаси, обладнання 
та інші основні кошти. 

Інші дані: відсотки не нараховуються з 1.07.2002 р. 

Кредит № 2: 

Первинна сума — 100,000. 
Дата видачі кредиту — 1 березня 2000 р. 
Залишок на даний момент — 100,000. 
Умови — без погашення основного боргу; з щоквартальною 

сплатою відсотків. 
Платежі — відсотки сплачено до 31 грудня 2002 р.  
Мета — на виплату пенсій і вихідної допомоги.  
Застава — та сама, що й до кредиту №1 + друга іпотека, на 

нерухомість, яка належить гаранту і вартість якої 
оцінено в 400 000 умов. од. при першій іпотеці 
(іншому банку) на суму 300 000 умов. од. 

Фінансовий звіт компанії Electronic Systems, Inc 

Дата звіту 31.12.1999 р. 31.12.2000 р. 31.12.2001 р. 

Баланс    

Готівка 100.0 200.0 100.0 

Дебіторська заборгованість 400.0 600.0 800.0 

Товарно-матеріальні запаси 200.0 300.0 400.0 

Витрати, сплачені авансом 20.0 40.0 50.0 

Незавершене виробництво 200.0 300.0 500.0 

Оборотні кошти 920.0 1,440.0 1,850.0 

Верстати й обладнання 400.0 450.0 500.0 

Разом активи 1,320.0 1,890.0 2,350.0 

 
1 Тут і далі суми кредиту наведено в умовних одиницях. 
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Кредити до погашення по дано-
му банку 

300.0 400.0 400.0 

Кредити до погашення по інших 
банках 

100.0 320.0 430.0 

Кредиторська заборгованість 500.0 500.0 600.0 

Інші оборотні пасиви 100.0 150.0 200.0 

Короткострокові пасиви 1,000.0 1,270.0 1,630.0 

Разом пасиви  1,000.0 1,270.0 1,630.0 

Сплачений статутний капітал 100.0 100.0 100.0 

Резервний капітал 50.0 50.0 50.0 

Нерозподілений прибуток 170.0 470.0 570.0 

Усього капітал 320.0 620.0 720.0 

Разом пасиви та капітал 1,320.0 1,890.0 2,350.0 

Звіт про прибутки й збитки 

Загальна сума продажу 1,000.0 1,500.0 1,200.0 

Чистий прибуток 150.0 300.0 100.0 

Амортизація 50.0 75.0 80.0 

Фінансовий звіт гаранта 

Дата звіту 1 травня 2001 р. 

Готівка 50.0 

Страхування життя (вартість) 20.0 

Оборотні кошти 70.0 

Нерухомість 400.0 

Інвестиції 2,000.0 

Транспортні засоби 50.0 

Інші активи 100.0 

Разом активи 2,620.0 

Кредити до погашення по даному банку 100.0 

Кредиторська заборгованість 20.0 

Інші поточні пасиви 10.0 

Оборотні кошти 130.0 

Іпотека на нерухомість 300.0 

Разом пасиви 430.0 

Власний капітал 2,190.0 

Разом пасиви та капітал 2,620.0 

Звіт про прибутки й збитки 

Прибуток 75.0 
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Позичальник № 2 — Eastern Sporting Club, Inc. 

Основна фінансова інформація зі звітності банку: 
Позичальник: Eastern Sporting Club, Inc., Президент — Табакевич 
Гарант: Табакевич 
Вид діяльності: Спортивний клуб 

Кредит № 1: 

Первинна сума — 500,000. 
Дата видачі кредиту — 1 листопада 2001 р. 
Залишок на даний момент — 500,000. 
Умови — дата погашення 1 листопада 2002 р. 

Прострочення за щомісячними процентними плате-
жами немає 

Мета — поповнення обігових коштів  
Застава — забезпечення у формі дебіторських рахунків із зая-

вленою вартістю в розмірі 980,000.  
Інші відомості за результатами попередніх перевірок: 

Дата інспекції: 30 червня 2001 р., 30 квітня 2000 р. 

Фінансовий звіт компанії Eastern Sporting Club, Inc 

Дата звіту 31.12.1998 р. 31.12.1999 р. 31.12.2000 р. 

Баланс    

Готівка 20.0 500.0 100.0 

Дебіторська заборгованість 800.0 825.0 800.0 

Оборотні кошти 820.0 1,325.0 900.0 

Нерухомість (земля) 200.0 200.0 200.0 

Споруди 400.0 362.0 500.0 

Транспортні кошти   20.0 

Разом активи 1,440.0 1,887.0 1,600.0 

Кредити до погашення по да-
ному банку 

— 552.0 500.0 

Кредиторська заборгованість 10.0 12.0 50.0 

Інші оборотні пасиви 20.0 50.0 49.0 

Короткострокові пасиви 30.0 614.0 599.0 

Іпотечні позики до погашення  500.0 493.0 485.0 

Разом пасиви  530.0 1,107.0 1,084.0 

Сплачений статутний капітал 50.0 50.0 50.0 

Резервний капітал 100.0 100.0 100.0 

Нерозподілений прибуток 760.0 630.0 366.0 

Усього капітал 910.0 780.0 516.0 

Разом пасиви та капітал 1,440.0  1,887.0 1,600.0 



 130 

Звіт про прибутки й збитки 

Загальна сума продажу  900.0 200.0 100.0 

Чистий прибуток 600.0 –130.0 –264.0 

Амортизація 40.0 38.0 45.0 

Фінансовий звіт гаранта 

Дата звіту 01.10.2001   

Баланс    

Готівка 50.0   

Інші оборотні кошти  10.0   

Оборотні кошти  60.0   

Нерухомість (головний офіс)  200.0   

Інша нерухомість  500.0   

Інвестиції 2000.0   

Транспортні засоби  20.0   

Інші активи  105.0   

Разом активи  2885.0   

Заборгованість іншим банкам  10.0   

Інші рахунки до сплати  2.0   

Поточні пасиви  12.0   

Іпотека на нерухомість  150.0   

Інше забезпечення  350.0   

Разом пасиви  512.0   

Власний капітал  2373.0   

Разом пасиви й капітал  2885.0   

Звіт про прибутки й збитки 

Прибуток 50.0 

 
Позичальник № 3 — Health Club, Inc. 

Основна фінансова інформація зі звітності банку 
Позичальник: Health Club, Inc. Президент — Randy Sanders. 
Гарант: немає. 
Вид діяльності: плавальний басейн та спортивний клуб. 

Кредит № 1: 

Первинна сума — 450,000. 
Дата видачі кредиту — 29 січня 1999 р. 
Залишок на даний момент — 450,000. 
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Умови — револьверна кредитна лінія в обсязі до 450000 умов. 
од. без вказівки термінів погашення основного боргу. 

Платежі — щоквартальна сплата відсотків, відсотки погашено 
до 30 вересня 2001 р. 

Мета — оборотний капітал, нове обладнання. 
Застава — угода про заставу другої черги на забезпечення у 

формі рахунків до отримання і товарно-матеріаль-
ні запаси; застава першої черги на суму 350,000 
умов. од. належить банку АВС. 

Інші відомості: відсотки не нараховуються з 31 березня 2002 р. 
 

Обсяг кредитування 1999 р. 2000 р. 2001 р. 

Максимальний 450,000 425,000 450,000 

Мінімальний 400,000 400,000 425,000 

Фінансовий звіт компанії Health Club, Inc. 

Дата звіту 31.12.1998 р. 31.12.1999 р. 31.12.2000 р. 

Баланс    

Готівка 20.0 30.0 20.0 

Дебіторська заборгованість  200.0 450.0 400.0 

Векселі до отримання 100.0 550.0 500.0 

Оборотні кошти 320.0 1,030.0 920.0 

Будівлі та споруди 400.0 380.0 360.0 

Обладнання 400.0 350.0 375.0 

Транспортні засоби 100.0 80.0 100.0 

Разом активи 1,220.0 1,840.0 1,755.0 

Кредити до погашення по да-
ному банку 0.0 400.0 425.0 

Кредити до погашення, по ін-
ших банках 400.0 375.0 350.0 

Кредиторська заборгованість 200.0 350.0 315.0 

Відсотки до сплати 20.0 65.0 30.0 

Оборотні пасиви 620.0 1,190.0 1,120.0 

Іпотечний кредит 400.0 375.0 350.0 

Разом пасиви  1,020 1,565.0 1,470.0 

Сплачений статутний капітал 50.0 50.0 50.0 

Резервний капітал 100.0 100.0 100.0 

Нерозподілений прибуток 50.0 125.0 135.0 

Усього капітал 200.0 275.0 285.0 

Разом пасиви та капітал 1,220.0 1,840.0 1,755.0 
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Звіт про прибутки й збитки 

Загальна сума продажу 1,500.0 2,500.0 2,750.0 

Чистий прибуток 25.0 70.0 10.0 

Амортизація 75.0 70.0 80.0 

Позичальник № 4 — Сapital Trucking Company. 

Основна фінансова інформація зі звітності банку: 
Позичальник: Сapital Trucking Company 
Гарант: немає 
Вид діяльності: вантажний транспорт 

Кредит № 1: 

Первинна сума — 195,000. 
Дата видачі кредиту — 2 січня 2000 р. 
Залишок на даний момент — 190,000. 
Умови — на вимогу без вказівки терміну погашення основно-

го боргу з виплатою відсотків щомісяця. 
Залишок на даний час — 190,000. 
Платежі — відсотки сплачено до 1 травня 2002 р. 
Мета — загальні операційні витрати. 
Застава — угода про заставу у формі транспортних засобів та 

іншого обладнання. 

Кредит № 2: 

Первинна сума — 30,000. 
Дата видачі кредиту — 15 травня 2000 р. 
Залишок на даний момент — 30,000. 
Умови — на вимогу без вказівки терміну погашення основно-

го боргу з виплатою відсотків щомісяця. 
Платежі — виплата відсотків до 1 травня 2002 р. 
Мета — та сама, що й для кредиту № 1. 
Застава: та сама, що й для кредиту № 1. 
Інші відомості за результатами попередніх перевірок: кредити 

отримали оцінку «стандартні» під час двох попередніх перевірок у 
червні 2000 р. і березні 2001 р.  

Фінансовий звіт компанії Capital Trucking Company 

Дата звіту 31.12.2001 р. 

Баланс  

Готівка 24.5 

Дебіторська заборгованість 19.6 

Товарно-матеріальні запаси  39.5 

Оборотні кошти 83.6 
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Нерухомість (головний офіс) 60.0 

Інша нерухомість 222.5 

Транспортні засоби та інше обладнання 414.9 

Інші активи  77.0 

Разом активи  858.0 

Кредити до погашення по інших банках 213.9 

Кредиторська заборгованість 37.5 

Оборотні пасиви 251.4 

Іпотека на нерухомість 69.4 

Разом пасиви 320.8 

Власний капітал 537.2 

Разом пасиви та капітал 858.0 

Позичальник № 5 — Barry Jackson Fitness Centers, Inc. 

Основна фінансова інформація зі звітності банку: 
Позичальник: Barry Jackson Fitness Centers, Inc. Президент — 

Barry Jackson 
Гарант: Barry Jackson 
Вид діяльності: оздоровчий клуб 

Кредит № 1: 

Первинна сума — 415,000. 
Дата видачі кредиту — 20 січня 2002 р. 
Залишок на даний момент — 359,000. 
Умови — 24 платежі по 7000 щомісяця з одночасним пога-

шенням 247,000 після настання дати погашення. 
Платежі — основний борг та відсотки погашено до 30 вересня 

2002 р. 
Мета — третє пролонгування — операційні витрати, первин-

ний обсяг кредитування (перший кредит) — 500,000. 
Застава — угода про забезпечення кредиту всіма активами 

підприємства 
Див.: Зведення про фінансовий стан позичальника й гаранта. 

Фінансовий звіт компанії Barry Jackson Fitness Centers, Inc. 

Дата звіту 31.12.1999 р. 31.12.2000 р. 31.12.2001 р. 

Баланс    

Готівка 200.0 150.0 132.0 

Рахунки до отримання  20.0 30.0 

Інші оборотні кошти  5.0 7.0 7.0 

Оборотні кошти  205.0 177.0 169.0 

Будівлі й споруди 150.0 140.0 130.0 
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Обладнання 450.0 372.0 299.0 

Інші активи 10.0 10.0 11.0 

Разом активи 815.0 699.0 609.0 

Кредити до погашення по да-
ному банку  464.0 420.0 375.0 

Кредиторська заборгованість 20.0 15.0 10.0 

Інші поточні пасиви  10.0 10.0 10.0 

Оборотні кошти 494.0 445.0 395.0 

Сплачений статутний капітал 50.0 50.0 50.0 

Резервний капітал 100.0 100.0 100.0 

Нерозподілений прибуток 171.0 104.0 64.0 

Усього капітал 321.0 254.0 214.0 

Разом пасиви та капітал 815.0 699.0 609.0 

Звіт про прибутки й збитки 

Загальна сума продажу 275.0 200.0 250.0 

Чистий прибуток 100.0 –67.0 –40.0 

Амортизація 90.0 88.0 83.0 

Фінансовий звіт компаній Barry Jackson 

Дата звіту 1 квітня 2002 р. 

Баланс  

Готівка 50.0 

Інші ліквідні активи  30.0 

Оборотні кошти 80.0 

Будівлі й споруди 200.0 

Інша нерухомість 600.0 

Інвестиції 300.0 

Довгострокові депозити 200.0 

Транспортні засоби 40.0 

Інші активи 100.0 

Разом активи 1,520.0 

Кредиторська заборгованість 20.0 

Інша короткострокова заборгованість 10.0 

Короткострокові пасиви 30.0 

Іпотечний кредит під нерухомість 100.0 

Інші іпотечні кредити 400.0 

Разом пасиви  530.0 

Власний капітал 990.0 

Разом пасиви та капітал 1,520.0 

Звіт про прибутки і збитки 

Прибуток 100.0 
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Позичальник № 6 — Vernon Construction Company. 

Основна фінансова інформація зі звітності банку 
Позичальник: Vernon Construction Company, Президент — 

Eddie Vernon 
Гарант: Eddie Vernon 
Вид діяльності: будівництво 

Кредит № 1: 

Первинна сума — 375.000. 
Дата видачі кредиту —.10 травня 2000 р. 
Залишок на даний момент — 200.000. 
Умови — щоквартальні сплати в розмірі 25.000 плюс сплата 

відсотків, починаючи з 30 вересня 2000 р. 

Кредит № 2: 

Первинна сума — 285.000. 
Дата видачі кредиту — 3 липня 2001 р. 
Залишок на даний момент — 265.000. 
Умови — на вимогу без вказівки терміну погашення основно-

го боргу з виплатою відсотків щомісяця. 

Кредит № 3: 

Первинна сума — 65.000. 
Дата видачі кредиту — 15 квітня 2002 р. 
Залишок на даний момент — 65.000. 
Умови — на вимогу з виплатою відсотків щомісяця. 
Мета усіх вказаних позик — операційні витрати й оборотний 

капітал. 
Застава під 1—3 позики — угода про забезпечення позики 

всіма основними коштами й об-
ладнанням 

Інша інформація: прострочення процентних платежів було 
усунено в період проведення перевірки за допомогою дебетуван-
ня рахунку позичальника. 

Фінансовий звіт компанії Vernon Construction Company 

Дата звіту 31.12.1999 р. 31.12.2001 р. 31.12.2002 р. 

Баланс    

Готівка 38.5 39.2 40.7 

Рахунки до отримання  40.2 18.7 27.2 

Товарно-матеріальні запаси 69.5 86.9 112.7 

Незавершене виробництво 758.9 727.4 843.0 

Інші оборотні кошти 19.3 31.2 40.0 
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Оборотні кошти 926.4 903.4 1,063.6 

Будівлі й споруди 185.3 176.1 164.7 

Верстати й обладнання 1,152.1 1,377.1 1,268.3 

Разом активи 2,263.8 2,245.6 2,496.6 

Кредити до погашення по даному 
банку 

 100.0 385.0 

Кредити до погашення по інших 
банках 

470.3 242.6 400.0 

Кредиторська заборгованість 363.1 381.4 821.7 

Інші оборотні пасиви 28.4 31.6 30.7 

Короткострокові пасиви 861.8 755.6 1,637.4 

Кредити до погашення по даному 
банку 

 225.0 125.0 

Разом пасиви  861.8 980.6 1,762.4 

Сплачений статутний капітал 1,000.0 1,000.0 1,000.0 

Нерозподілений прибуток 402.0 467.0 –265.8 

Разом пасиви та капітал 2,263.8 2,456.6 2,496.6 

Звіт про прибутки й збитки 

Загальна сума продажу  4,878.5 5,317.6 7,743.1 

Чистий прибуток 63.4 74.0 –800.0 

Амортизація 173.6 201.9 186.3 

Позичальник № 7 — Jack & Lucy and Robert Cane. 

Основна фінансова інформація із звітності банку: 
Позичальник: Jack and Lucy Cane (married) and Robert Cane (brother) 
Гарант: немає 
Вид діяльності: сільське господарство 

Кредит № 1: 

Первинна сума — 465.000. 
Дата видачі кредиту — 29 лютого 2001 р. 
Залишок на даний момент — 465.000. 
Умови — без вказівки терміну погашення основного боргу з 

щоквартальною сплатою відсотків.  
Платежі — відсотки сплачено до 31 грудня 2002 р.  
Мета — фермерські витрати. 
Застава — угода про забезпечення у формі машин і обладнан-

ня плюс друга іпотека (даному банку) на житло, 
при цьому перша іпотека на суму 100.000 належить 
іншому банку — оцінена вартість ферми 400.000. 

Інша інформація: кредитне досьє позичальника ведеться з 
1998 р., середній розмір позик — 450.000. 
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Фінансовий звіт компанії Jack & Lucy 

Дата звіту 1 лютого 2000 р. 1 лютого 2001 р. 

Баланс   

Готівка 5.0 2.0 

Худоба 10.0 5.0 

Інші оборотні активи 2.0 3.0 

Оборотні кошти 17.0 10.0 

Нерухомість 500.0 400.0 

Верстати й обладнання 100.0 90.0 

Транспортні засоби 10.0 10.0 

Інші активи 20.0 20.0 

Разом активи 647.0 530.0 

Кредити інших банків 70.0 60.0 

Короткострокові пасиви 70.0 60.0 

Іпотека на житло 100.0 90.0 

Пасиви всього 170.0 150.0 

Власний капітал 477.0 380.0 

Разом пасиви та капітал 647.0 530.0 

Звіт про прибутки й збитки 

Прибуток 30.0 25.0 

Фінансовий звіт компанії Robert Cane 

Дата звіту 5 січня 2002 р. 

Баланс  

Готівка 5.0 

Дебіторська заборгованість 40.0 

Оборотні кошти 45.0 

Верстати й обладнання 500.0 

Транспортні засоби 20.0 

Разом активи 565.0 

Кредити до погашення по даному банку 465.0 

Кредити інших банків 15.0 

Короткострокові пасиви 480.0 

Власний капітал 85.0 

Разом пасиви й капітал 565.0 

Позичальник № 8 — Ben Radcliffe. 

Основна фінансова інформація із звітності банку: 
Позичальник: Ben Radcliffe 
Гарант: відсутній 
Вид діяльності: забудовник 
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Кредит № 1: 

Первинна сума — 100.000. 
Дата видачі кредиту — 10 квітня 2001 р. 
Залишок на даний момент — 100.000. 
Умови — терміном на один рік, дата погашення — 10 квітня 

2002 р. 
Платежі — щоквартальна сплата відсотків, банк припинив на-

рахування відсотків. 
Мета — особисті потреби. 
Застава — без забезпечення. 

Кредит № 2: 

Первинна сума — 15.000. 
Дата видачі кредиту — 10 липня 2001 р. 
Залишок на даний момент — 15.000. 
Умови — терміном на один рік, дата погашення — 10 липня 

2002 р. 
Платежі — щоквартальна сплата відсотків, банк припинив на-

рахування відсотків. 
Мета — особисті потреби. 
Застава — без забезпечення. 

Фінансовий звіт компанії Ben Radcliffe 

Дата звіту 31.12.1999 р. 31.12.2000 р. 

Баланс   

Готівка 21.2 20.3 

Дебіторська заборгованість  4.0 

Інші оборотні кошти 5.5 6.5 

Оборотні кошти 26.7 30.8 

Резиденція 100.0 373.0 

Інша нерухомість  533.0 537.9 

Інвестиції 191.0 193.0 

Пайова участь 428.8 433.0 

Інші активи 78.0 92.0 

Разом активи 1,357.5 1,659.7 

Кредити до погашення по даному банку 50.0  

Короткострокові пасиви  50.0 

Іпотека — резиденція 31.2 0.0 

Інша іпотека 90.4 86.6 

Разом пасиви  121.6 136.6 

Власний капітал 1,235.9 1,523.1 

Разом пасиви та капітал 1,357.5 1,659.7 
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Завдання 14 

1. Мета завдання — продемонструвати студентам на конкрет-
ному прикладі використання фінансового аналізу банку на основі 
даних, які надаються у вигляді звітів до центрального банку (дис-
танційний нагляд), для визначення достатності капіталу, ліквід-
ності та прибутковості банку методом порівняння показників ро-
боти банку з показниками інших банків. 

2. Продемонструвати студентам на конкретному прикладі ви-
користання отриманих у процесі інспектування на місці даних (у 
сукупності з даними дистанційного нагляду) для визначення рей-
тингу банку за системою CAMEL. 

3. Надати студентам можливість використати результати фі-
нансового аналізу для розроблення рекомендацій із питань бан-
ківського нагляду центрального банку стосовно відповідних бан-
ків у межах повноважень, які закріплено за ЦБ законодавчо. 

1. Вступ 

1.1 Уявіть, що Ви є співробітником Департаменту банків- 
ського нагляду центрального банку країни Д. Центральний банк 
цієї країни (ЦБД) виконує функції банківського нагляду згідно з 
новим банківським законом. Голова ЦБД стурбований станом 
фінансового сектору країни, чутками про неплатоспроможність 
деяких банків країни. Він вимагає від департаменту банківського 
нагляду ретельно вивчити чотири банки та надати Правлінню 
ЦБД звіт стосовно фінансового стану банків, а також надати ре-
комендації щодо застосування необхідних, згідно з Законом, за-
ходів впливу.  

1.2. Ви повинні проаналізувати діяльність одного банку (вка-
заного викладачем). Результати цього аналізу будуть надані Го-
лові та Правлінню ЦБД, як і рекомендації стосовно подальшої 
долі банку.  

1.3. Спочатку треба проаналізувати інформацію, яку отримано 
під час дистанційного нагляду. Особливу увагу слід приділити 
аналізу капіталу, рентабельності та дохідності банку, порівнянню 
показників даного банку з іншими. Ваш звіт на базі аналізу дис-
танційного нагляду повинен визначити відповідність даних ви-
могам ЦБД щодо достатності капіталу, ліквідності та необхідної 
норми резервування під покриття можливих збитків за активни-
ми операціями. 

1.4. Після вивчення результатів дистанційного нагляду розг-
ляньте результат інспектування (на 31 грудня 1999 р.). 
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1.5. На основі результатів, отриманих під час дистанційного 
нагляду та інспектування, Вам потрібно провести детальний ана-
ліз банків (указаного викладачем банку) і визначити реальний 
фінансовий стан за системою CAMEL. Проставте рейтингову 
оцінку за кожною позицією CAMEL та зведений рейтинг. Підго-
туйте обґрунтування цієї оцінки.  

1.6. На підставі отриманих під час аналізу результатів Ви по-
винні визначити, які дії потрібно виконати банківському нагляду 
щодо банку, діяльність якого аналізується. При цьому Ви повинні 
пам’ятати мету банківського нагляду — захист коштів вкладни-
ків та збереження довіри до банківського сектору. 

1.7. Аналогічно попередньому завданню проаналізуйте інші 
банки та порівняйте їхній стан із фінансовим станом банку, який 
Ви аналізуєте. Ранжуйте банки за системою CAMEL.  

2. Опис банківського сектору країни Д 

2.1. Д — країна з перехідною економікою, її банківський сек-
тор складається з іноземних банків, приватних вітчизняних бан-
ків і одного великого банку, який належить уряду (нагадаємо, що 
країна уявна). Два іноземні банки є найстарішими в країні, ці бан-
ки постійно зазнають критики за обмежену й вибіркову практику 
кредитування та високі прибутки, більша частка яких поверта-
ється материнському банку. ЦБД визнає постійну відповідність 
функціонування цих банків нормам банківського законодавства, 
а також підтверджує їх нормальний стан. 

2.2. Три приватні банки кардинально відрізняються один від 
одного за типом. Народний банк набагато старіший, капітал на 
100 % належить приватним власникам, при цьому 80 % акцій пе-
ребуває в руках національних інвесторів, інша частка — в інозе-
мців. Народний банк швидко розширявся в перші роки своєї діяль-
ності, однак темпи зростання знизилися в останні п’ять років по-
рівняно з аналогічним показником інших банків. Банк має прес-
тижний офіс у діловому центрі столиці. 

2.3. Prudential Bank — молодший банк (п’ятий рік у бізнесі), 
але прагне вийти в лідери. Банк має багатофілійну мережу по 
всій країні. Оскільки процентні ставки за депозитами жорстко не 
регламентувалися, банк зумів використати привабливі для вклад-
ників ставки як інструмент ефективного маркетингу, що дало 
змогу значно збільшити депозитну базу. Голова правління Pru-
dential Bank високо оцінив здатність банку швидко зростати, за-
лишаючись при цьому високоприбутковим. Акціонери банку та-
кож задоволені високою рентабельністю своїх інвестицій. 
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2.4. Capital Bank (КапіталБанк) набагато молодший за ці бан-
ки, він діє тільки два роки. Під час отримання ліцензії банк зітк-
нувся з великими труднощами, оскільки вважалося, що в країні 
не потрібен іще один новий банк. Однак чітко обґрунтована заяв-
ка банку на отримання ліцензії й зобов’язання керівництва Капі-
талБанку вивести свою організацію в лідери переконали ЦБД на-
дати ліцензію. 

2.5. Уряд володіє Національним банком, створеним згідно з 
Постановою парламенту 23 роки тому. Національний банк є най-
більшим банком у країні передусім завдяки надзвичайно розга-
луженій мережі філій, розташованих практично в кожному місті 
й селі. Національний банк завжди пишався своїм внеском у за-
безпечення зайнятості в країні, персонал банку вважає свою ор-
ганізацію другим за значенням у країні роботодавцем (не вважа-
ючи сам уряд).  

3. Правова база й банківське регулювання 

3.1. Парламент країни Д ухвалив новий закон про банки в 
1998 р., що надає ЦБД широкі повноваження для здійснення бан-
ківського нагляду в країні. Після цього вийшли інші нормативні 
акти й постанови. Найважливіші аспекти, відображені в них, такі: 

3.2. Достатність капіталу: банки повинні мати у своєму розпо-
рядженні мінімальний капітал у 500,000 національних грошових 
одиниць у будь-який час. Мінімальний капітал має бути у формі 
основного капіталу, що визначається як сукупність сплаченого 
акціонерного капіталу, додатково сплаченого капіталу й нероз-
поділеного прибутку. 

3.3. Існуюча вимога до достатності капіталу являє собою змі-
нений і спрощений варіант Базельського методу зважених за ри-
зиками активів. Банки повинні мати у своєму розпорядженні ос-
новний капітал у розмірі 6 % від сукупних балансових і позаба-
лансових активів. Позабалансові активи визначаються як акреди-
тиви й гарантії за мінусом грошових знаків та монет і сальдо на 
рахунках у ЦБД. Обґрунтуванням цієї жорсткої вимоги була ду-
мка, що банкам країни Д треба мати більш надійний захист кош-
тів вкладників порівняно з іншими країнами. До того ж банкам 
належало мати сукупний капітал у розмірі 8 % від суми всіх ба-
лансових і позабалансових активів за мінусом грошових знаків і 
монет і залишків за коррахунками в ЦБД. 

3.4. Обмеження розміру кредитування: закон про банки 
встановлює межі розміру кредиту одному позичальнику й від-
повідній групі позичальників, а також ліміти на надання позик 
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інсайдерам. Жорсткі принципи було розроблено для нараху-
вання відсотків за неповерненими активами. Неповернені ак-
тиви визначаються відповідно до міжнародних принципів, тоб-
то 90 днів прострочення. ЦБД не наполягає на автоматичному 
резервуванні під неповернені активи; замість цього він прово-
дить інспекцію на місцях. 

Після класифікації активів у ході інспекції на місці вимоги 
до резервування під неповернені позики такі: під активи, які не 
відповідають стандарту, — 20 % від суми неоплачених активів; 
під сумнівні — 50 % від неоплачених активів; під збиткові — 
100 %.  

Примітка для студентів: Оскільки цей приклад не описує правил і проце-
дур нарахування відсотків (зокрема, обов’язкового списання процентного при-
бутку за неповерненими позиками після перевищення встановленого періоду 
прострочення), ця процедура повинна розглядатися як невід’ємна частина 
інспектування на місцях.  

3.5. Вимоги до запасу готівки: банки зобов’язані тримати 10 % 
від усіх депозитів вкладників у формі резервів без нарахування 
відсотків у ЦБД. 

3.6. Вимоги до лівідності активів: банки зобов’язані тримати 
ліквідні активи (у вигляді грошових знаків і монет плюс кошти 
на рахунках у ЦБД та інших банках) на рівні 25 % від поточних 
рахунків плюс 10 % від ощадних і строкових депозитів.  

3.7. Заходи впливу: новий закон про банки надає ЦБД повно-
важення силового впливу. Вони такі: 1) право вимагати від керів-
ництва банку вжиття необхідних заходів щодо виправлення ситу-
ації за результатами інспекції на місці на основі підписаної між 
ЦБД й директорами даного банку угоди; 2) припинення виплати 
дивідендів; 3) право сповільнити розвиток філій або розширення 
діяльності банку; 4) вимагати юридичного припинення існування 
банку (ліквідації); 5) право звільняти керівництво від роботи з 
метою захисту інтересів вкладників. 

3.8. Контроль, закриття й ліквідація: ЦБД може взяти конт-
роль над банком щодо визнання останнього неплатоспроможним 
у разі значного дефіциту капіталу або за інших обставин, які 
створюють загрозу коштам вкладників. Ця процедура вимагає 
закриття банку й передання контрольних функцій ЦБД. Як на-
ступник ЦБД може вибрати варіант дії: 1) розрахуватися з вклад-
никами за їхніми депозитами (у країні не існує організацій стра-
хування депозитів); 2) організувати поглинання іншим банком 
або фінансовим інститутом; або 3) ліквідувати даний банк. 
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Результати інспектування на місці 

Народний банк 

Якість активів. Неповернені позики становили 19,72 % від 
суми всіх кредитів. Ці неповернені позики було класифіковано 
після вирахування відповідних резервів для кожної групи. Кла-
сифікація підсумкових обсягів проблемних кредитів така (умов. од.): 

 
Кредити, що не відповідають стандартам — 873,500 

Сумнівні — 378,400 

Збиткові — 291,000 

Разом класифіковані кредити — 1,542,900 

 
Аналіз інших неоплачених статей активів виявив активи, що 

завдають додаткових збитків (ці статті мають бути списані) вар-
тістю 73,556. 

Інші результати аналізу якості активів. Розмір кожного з 
трьох кредитів перевищував обмеження ЦБД на позики позичаль-
никові чи групі споріднених позичальників. Два з цих трьох кре-
дитів увійшли до класифікації та становили 42 % від усіх класи-
фікованих активів. 

Одна позика, надана директорові банку, не була показана ЦБД 
згідно з Положенням про видачу кредитів інсайдерам. Більше 
того, до цієї позики не застосовувався встановлений порядок за-
твердження видачі кредитів, вона не була повернена і тому кла-
сифікувалася як така, що не відповідає стандартам. 

Не були надані необхідні фінансові відомості за кредитами, 
що становили 42 % портфеля (на частку яких припадало 5 % ос-
новного капіталу), що ускладнило проведення їх аналізу. 

Національний банк 

Якість активів. Неповернені позики становили 23,77 % від 
сукупних кредитів для погашення. 

Неповернені позики були класифіковані після вирахування 
необхідних резервів для таких кредитів. Класифікація проблем-
них боргів така: 

 
Борги, що не відповідають стандартам — 7,431,133 

Сумнівні — 1,645,982 

Збиткові — 795,714 

Разом класифіковані кредити — 9,872,829 
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До того ж, під час розгляду інших активів сума неоплачених 
рахунків до отримання становила 44,321. Дані активи класифіко-
вано як збиткові, і керівництво повинно простежити за списан-
ням цих активів. 

Інші результати аналізу якості активів. Помітне зростання за-
гальної суми класифікованих активів з часу попередньої ревізії 
ЦБД частково пояснюється нездатністю менеджерів філій контро-
лювати сплату незабезпечених кредитів згідно з правилами й про-
цедурами банку. Це особливо стосувалося нових філій, де мене-
джерами були колишні клерки, що швидко просунулися по службі.  

Кредитний комітет, відповідальний за затвердження сплати 
всіх кредитів на суму понад 100,000 національних грошових оди-
ниць і розгляд усіх неповернених позик, не проводив засідань 
протягом останніх шести місяців, а за останні 2,5 року з моменту 
проведення попередньої інспекції відбулося два засідання. 

Існуюча в банку практика, відображена в документі «Політика 
видачі позик», віддавала перевагу окремим важливим клієнтам і 
їхнім підприємствам і багато в чому відхилялася від установлених 
стандартів надання кредитів, унаслідок чого 74 % кредитів не по-
вернено. Частка кредитів, наданих із порушенням установлених 
стандартів, становить 23 % загальних класифікованих активів. 

Один із зазначених кредитів, виданий компанії, керівником 
якої є один із директорів банку, грубо порушував установлений 
ЦБД порядок затвердження видачі позик інсайдерам, перевищу-
вав ліміти на розміри позики одному позичальнику і був класи-
фікований як сумнівний. 

Під час аналізу кредитного портфеля виявилося, що стосовно 
58 % кредитів інформація була недостатньою, документація, що 
стосувалося застави, також не оформлена належним чином.  

Prudential Bank 

Результати інспекції на місці 

Якість активів. Неповернені кредити становлять 31,82 % кре-
дитного портфеля проти 13,38 % під час попередньої інспекції 
1,5 року тому. 

Неповернені активи були класифіковані за мінусом спеціаль-
них резервів під такі позики: 

Позики, що не відповідають стандартам — 2,026,623 

Сумнівні — 1,317,228 

Збиткові — 2,944,107 

Разом класифіковані кредити — 6,287,958 
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У доповнення до вже класифікованих інші активи вартістю 
121,399 були визнані збитковими. З цієї суми 93,446 неправильно 
були відображені за рахунком міжфілійних платежів. 

Інші результати огляду якості активів. З 6,3 млн класифіко-
ваних активів близько 79 % від загальної кількості і 92 % від 
сумнівних і збиткових припадали в основному на шість кредитів, 
за кожним із яких було порушено встановлені ЦБД ліміти розмі-
рів кредитів одному і/або відповідній групі позичальників. У 
протоколі засідань правління немає записів про затвердження 
цих позик. Такий стан справ став можливим після вступу на по-
саду нового виконавчого директора в 1998 р. Два з цих кредитів 
було надано відповідно до розпорядження виконавчого директо-
ра і також було видано з порушеннями встановлених ЦБД прин-
ципів для кредитів інсайдерам, причому ЦБД не було проінфор-
мовано про ці позики. 

Зазначені вище порушення було пов’язано насамперед із кре-
дитами, наданими одній і тій же особі в кількох філіях без дозво-
лу вищого керівництва або занесення даних у комп’ютерну ін-
формаційну систему. Загалом було помічено 27 випадків надання 
кредитів позичальникам у філіях із перевищенням установлених 
лімітів. Із цих 27-ми випадків 24 було класифіковано як пробле-
мні. В усіх, крім двох, випадках ці позики було надано у філіях, 
відкритих протягом останніх двох років, а 37 із 43 філій банку 
існують менше трьох років. 

Правління проводило тільки два засідання за останні півроку, 
а протокол минулої зустрічі сім місяців тому також не було нада-
но для вивчення інспекторам. У банку стверджували, що прово-
дилися засідання чотирьох підкомітетів, включаючи аудитор- 
ський і кредитний, однак ніяких протоколів цих зустрічей не бу-
ло надано. 

Capital Bank (КапіталБанк) 

Результати інспекції на місці 

Якість активів. Неповернені позики становили 11,73 % від 
загальної суми кредитів за результатами минулої ревізії ЦБД. 

Неповернені позики були класифіковані за мінусом зроблених 
менеджерами відповідних резервів під ці активи: 

Позики, що не відповідають стандартам — 256,142 

Сумнівні — 173,279 

Збиткові — 21,333 

Разом класифіковані кредити — 450,754 
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Під час вивчення інших статей активів збитків не було вияв-
лено, однак були виявлені незакриті понад шість місяців активи 
на суму 18,442. Це розмір збиткових активів, за списанням яких 
повинні були простежити менеджери. 

Інші результати огляду якості активів.  З усіх класифікова-
них активів 34 % — набагато вище середнього рівня — було ви-
дано в наймолодшій філії, відкритій близько 11 місяців тому. Ха-
рактерно, що жодне перевищення лімітів видачі позик не було 
схвалено Правлінням, у протоколах кредитного комітету відсутні 
записи про неповернені кредити в цих філіях. 

Було виявлено перевагу під час видачі кредитів автомобільній 
компанії й торговельному центру, подібні позики надавалися з 
порушенням установлених лімітів. Одноосібний власник автомо-
більної компанії винен своєму підприємству 40 %, керівництво 
банку не проінформувало ЦБД про невиплату цього боргу, як це 
потрібно за нормативними актами. 

З вивченого портфеля 17 кредитів, або 57 % усіх класифікова-
них позик, не було відображено в поточній фінансовій звітності, 
за двома з цих позик, класифікованих як сумнівні, документи, 
пов’язані з забезпеченням кредитів, було втрачено. 

Фінансова звітність 

Стан активів та пасивів на 31.12.99 р. 
Банки Д 
Дані наведено в національній валюті  

Активи 
Англійський 
банк 

Американський 
банк 

Народний 
банк 

Національний 
банк 

Prudential 
Bank 

Capital 
Bank 

Банкноти та мо-
нети 

1318000 688400 645705 1767318 672163 378389 

На рахунках у 
ЦБД  

6870000 2,410,940 2,152,350  6,824,298 2,900,914  1,670,449 

Рахунки NOSTRO 218,000 344,420 263,065  1,924,802  389,147  64,603 

Позики й оверд-
рафти: 

      

Кредити 6,974,000  6,371,770  1,913,200  5,345,701  1,429,231  1,773,814 

Овердрафти 16,210,000 2,927,570  10,761,750 43,955,478  19,446,736  2,870,219 

Відняти:       

Спеціальні ре-
зерви 

–361,000  0 –956,600 –1,846,061 –354,775 –93,991 

Загальні резерви –120,000 –288,279 –573,960 –524,946 –212,262 –46,440 

Чисті кредити  22,703,000  9,011,061  11,144,390  46,930,172  20,308,930  4,503,602 

Інвестиції 4,000  0 483,100  4,812,005  0 0 
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Активи 
Англійський 
банк 

Американський 
банк 

Народний 
банк 

Національний 
банк 

Prudential 
Bank 

Capital 
Bank 

Будівлі банку:       

Земля й будівлі 4,698,000 2,238,730 4,543,850 13,981,061 4,287,693 1,199,770 

Обладнання 1,070,000 516,630 1,434,900 4,549,532 1,404,467 507,595 

Інші приміщення 1,360,000  344,420 478,300 962,401 863,199 185,666 

Інші активи 4,742,000 1,666,399 2,769,340 5,739,411 4,550,487 718,926 

Разом 42,983,000 17,221,000 23,915,000 87,491,000 35,377,000 9,229,000 

Пасиви й капі-
тал 

      

Вклади до запи-
тання 

20,192,000 7,405,030 8,609,401 40,342,101 10,966,871 4,060,761 

Ощадні рахунки 5,656,000 2,583,150 2,152,355 15,485,907 4,291,230 1,430,495 

Строкові вклади 4,642,000 1,894,310 3,826,993 4,812,005 8,186,238 933,052 

Депозити, усього 30,490,000 11,882,490 14,588,749 60,640,013 23,444,339 6,424,308 

Коррахунок ЦБД 0 0  2,900,000 8,547, 000 4,637,925 475,000 

Коррахунки 
інших банків 

4,451,000 2,583,150 2,152,350  3,595,880  353,722  185,555 

Рахунки до сплати 119,000 189,431  478,312  2,537,239  3,431,569  191,333 

Інші зобов’язання 2,449,000  968,339 1,837,524  6,464,727  626,003  1,064,659 

Капітал і резерви       

Сплачений капі-
тал 

1,000,000 363,500  360,000  875,000  500,000  375,000 

Додатковий ка-
пітал 

500,000  181,750  0 0 175,000  375,000 

Випуск нових 
акцій 

1,000,000   363,500  360,000  875,000  500,000  92,000 

Нерозподілений 
прибуток 

2,274,000  688,840  263,065  1,069,141  1,558,442  46,145 

Резерви під пе-
реоцінку 

700,000  0  975,000  2,887,000  150,000  0 

Капітал, усього 5,474,000  1,597,590  1,958,065  5,706,141  2,883,442  888,145 

Разом пасиви й 
капітал  

42,983,000  17,221,000  23,915,000  87,491,000  35,377,000  9,229,000 

Забалансові опе-
рації 

17,244,000  4,839,101  5,526,757  37,717,370  11,005,783  739,121  

 

Стан прибутків і витрат на кінець 1999 р. 

Активи 
Англійський 
банк 

Американський 
банк 

Народний 
банк 

Національний 
банк 

Prudential 
Bank 

Capital 
Bank 

Процентний 
прибуток 

4,995,000  1,798,200  2,281,320  10,634,302  4,864,108  784,836 

Процентні ви- 
трати  

1,854,000  723,060  1,508,865  3,626,273  2,624,458  439,270 

Чистий процент-
ний прибуток 

3,141,000  1,075,140  772,455  7,008,029  2,239,650  345,566 
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Активи 
Англійський 
банк 

Американський 
банк 

Народний 
банк 

Національний 
банк 

Prudential 
Bank 

Capital 
Bank 

Витрати під кре-
дитні збитки 

181,000  131,500  137,500  1,735,000  165,000  115,431 

Чистий процент-
ний прибуток 
після вирахуван-
ня резервів 

2,960,000 943,640  634,955  5,273,029  2,074,650  230,135 

Непроцентний 
прибуток  

427,000  493,590  442,629  1,247,591  749, 992  68,294 

Непроцентні 
витрати  

1,640,000  644,675  722,416  4,558,997  1,216,969  287,022 

Прибутки до 
сплати податків 

1,747,000  792,555  355,168  1,961,623  1,607,673  11,407 

Оподаткування 801,000  356,650  171,022  894,233  764,448  5,109 

Чистий прибу-
ток після опо-
даткування 

946,000  435,905  184,146  1,067,390  843, 225  6,298 

Дивіденди 568,000  250,000  46,000  960,651  632,000  0 

Переказ у не-
розподілений 
прибуток 

378,000  185,905  138,146  106,739  211,225  6,298 

Показники       

Достатність ка-
піталу: 

      

Сукупний капі-
тал/Сукупні 
активи  

12.74 %  9.28 %  8.19 %  6.52 %  8.15 %  9.62 % 

Капітал/Актив і 
за балансом 

9.09 %  7.24 %  6.65 %  4.56 %  6.22 %  8.91 % 

Сукупний капі-
тал/Кредити й 
овердрафт  

23.61 % 17.18 % 15.45 % 11.57 %  13.81 %  19.12 % 

Резерви під пе-
реоцінку/ Суку-
пний капітал 

12.79 % 0.00 % 49.79 % 50.59 % 5.20 % 0.00 % 

Коефіцієнт ви- 
плати дивіденду 

60.04 %  57.35 %  24.98 %  90.00 %  74.95 %  0.00 % 

Ліквідність        

Кредити й овер-
драфти  

76.04 %  78.26 %  86.88 %  81.30 %  89.04 %  72.29 % 

Готівка в ЦБ, 
коррахунки в 
інших банках/ 
Сукупні активи 

19.56 % 20.00 % 12.80 % 12.02 % 11.20 % 
22.90 

% 

Готівка в ЦБ, 
коррахунки в 
інших банках/ 
Сукупні депо-
зити 

27.57 % 28.98 % 20.98 % 17.34 % 16.90 % 32.90 % 
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Активи 
Англійський 
банк 

Американський 
банк 

Народний 
банк 

Національний 
банк 

Prudential 
Bank 

Capital 
Bank 

Якість активів:       

Спеціальні ре-
зерви/Кредити 
й овердрафти 

1.56 %  0.00 %  7.55 %  3.74 %  1.70 %  2.02 % 

Спеціальні й за-
гальні резерви/ 
Кредити й овер-
драфти 

2.07 %  3.10 % 12.08 %  4.81 %  2.72 %  3.02 % 

Овердрафти/ 
Кредит і овер- 
драфти 

69.92 %  31.48 %  84.91 %  89.16 %  93.15 %  61.80 % 

Витрати на по- 
криття кредит-
них збитків 

0.78 %  1.41 %  1.08 %  3.52 %  0.79 %  2.49 % 

Прибутковість       

Рентабельність 
активів  

2.20 %  2.53 %  0.77 %  1.22 %  2.38 %  0.07 % 

Рентабельність 
капіталу  

17.28 %  27.29 %  9.40 %  18.71 %  29.24 %  0.71 % 

Чистий процент-
ний прибуток/ 
Активи 

7.31 %  6.24 %  3.23 %  8.01 %  6.33 %   3.74 % 

Прибутковість 
на кредити й 
інвестиції 

21.54 %  19.34 %  17.34 %  19.65 %  23.30 %  16.90 % 

Вартість ресурсів  5.31 %  5.00 %  7.68 %  4.98 %  9.23 %  6.20 % 

Непроцентний 
прибуток/Ак-
тиви 

0.99 %  2.87 %  1.85 %  1.43 %  2.12 %  0.74 % 

Непроцентні 
витрати/Активи 

3.82 %  3.74 %  3.02 %  5.21 %  3.44 %  3.11 %  

Дані по банках 

Активи 
Англійський 
банк 

Американський 
банк 

Народний 
банк 

Національний 
банк 

Prudential 
Bank 

Capital 
Bank 

Вимоги:       

Основний капі-
тал — 6 % 

9.17 %  8.43 %  3.69 %  2.42 %  6.39 %  11.21 % 

Капітал загаль-
ний — 8 % 

10.75 %  9.95 %  9.50 %  5.34 %  7.23 %  11.80 % 

Загальні резерви/ 
Кредити 

0.52 %  3.10 %  4.53 %  1.06 %  1.02 %  1.00 % 

Резерви готівки 
— 10 % 

22.53 %  20.29 %  14.75 %  11.25 %  12.37 %  6.00 % 

Вимоги до лік-
відності 
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Активи 
Англійський 
банк 

Американський 
банк 

Народний 
банк 

Національний 
банк 

Prudential 
Bank 

Capital 
Bank 

Грошові знаки 
й монети плюс 
кошти в ЦБД і в 
інших банках  

8,406,000  3,443,760  3,061,120  10,516,418  3,962,224  2,113,441 

Вклади до запи-
тання — 25 % 

5,048,000  1,851,258  2,152,350  10,085,525  2,741,718  1,015,190 

Ощадні й тер-
мінові рахунки 
— 10 %  

1,029,800  447,746  597,935  2,029,791  1,247,747  236,355 

Вимоги 6,077,800  2,299,004  2,750,285  12,115,316  3,989,465  1,251,545 

Ліквідність/ 
Вимоги 

138.31 %  149.79 %  111.30 %  86.80 %  99.32 %  168.87 % 

Дані інспекції       

Загальні кредити    12,674,950  49,301,179  20,875,967  4,644,033 

Спеціальні ре-
зерви  

  956,600  1,846,061  354,775  93,991 

Загальні резерви    573,960   524, 946  212,262 46,440 

Неповернені 
позики, %  

  19,72 %  23,77 %  31,82 %  11,73 % 

Неповернені 
позики, грн  

  2,499,500  11,718,890  6,642,733  544,745 

Спеціальні резер-
ви за неповерне-
ними позиками 

  1,542,900  9,872,829  6,287,958  450,754 

Резерви, що не 
відповідають 
стандартам  

  873,500  7,431,133  2,026,623  256,142 

Сумнівні    378,400 1,645,982  1,317,228  173,279 

Збиткові   291,000  795,714  2,944,107  21,333 

Класифіковані 
активи, усього 

  1,542,900  9,872,829  6,287,958  450,754 

Зважені класи-
фіковані активи  

  654,900 3,104,932  4,008,046  159,201 

Інші збитки    73,556 44,321  121,399  18,442 

Разом   728,456 3,149,253  4,129,445  177,643 

Зважені активи/ 
Сукупний капітал  

  28,77 %  50,54 %  133,39 % 19,01 % 

Уточнений 
капітал 

      

Загальні резерви    573,960  524,946  212,262  46,440 

Виявлені під час 
інспекції збитки 

  –728,456 –3,149,253 –4,129,445 –177,643 

Уточнені загаль-
ні резерви  

  –154,496 –2,624,307 –3,917,183 –133,203 

Сплачений капітал    360,000  875,000  500,000  375,000 

Додатковий ка-
пітал  

  0 0 175,000  375,000 

Обов’язкові ре-
зерви  

  360,000  875,000  500,000  92,000 
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Активи 
Англійський 
банк 

Американський 
банк 

Народний 
банк 

Національний 
банк 

Prudential 
Bank 

Capital 
Bank 

Нерозподілений 
прибуток  

  263,065  1,069,141  1,558,442  46,145 

Поправки   –154,496  –2,624,307  –3,917,183  –133,203 

Уточнений основ-
ний капітал  

  828,569  194,834  –1,183,741  756,942 

Резерви під пе-
реоцінку  

  975,000  2,887,000  150,000  0 

Уточнений су-
купний капітал  

  1,803,569  3,081,834  –1,033,741  756,942 

Уточнений основ-
ний капітал 

  3,11 %  0,17 %  –2,77 % 9,56 % 

Уточнений су-
купний капітал  

  6,77 %  2,64 %  –2,41 %  9,56 %  

Завдання 15 

Завдання 15 містить низку окремих задач, розв’язання яких 
вимагає використання практичних даних балансів банків. Під час 
самостійного розв’язання використовуються баланси, наведені 
нижче, а під час роботи в аудиторії баланси можуть надаватися 
викладачем.  

15.1. Студент одержує баланс банку (баланс надається викла-
дачем, приклади балансів наведено нижче) . 

А. До банку звернувся клієнт із проханням надати кредит. 
Яку суму кредиту може надати банк без порушення нормати-

вів ліквідності? 
Б. Яку кількість іноземної валюти ($) може купувати банк без 

порушення нормативу загальної валютної позиції? 
15.2. Студент одержує баланс банку (баланс надається викла-

дачем, приклади балансів наведено нижче). 
Яких збитків зазнає банк (або які прибутки одержить) у разі 

зміни курсу національної валюти з 5,3 до 6 за долар? 
Вважаємо, що вся іноземна валюта, з якою працює банк — 

долари. 
15.3. Студент одержує баланс банку (баланс надається викла-

дачем, приклади балансів надано нижче). 
Розрахуйте вказані викладачем економічні нормативи та вка-

жіть, які висновки можна з цього зробити щодо фінансового ста-
ну банку. 

Приклади балансів банків 

У зв’язку з тим, що НБУ постійно вдосконалює план рахунків, 
назви рахунків можуть відрізнятися від існуючих. 
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1. Баланс банку (назви рахунків скорочено) 

Активи  

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

1001 Банкноти та монета в касi банку 5776,46 

1002 Банкноти та монета в касi безбалансових установ банку 1539,94 

1003 Банкноти та монета в обмiнних пунктах 475,32 

1200 Кореспондентський рахунок у Нацiональному банку 
України 

15366,97 

1500 Кореспондентськi рахунки, вiдкритi в iнших банках 608,15 

1527 Прострочена заборгованiсть за кредитами, якi надано 
iншим банкам 

1450 

2027 Опротестованi векселi суб’єктiв господарської дiяльно-
стi 

691,56 

2045 Довгостроковi кредити за внутрiшнiми торговельними 
операцiями суб’єктів господарської діяльності 

1245,82 

2047 Прострочена заборгованiсть за кредитами за 
внутрiшнiми торговельними операціями 

250 

2048 Нарахованi проценти за кредитами за внутрiшнiми тор-
говельними операціями 

570,05 

2062 Iншi короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, 
наданi суб’єктам господарської діяльності 

272,95 

2067 Прострочена заборгованiсть за iншими кредитами в по-
точну дiяльнiсть 

241,03 

2068 Нарахованi проценти за iншими кредитами в поточну 
дiяльнiсть 

48,65 

2073 Довгостроковi кредити на будiвництво та освоєння землi 1660,5 

2076 Пролонгована заборгованiсть за кредитами в iнвес-
тицiйну дiяльнiсть 

235 

2078 Нарахованi проценти за кредитами в iнвестицiйну 
дiяльнiсть 

344,47 

2202 Iншi короткостроковi кредити, наданi фiзичним особам  18,92 

2205 Довгостроковi кредити, наданi фiзичним особам на по-
точнi потреби 

495,88 

2206 Пролонгована заборгованiсть за кредитами на поточнi 
потреби 

30 

2207 Прострочена заборгованiсть за кредитами на поточнi 
потреби 

27,99 

2208 Нарахованi проценти за кредитами на поточнi потреби 45,44 

2210 Короткостроковi кредити, наданi фiзичним особам на 
будiвництво 

72,07 
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Продовження табл. 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

2211 Короткостроковi кредити, наданi фiзичним особам на 
купiвлю будинку 

6,71 

2213 Довгостроковi кредити, наданi фiзичним особам на 
будiвництво 

83914,21 

2214 Довгостроковi кредити, наданi фiзичним особам на ку-
пiвлю будинку 

16703,49 

2216 Пролонгована заборгованiсть за кредитами в iнвести-
цiйну дiяльнiсть 

491,09 

2217 Прострочена заборгованiсть за кредитами в iнвестицiй-
ну дiяльнiсть 

159,27 

2218 Нарахованi проценти за кредитами в iнвестицiйну 
дiяльнiсть 

2285,75 

2219 Простроченi нарахованi проценти за кредитами в iнвес-
тицiйну дiяльність 

45,71 

2606 Управління коштами суб’єктів господарської діяльності 10774,45 

2626 Управління коштами фізичних осіб 1058446,7 

2924 Транзитний рахунок за операцiями з платiжною карткою 5 

3105 Iншi акцiї та вкладення з нефiксованим прибутком в 
портфелi банку 

1159,71 

3205 Iншi акцiї та вкладення з нефiксованим прибутком у 
портфелi банку 

1467,29 

3400 Господарськi матерiали на складi 304,97 

3402 Господарськi матерiали у пiдзвiтних осiб та в переробцi 265,77 

3410 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складi 3,94 

3500 Витрати майбутнiх перiодiв 4,06 

3510 Дебiторська заборгованiсть з придбання господарських 
матерiалiв  

1,39 

3511 Дебiторська заборгованiсть з придбання нематерiальних 
активiв  

952,4 

3519 Iнша дебiторська заборгованiсть за господарською 
дiяльнiстю банку 

316,44 

3520 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов’язко-
вими платежам 

64,16 

3522 Дебіторська заборгованість за податками крім прибутку 18,97 

3550 Аванси працiвникам банку на витрати, пов’язані з 
вiдрядженням 

0,5 

3559 Iнша дебiторська заборгованiсть працiвникiв банку 44,76 

3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 0,1 

3580 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть банку 270,94 
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Продовження табл. 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

3801 Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та бан-
кiвських металів 

4610,18 

4109 Вкладення в iншi асоцiйованi компанiї 497 

4203 Вкладення в дочiрнi фiнансовi (небанкiвськi) установи 3062,52 

4209 Вкладення в iншi дочiрнi компанiї 146,9 

4300 Нематерiальнi активи 114,35 

4310 Капiтальнi вкладення  22,74 

4400 Операцiйнi основнi засоби 7344,46 

4430 Капiтальнi вкладення за незавершеним будiвництвом  974,22 

4500 Неоперацiйнi основнi засоби 2395,93 

4530 Капiтальнi вкладення за незавершеним будiвництвом  28,2 

6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківсь-
кими металами 

0 

7020 Процентнi витрати за коштами бюджету та державних 
позабюджетних фондів 

1,52 

7021 Процентнi витрати за коштами до запитання клiєнтiв 14,88 

7040 Процентнi витрати за коштами до запитання фізичних осіб 57,63 

7041 Процентнi витрати за строковими коштами до запитан-
ня фізичних осіб 

928,47 

7100 Комiсiйнi витрати за розрахунково-касове обслуговування 37,58 

7103 Комiсiйнi витрати за операцiями з цiнними паперами 
для банкiв 

0,18 

7104 Комiсiйнi витрати за операцiями на валютному ринку та 
ринку банкiв 

1,43 

7109 Iншi комiсiйнi витрати за операцiями з банками 0,13 

7390 Відрахування у Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб 

28,6 

7395 Витрати на оперативний лізинг 241,13 

7396 Витрати за отриманими консультаційними послугами 5,62 

7399 Інші банківські операційні витрати 13,52 

7400 Заробiтна плата 1647,11 

7401 Премiя 363,43 

7403 Нарахування на виплату персоналу 55,61 

7410 Податок на додану вартість 0,21 

7419 Сплата інших податкiв та обов’язкових платежiв  11,14 

7420 Поточний ремонт 179,17 
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Закінчення табл. 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

7421 Оренднi платежi 15,62 

7423 Утримання транспорту 487,06 

7430 Витрати на телекомунiкацiї 66,78 

7431 Господарськi витрати 127,25 

7432 Витрати на охорону 163,04 

7450 Витрати на аудит 1,06 

7451 Витрати на пiдготовку кадрiв 5,87 

7452 Витрати на вiдрядження 9,11 

7455 Витрати на маркетинг та рекламу 321,35 

7456 Спонсорство та доброчиннiсть 631,24 

7702 Вiдрахування в резерв пiд знецiнення цiнних паперiв на 
продаж 

223,01 

7703 Вiдрахування в резерв пiд знецiнення цiнних паперiв на 
iнвестицiї 

327,99 

7704 Вiдрахування в резерв пiд можливi втрати за дебiтор- 
ською заборгованістю 

200 

7706 Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків 
та витрат 

378,18 

7900 Податок на прибуток 1305,24 

Усього  1236221,62 

Пасиви 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

1590 Резерв пiд заборгованiсть iнших банкiв 1450 

2400 Резерви пiд заборгованiсть за наданими клiєнтам кредитами 3002,81 

2401 Резерви пiд стандартну заборгованiсть за наданими кредитами 423,05 

2490 
Резерви пiд сумнівну заборгованiсть за нарахованими до-
ходами 

39,32 

2600 Поточнi рахунки суб’єктiв господарської дiяльностi 8221,34 

2601 
Кошти за довірчими операціями суб’єктів господарської 
діяльності 

10774,45 

2604 
Цiльовi кошти до запитання суб’єктiв господарської дiяль-
ностi 

2,02 
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Продовження табл. 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

2610 
Короткостроковi депозити суб’єктiв господарської дiяль-
ностi 

369,15 

2618 
Нарахованi проценти за строковими коштами суб’єктiв 
господарської діяльності 

74,96 

2620 Поточнi рахунки фiзичних осiб 1740,75 

2621 Рахунки за довiрчими операцiями фiзичних осiб 1123713,15 

2630 Короткостроковi депозити фiзичних осiб 2414,78 

2635 Довгостроковi депозити фiзичних осiб 21943,47 

2638 Нарахованi проценти за строковими коштами фiзичних осiб 20,53 

2901 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними 
паперами 

10,46 

2903 Кредиторська заборгованiсть клієнтів за недіючими рахунками 1 

2909 
Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнта-
ми банку 

1149,37 

2924 Транзитний рахунок за операцiями з платiжною карткою 0,04 

3190 
Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв в портфелi банку на 
продаж 

974,85 

3290 
Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на 
iнвестиції 

1039,21 

3590 
Резерви на можливi втрати за сумнiвною дебiторською 
заборгованiстю 

3,39 

3599 
Резерв пiд сумнівну заборгованість за іншими нараховани-
ми доходами 

265,08 

3619 
Iнша кредиторська заборгованiсть за господарською дiяль-
нiстю банку 

0,27 

3620 
Кредиторська заборгованiсть за податками та обов’яз-
ковими платежами 

641,7 

3621 Вiдстрочений податок на прибуток 928,79 

3622 Кредиторська заборгованiсть за податками 36,32 

3631 
Кредиторська заборгованiсть перед акцiонерами банку за 
дивiдендами 

10,57 

3652 Нарахування працiвникам банку по заробiтнiй платi 48,27 

3659 Iншi нарахування працiвникам банку 0,6 

3678 Iншi нараховані витрати 6 

3699 Резерви на покриття iнших ризикiв та витрат 638,26 

3720 Кредитовi суми до з’ясування 41,79 

3800 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв 4610,18 

4309 Зношення нематерiальних активiв 50,44 
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Продовження табл. 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

4409 Зношення операцiйних основних засобiв 2947,54 

4509 Зношення власних неоперацiйних основних засобiв 806,94 

5000 Сплачений зареєстрований статутний капiтал банку 34744,04 

5010 Емiсiйнi рiзницi 13,41 

5021 Резервні Фонди банку 999,19 

5030 Нерозподiленi прибутки минулих рокiв 921,41 

5040 Прибуток минулого року, що очiкує затвердження 2658,48 

5100 Результати iндексацiї операцiйних основних засобiв до 
ринкової цiни 

12,81 

6010 Процентнi доходи за коштами до запитання в банках 1,38 

6024 Процентнi доходи за внутрiшнiми торговельними операцiями 36,86 

6026 Процентнi доходи за iншими кредитами в поточну дiяль-
нiсть 

108,43 

6027 Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть 
клiєнтiв 

133,81 

6042 Процентнi доходи за кредитами фізичним особам на пото-
чні потреби 

15,09 

6043 Процентнi доходи за кредитами фізичним особам на інвес-
тиції 

2999,59 

6100 Комiсiйнi доходи за розрахунково-касове обслуговування 
банкiв 

91,71 

6110 Комiсiйнi доходи за розрахунково-касове обслуговування 
клiєнтiв 

4612,8 

6113 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для 
клiєнтiв 

0,16 

6114 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та 
ринку банкiв 

1,33 

6116 Комiсiйнi доходи за довiрче обслуговування клiєнтiв 411,03 

6119 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiєнтами 2,83 

6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими 
металами 

29,72 

6397 Штрафи, пенi, отриманi за банкiвськими операцiями 22,61 

6399 Iншi банкiвськi операцiйнi доходи 0,02 

6499 Iншi небанкiвськi операцiйнi доходи 0,1 

6809 Інші непередбачені доходи 2,05 

7705 Відрахування в резерв під можливі втрати 1,91 

Усього  1236221,62 
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2. Баланс банку 

Активи 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

1001 Банкноти та монета в касі банку 2885,29 

1002 Банкноти та монета в касi безбалансових установ банку 763,59 

1003 Банкноти та монета в обмiнних пунктах 1754,68 

1004 Банкноти та монета в банкоматах 116,97 

1007 Банкноти та монета в дорозi 526,51 

1011 Дорожнi чеки в касi банку 47,41 

1200 Кореспондентський рахунок у Нацiональному банку Укра-
їни 

34903,6 

1500 Кореспондентськi рахунки, вiдкритi в iнших банках 7081,02 

1511 Гарантійні депозити в інших банках 211,64 

1512 Короткостроковi депозити, розмiщенi в iнших банках 5375 

1523 Iншi короткостроковi кредити, наданi iншим банкам 3500 

1819 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками 93,2 

2000 Рахунки за овердрафтом суб’єктiв господарської дiяльностi 160,87 

2008 Нарахованi проценти за овердрафтом 2,13 

2020 Рахунки за врахованими векселями суб’єктiв господар- 
ської дiяльності 

4902 

2040 Короткостроковi кредити за внутрiшнiми торговельними 
операцiями 

524 

2047 Прострочена заборгованiсть за кредитами за внутрiшнiми 
торговельними операціями 

70,53 

2048 Нарахованi проценти за кредитами за внутрiшнiми торго-
вельними операціями 

9,46 

2049 Простроченi нарахованi проценти за кредитами за внут-
рiшнiми торговельними операціями 

2,16 

2050 Короткостроковi кредити за експортно-iмпортними опера-
цiями суб’єктів господарської діяльності 

265,98 

2062 Iншi короткостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, наданi 
суб’єктам господарської діяльності 

85876,35 

2065 Iншi довгостроковi кредити в поточну дiяльнiсть, наданi 
суб’єктам господарської діяльності 

33146,8 

2066 Пролонгована заборгованiсть за iншими кредитами в пото-
чну дiяльнiсть 

21037,83 

2067 Прострочена заборгованiсть за iншими кредитами в поточ-
ну дiяльнiсть 

10037,34 

2068 Нарахованi проценти за iншими кредитами в поточну 
дiяльнiсть 

709,32 

2069 Простроченi нарахованi проценти за iншими кредитами в 
поточну дiяльність 

232,08 
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Продовження табл. 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

2070 Короткостроковi кредити на будiвництво та освоєння землi 559,22 

2071 Короткостроковi кредити на купiвлю будiвель, споруд, 
обладнання 

622,92 

2073 Довгостроковi кредити на будiвництво та освоєння землi 500 

2074 Довгостроковi кредити на купiвлю будiвель, споруд, обла-
днання  

7266,21 

2078 Нарахованi проценти за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть 114,54 

2090 Сумнiвна заборгованiсть за рахунками за овердрафтом 
суб’єктiв господарської діяльності 

25,31 

2110 Короткостроковi кредити, наданi мiсцевим органам вико-
навчої влади 

23997,5 

2116 Пролонгована заборгованiсть за кредитами, наданими 
мiсцевим органам виконавчої влади 

2000 

2118 Нарахованi проценти за кредитами, наданими мiсцевим 
органам виконавчої влади 

10,06 

2201 Кредити пiд платiжнi картки, наданi фiзичним особам 503,61 

2202 Iншi короткостроковi кредити, наданi фiзичним особам  9023,08 

2205 Довгостроковi кредити, наданi фiзичним особам на поточнi 
потреби 

1864,99 

2206 Пролонгована заборгованiсть за кредитами на поточнi пот-
реби 

303,39 

2207 Прострочена заборгованiсть за кредитами на поточнi потреби 833,03 

2208 Нарахованi проценти за кредитами на поточнi потреби 129,49 

2209 Простроченi нарахованi проценти за кредитами на поточнi 
потреби 

30,68 

2211 Короткостроковi кредити, наданi фiзичним особам  100 

2213 Довгостроковi кредити, наданi фiзичним особам на будiв-
ництво 

300 

2214 Довгостроковi кредити, наданi фiзичним особам на купiв-
лю будинків 

545,46 

2218 Нарахованi проценти за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть 9,69 

2480 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами  393,87 

2809 Iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 
банку 

3,23 

2920 Транзитний рахунок за операцiями, здiйсненими платiж-
ними картками 

14,56 

3203 Акцiї та iншi вкладення з нефiксованим прибутком 15 

3400 Господарськi матерiали на складi 85,58 

3402 Господарськi матерiали у пiдзвiтних осiб та в переробцi 90,89 

3410 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складi 9,36 

3500 Витрати майбутнiх перiодiв 357,07 
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Продовження табл. 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

3510 Дебiторська заборгованiсть із придбання господарських 
матерiалiв  

3,07 

3519 Iнша дебiторська заборгованiсть за господарською дiяль-
нiстю банку 

276,42 

3520 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов’язковими 
платежами 

25,72 

3521 Вiдстрочений податок на прибуток 4,48 

3522 Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими 
платежами 

47,04 

3550 Аванси працiвникам банку на витрати, пов’язані з вiдряд-
женням 

23,08 

3559 Iнша дебiторська заборгованiсть працiвникiв банку 2,04 

3570 Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 13,14 

3579 Простроченi iншi накопиченi доходи 3,99 

3589 Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами 0,3 

3801 Еквiвалент позицiї банку щодо iноземної валюти та бан-
кiвських металів 

4996,56 

3900 Рахунки, вiдкритi в установах банку, що розташованi в 
Українi 

5356,72 

3902 Розрахунки за кредитними ресурсами, наданими установам 
банку 

8602,06 

4300 Нематерiальнi активи 565,64 

4310 Капiтальнi вкладення за не введеними в експлуатацiю не-
матерiальними активами 

9,63 

4400 Операцiйнi основнi засоби 10514,2 

4430 Капiтальнi вкладення за незавершеним будiвництвом  61,03 

4500 Неоперацiйнi основнi засоби 2343,5 

4530 Капiтальнi вкладення за незавершеним будiвництвом  488,45 

6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими 
металами 

0,69 

7010 Процентнi витрати за коштами до запитання iнших банкiв 476,71 

7011 Процентнi витрати за депозитами та кредитами овернайт 
iнших банкiв 

2,2 

7012 Процентнi витрати за коштами, отриманими вiд iнших банкiв  301,36 

7014 Процентнi витрати за довгостроковими депозитами та кре-
дитами  

99,57 

7016 Процентні витрати за іншими короткостроковими кредитами  286,63 

7020 Процентнi витрати за коштами бюджету та державних по-
забюджетних фондів 

59,61 

7021 Процентнi витрати за коштами до запитання клiєнтiв 743,75 

7030 Процентнi витрати за цiнними паперами власного боргу 1435,53 
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Продовження табл. 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

7041 Процентні витрати за строковими коштами, отриманими 
від фізичних осіб 

2525,4 

7052 Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу 120,52 

7080 Процентнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами  284,15 

7099 Iншi процентнi витрати 134,11 

7100 Комiсiйнi витрати за розрахунково-касове обслуговування 8,97 

7104 Комiсiйнi витрати за операцiями на валютному ринку  134,7 

7109 Iншi комiсiйнi витрати за операцiями з банками 19,03 

7390 Відрахування у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 62,89 

7395 Витрати на оперативний лізинг (оренду) 413,92 

7396 Витрати за отриманими консультаційними послугами  39,23 

7399 Інші банківські операційні витрати 234,89 

7400 Заробiтна плата 2397,86 

7401 Премiя 573,81 

7403 Нарахування на виплату персоналу 244,11 

7409 Інші витрати на утримання персоналу 4,95 

7419 Сплата інших податків та обов’язкових платежів 249,83 

7420 Поточний ремонт 266,26 

7421 Оренднi платежi 26,64 

7423 Утримання транспорту 884,9 

7430 Витрати на телекомунiкацiї 81,35 

7431 Господарськi витрати 300,86 

7432 Витрати на охорону 218,97 

7433 Інші експлуатаційні та господарські витрати 0,81 

7440 Витрати на СЕП 82,66 

7441 Витрати на інші системи банківського зв’язку 198,4 

7442 Поштово-телефонні витрати 114,31 

7450 Витрати на аудит 172,47 

7451 Витрати на пiдготовку кадрiв 5,69 

7452 Витрати на вiдрядження 38,1 

7454 Представницькi витрати 56,43 

7455 Витрати на маркетинг та рекламу 124,94 

7456 Спонсорство та доброчиннiсть 91,54 

7490 Негативний результат від вибуття нематеріальних активів  11,57 

7499 Інші небанківські операційні витрати 73,82 

7701 Вiдрахування в резерв пiд заборгованiсть за наданими кредитами  25 

7702 Вiдрахування в резерв пiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 638,42 

7720 Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість  78,26 

7900 Податок на прибуток 711,92 

Усього  312339,34 
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Пасиви 
 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

1590 Резерв пiд заборгованiсть iнших банкiв 25 

1591 Резерви під стандартну заборгованість інших банків 60,32 

1600 Кореспондентськi рахунки iнших банкiв 5000 

1612 Короткостроковi депозити iнших банкiв 9358,96 

1919 Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками 113,54 

2026 Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єк-
тів господарської діяльності 

511,37 

2400 Резерви пiд заборгованiсть за наданими клiєнтам кредитами 3848,27 

2401 Резерви під стандартну заборгованість за кредитами 59,34 

2490 Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими до-
ходами  

439,52 

2542 Кошти районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв 71426,56 

2545 Кошти районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв  7740,7 

2548 Нарахованi проценти за коштами мiсцевих бюджетiв 283,75 

2554 Кошти в розрахунках клiєнтiв, якi утримуються з район-
них, мiських бюджетiв 

13,43 

2555 Iншi кошти клiєнтiв, якi утримуються з районних, мiських 
селищних, бюджетiв 

3518,67 

2558 Нарахованi проценти за iншими коштами клiєнтiв банку 2,62 

2562 Регіональнi позабюджетнi фонди 16,44 

2600 Поточнi рахунки суб’єктiв господарської дiяльностi 32553,36 

2601 Кошти за довірчими операціями суб’єктів господарської 
діяльності 

136,27 

2602 Кошти в розрахунках суб’єктiв господарської дiяльностi 9,07 

2603 Розподільчі рахунки суб’єктiв господарської дiяльностi 2,66 

2604 Цiльовi кошти до запитання суб’єктiв господарської дiяль-
ностi 

669,27 

2605 Кошти суб’єктiв господарської дiяльностi для операцiй із 
платiжними картками 

32,36 

2610 Короткостроковi депозити суб’єктiв господарської дiяль-
ностi 

12117,84 

2612 Кошти суб’єктів господарської діяльності для забезпечення 
зобов’язань 

414,08 

2615 Довгостроковi депозити суб’єктiв господарської дiяльностi 400 

2618 Нарахованi проценти за строковими коштами суб’єктiв 
господарської діяльності 

57,3 

2620 Поточнi рахунки фiзичних осiб 3005,4 

2625 Кошти для розрахункiв платiжними картками фізичних осіб 247,73 

2630 Короткостроковi депозити фiзичних осiб 26987,1 

2635 Довгостроковi депозити фiзичних осiб 20307,82 
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Продовження табл. 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

2638 Нарахованi проценти за строковими коштами фiзичних осiб 792,25 

2900 Кредиторська заборгованiсть за операцiями  0,44 

2902 Кредиторська заборгованiсть за прийняті платежі 0,91 

2903 Кредиторська заборгованiсть клієнтів за недіючими рахунками 10,04 

2909 Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєн-
тами банку 

140,85 

2924 Транзитний рахунок за операцiями з платiжною карткою 0,01 

3290 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку  2,4 

3320 Депозитнi сертифiкати, емiтованi банком 2835,03 

3328 Нарахованi витрати за ощадними сертифікатами, емiтова-
ними банком 

161,37 

3599 Резерви під сумнівну заборгованість за іншими нарахова-
ними доходами 

1,33 

3600 Доходи майбутнiх перiодiв 2,04 

3620 Кредиторська заборгованiсть за податками та обов’язко-
вими платежами 

90,07 

3621 Вiдстрочений податок на прибуток 257,35 

3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов’язко-
вими платежами 

29,13 

3631 Кредиторська заборгованiсть перед акцiонерами банку за 
дивiдендами 

0,39 

3641 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними 
паперами  

200 

3652 Нарахування працiвникам банку по заробiтнiй платi 6,4 

3653 Утримання з працiвникiв банку на користь третiх осiб 0,54 

3678 Iншi нараховані витрати 18,36 

3720 Кредитовi суми до з’ясування 53,73 

3800 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв 4996,56 

3901 Рахунки, вiдкритi для установ банку, якi розташованi в 
Україні 

5356,72 

3903 Розрахунки за кредитними ресурсами, отриманими вiд 
установ банку 

8602,06 

4309 Зношення нематерiальних активiв 257,8 

4409 Зношення операцiйних основних засобiв 2888,64 

4509 Зношення власних неоперацiйних основних засобiв 1340,38 

5000 Сплачений зареєстрований статутний капiтал банку 60000 

5021 Резервні Фонди банку 8205,61 

6010 Процентнi доходи за коштами до запитання в банках 24,94 

6011 Процентнi доходи за депозитами овернайт банках 0,64 

6012 Процентнi доходи за короткостроковими депозитами та 
кредитами  

388,56 
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Продовження табл. 

Номер 
балансо-

вого 
рахунка 

Назва тис. грн 

6014 Процентнi доходи за кредитами овернайт у банках 317,05 
6016 Процентнi доходи за овердрафтом банкам 934,9 
6020 Процентнi доходи за рахунками за овердрафтом 50,98 
6022 Процентнi доходи за рахунками за врахованими векселями 263,92 
6024 Процентнi доходи за внутрiшнiми торговельними операцiями 59,15 
6025 Процентнi доходи за експортно-iмпортними операцiями 16,15 
6026 Процентнi доходи за iншими кредитами в поточну дiяльнiсть 11051,47 
6027 Процентнi доходи за кредитами в iнвестицiйну дiяльнiсть клiєнтiв 24,61 
6031 Процентнi доходи за кредитами місцевим органам 305,88 
6041 Процентнi доходи за кредитами під платіжні картки фізич-

ним особам 
31,59 

6042 Процентнi доходи за кредитами фізичним особам на пото-
чні потреби 

726,13 

6043 Процентнi доходи за кредитами фізичним особам на інвестиції 45,65 
6055 Процентні доходи за цінними паперами, емітованими НБУ 4,38 
6080 Процентнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими уста-

новами  
284,15 

6100 Комiсiйнi доходи за розрахунково-касове обслуговування банкiв 7,62 
6104 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та 

ринку банкiв 
0,59 

6109 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з банками 0,3 
6110 Комiсiйнi доходи за розрахунково-касове обслуговування 

клiєнтiв 
1241,16 

6111 Комiсiйнi доходи за кредитне обслуговування клiєнтiв 52,99 
6113 Комiсiйнi доходи за операцiями з цiнними паперами для 

клiєнтiв 
0,75 

6114 Комiсiйнi доходи за операцiями на валютному ринку та 
ринку банкiв 

222,05 

6119 Iншi комiсiйнi доходи за операцiями з клiєнтами 5,94 
6204 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими 

металами 
329,32 

6396 Доходи вiд наданих консультацiйних послуг фiнансового 
характеру 

0,85 

6397 Штрафи, пенi, отриманi за банкiвськими операцiями 63,18 
6399 Iншi банкiвськi операцiйнi доходи 1,96 
6490 Доходи вiд продажу основних засобiв 0,53 
6499 Iншi небанкiвськi операцiйнi доходи 3,05 
6715 Повернення раніше списаної сумнівної іншої дебіторської 

заборгованості 
1,96 

6809 Інші непередбачені доходи 0,05 
7701 Вiдрахування в резерв пiд заборгованiсть за наданими кредитами  52,97 
7702 Вiдрахування в резерв пiд знецiнення цiнних паперiв на 

продаж 
196,53 

7720 Відрахування в резерви під сумнівну заборгованість 18,22 
Усього  312339,34 
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Завдання 16 

Територіальне управління НБУ до реєстрації відкрило акціо-
нерно-комерційному банку «Алегро» тимчасовий рахунок для 
формування статутного капіталу. 

Акціонери-засновники мають намір як плату до вказаного фо-
нду внести споруди, устаткування, грошові кошти, нематеріальні 
активи, іноземну валюту, цінні папери, що емітовані третіми 
суб’єктами і мають ринковий курс, а також судна, повітряні апа-
рати, рідкісноземельні метали, право на користування товарним 
знаком і одержані кредити. 

1. Проаналізуйте джерела формування статутного фонду, зро-
біть необхідний висновок і проконсультуйте керівництво банку з 
цього приводу. 

2. З’ясуйте, як здійснюватиметься перевірка дотримання бан-
ком строків формування статутного капіталу. 

Завдання 17 

Управління акціонерно-комерційного банку «Епос» прийняло 
рішення про внесення змін та доповнень до установчих документів: 

збільшення статутного капіталу на 50 млн грн за рахунок додат-
кових внесків акціонерів банку (нових акціонерів не залучали); 

призначення нового голови Правління банку — Котляра І. С. 
Ураховуючи зазначені зміни, визначте: 
а) що повинен зробити акціонерно-комерційний банк «Епос» 

для реєстрації змін і доповнень у Національному банку України ? 
б) дії територіального управління НБУ в цьому випадку? 
За якої умови територіальне управління НБУ може самостійно 

прийняти рішення про реєстрацію змін та доповнень до устано-
вчих документів комерційних банків? 

Підготуйте такі документи: 
а) клопотання акціонерно-комерційного банку «Епос» про ре-

єстрацію змін і доповнень до установчих документів; 
б) анкету співбесіди членів комісії з питань нагляду та регу-

лювання діяльності банків із кандидатом на посаду голови Прав-
ління комерційного банку «Епос»; 

в) висновок територіального управління Національного банку 
України у зв’язку з цим. 

Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд. 
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Завдання 18 

Акціонери-засновники вирішили створити й зареєструвати 
акціонерно-комерційний банк «Епос». 

1. Складіть: 
— заяву Ради банку про реєстрацію; 
— висновок територіального управління НБУ 
2. Визначте перелік умов реєстрації банку. 

Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд студен-
тів або надаються додатково викладачем. 

Завдання 19 

Правління акціонерно-комерційного банку «Енергія» 5-го вересня 
поточного року прийняло рішення про створення філії в м. Києві. 

1. Укажіть, за яких умов цей банк зможе виконати рішення 
свого правління. 

2. Визначте перелік питань, які обумовлять поведінку комер-
ційного банку й територіального управління Національного бан-
ку України в цій ситуації. 

3. Визначте, у яких випадках територіальне управління Націо-
нального банку України може відмовити вказаному банкові у 
відкритті філії? 

4. Складіть клопотання цього банку про відкриття філії та до-
звіл територіального управління Національного банку України з 
цього приводу. 

Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд студен-
тів або надаються додатково викладачем. 

Завдання 20 

Правління акціонерно-комерційного банку «Епос» 20-го січня 
поточного року прийняло рішення про відкриття відділення в 
м. Біла Церква. 

1. Складіть: 
— клопотання банку з цього приводу; 
— дозвіл територіального управління НБУ на відкриття відді-

лення. 
2. Визначте, у яких випадках територіальне управління НБУ 

може відмовити вказаному банкові у відкритті відділення. 

Примітка: реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд студен-
тів або надаються додатково викладачем. 
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  
ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД» 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оцінювання теоретичних знань із дисципліни — це перший з 

двох контрольних заходів, передбачених навчальним планом. 
Воно проводиться в письмовій формі. Студенти повинні відпові-
сти на теоретичні питання курсу, розв’язати практичні завдання. 
Контрольне оцінювання проводиться за п’ятьма завданнями, ко-
жне з яких має три рівні оцінки: 0; 5; 10 балів. 

Другий контрольний захід полягає в підведенні підсумків ви-
конання студентом п’яти індивідуальних завдань і також має три 
рівні оцінки: 0; 5; 10 балів. 

Критерії оцінювання знань із теоретичних питань 

А. Повна відповідь на питання (найвища якість письмового 
завдання), яке оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким 
вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту наведеної в питанні 
проблеми; 

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питань 
економічних категорій та законів; 

3) правильне розкриття змісту зазначених економічних кате-
горій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; 

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 
концепцій до альтернативних поглядів на дане питання; 

5) уміння самостійно робити логічні висновки й узагальнення, 
знання історії створення теорій та еволюції поглядів їх основних 
представників; 

6) уміння користуватися методами наукового аналізу економіч-
них явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

7) використання актуальних фактичних та статистичних да-
них, знання дат та історичних періодів, які підтверджують тези 
відповіді на питання; 
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8) урахування (для письмових робіт) усіх додаткових вимог, 
які стосуються відповідного завдання й мають місце безпосеред-
ньо в тексті завдання або в рекомендованих викладачем методич-
них посібниках та наукових виданнях; 

9) правильне розв’язання відповідної практичної ситуації. 
Б. Відповідь на питання оцінюється в 5 балів, якщо: 
1) не розкрито хоча б один із пунктів, указаних вище (якщо він 

явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо: 
2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазна-

ченими вимогами зроблено значні помилки під час: 
— визначення авторства й змісту в цілому правильно наведе-

них теоретичних концепцій у галузі грошей та кредиту; 
— визначення змісту конкретних грошових та кредитних сис-

тем (переплутано назви країн, суттєвих елементів грошових та 
кредитних систем різних країн — назви національних валют, 
центральних банків тощо); 

— розв’язання відповідної практичної ситуації. 
В. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо: 
1) не розкрито три чи більше пунктів, зазначених у вимогах 

до найвищої оцінки (якщо вони явно потрібні для вичерпного 
розкриття питання); 

2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які ок-
ремо характеризують критерії оцінки питання в 10 балів; 

3) висновки, зроблені під час відповіді (у висновках письмової 
роботи), не відповідають правильним чи загальновизнаним за відсут-
ності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді; 

4) неправильно розв’язано відповідну практичну ситуацію; 
5) характер відповіді дає підстави стверджувати, що особа, 

яка складає залік (виконала відповідне завдання), неправильно 
зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не 
відповіла на нього по суті, припустившись грубих помилок у змі-
сті відповіді. 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково 
враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це пи-
тання недоліки та помилки, якими вважаються: 

— неохайне оформлення роботи (незагальноприйняті скоро-
чення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких 
чорнил) (мінус 5 балів); 

— неточності в назвах окремих економічних категорій та по-
нять (мінус 5 балів); 

— порушення логічної послідовності у викладенні тез відпові-
ді на питання (мінус 5 балів); 



 169 

— помилкові дати та неправильно визначені історичні періо-
ди, які характеризують окремі грошово-кредитні системи та еко-
номічні процеси, якщо вони близькі до справжніх та в цілому ві-
дповідають логіці відповіді (мінус 5 балів); 

— помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір по-
милки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено 
у відповіді (мінус 5 балів). 

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок — 
0 балів за відповідне питання. 

Завдання для виконання на базі виробничої практики  
або за місцем роботи студента 

Під час проходження виробничої (переддипломної) практики 
студенти виконують п’ять завдань, перелік яких запропоновано 
нижче. 

У звіті про виконання завдань не слід переписувати норматив-
ні документи, необхідно лише вказати, які конкретно документи 
ви вивчали, готуючись виконати те чи інше завдання. 

У звіті про виконане завдання слід навести результати прове-
деного аналізу роботи конкретної установи банку з відповідного 
питання, матеріали звітності позичальника, які при цьому вико-
ристовувалися, розрахунки, заповнені банківські документи тощо. 

Перелік практичних завдань 

1. Ознайомитися зі структурою служби банківського нагляду 
Національного банку України на рівні центрального апарату та 
відповідного територіального управління. 

Засвоїти завдання та основні функції служби банківського на-
гляду на зазначених рівнях. 

У випадках, коли студент не має можливості вивчити наведені 
вище питання безпосередньо в НБУ, перше завдання дозволяєть-
ся виконати на теоретичних матеріалах. 

2. Ознайомитись із здійсненням банківського нагляду Націо-
нальним банком України на стадії реєстрації відповідного комер-
ційного банку та отримання ним ліцензії НБУ на здійснення бан-
ківських операцій. 

Зокрема: 
— виконання реєстраційних вимог (розмір статутного капіта-

лу, реєстраційні документи, склад та фінансовий стан засновни-
ків тощо); 
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— виконання ліцензійних вимог (розмір капіталу для надання 
тих чи інших пунктів ліцензії на здійснення банківських опера-
цій, наявність кваліфікованих керівників та фахівців тощо); 

— надання додаткових та вилучення (зупинення) існуючих 
пунктів банківської ліцензії. 

3. Ознайомитися з процесом здійснення безвиїзного нагляду, 
який включає вивчення таких процесів: 

— контролю за дотриманням обов’язкових економічних нор-
мативів комерційних банків; 

— формування обов’язкових фондів та резервів (резерви на 
покриття можливих збитків від кредитної діяльності, дебітор- 
ської заборгованості, цінних паперів, внески у Фонд гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб); 

— здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків на 
стадії раннього реагування. 

4. Ознайомитись із процесом інспектування банків та скла-
дання Звіту за наслідками інспектування. Розглянути механізм 
контролю за аудиторськими висновками завнішніх аудиторів у 
процесі інспектування та зв’язок зі службою внутрішнього ауди-
ту комерційних банків. 

5. Виконати письмово індивідуальне практичне завдання на 
основі теми реферату, яка обирається студентом відповідно до 
вимог викладача. 

Оцінювання звіту про виконання практичних завдань 

Про виконання практичних завдань студент звітує в письмовій 
формі. Звіт виконується на стандартних аркушах формату А4 на 
комп’ютері або від руки, прошивається з лівого краю. 

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, 
університету, факультету, навчальної дисципліни. Нижче робить-
ся напис: «Звіт про виконання практичних завдань» студента 
(прізвище, ініціали, шифр академічної групи), назва організації. 

Після титульного аркуша розміщується звіт про виконання 
п’яти завдань. Студент переписує умови завдань і дає відповіді 
на них. Обсяг звіту про виконання практичних завдань має бути в 
межах 25—30 сторінок. 

На кафедрі встановлюється граничний термін подання звіту 
про виконання практичних завдань. Звіти, що надійдуть на кафед-
ру пізніше встановленого терміну, не розглядаються, а студент не 
допускається до підсумкового оцінювання знань із навчальної 
дисципліни. 
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Одержані кафедрою звіти студентів оцінюються викладачем у 
десятиденний термін. 

Оцінка виконання кожного з п’яти практичних завдань може 
мати три рівні: 0; 5; 10 балів. 

Критерії оцінювання 

10 балів — студент бездоганно виконав завдання і належним 
чином його оформив у своєму звіті. Інформацію ілюстровано фа-
ктичними даними. 

5 балів — завдання в цілому виконано, але є окремі недоліки: 
частини інформації бракує або вона суперечлива на різних сторі-
нках звіту, немає необхідних ілюстрацій, пропозиції студента не-
достатньо обґрунтовано. 

0 балів — завдання взагалі не виконано або є суттєві недоліки. 

Підсумкова оцінка з дисципліни 

Підсумковий контроль із дисципліни «Банківський нагляд» 
полягає в проведенні диференційованого заліку. 

Диференційований залік виставляється відповідно до кількості 
набраних балів за результатами двох контрольних заходів, які 
передбачають оцінювання знань із теоретичної та практичної  
частин дисципліни. 

Залік із дисципліни вважається складеним, якщо студент за 
підсумком контрольних заходів набрав не менше 50 балів. 

Оцінювання знань, умінь і практичних навиків студента з нав-
чальної дисципліни «Банківський нагляд» здійснюється за 100-
бальною системою з подальшим переведенням її у традиційну 
для фіксації оцінку у відповідних документах за шкалою: 

оцінка «задовільно» — 50—60 балів; 
оцінка «добре» — 65—80 балів; 
оцінка «відмінно» — 85—100 балів. 
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