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УДК 336.711.65 О. С. Сенченко 

ПЕРЕВАГИ ВВЕДЕННЯ ІНСТИТУТУ КУРАТОРСТВА В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті запропоновано новий для України інструмент контактного банківського нагляду — 
інститут кураторства. Зроблено порівняльний аналіз основних функцій та завдань куратора та інспектора. 
Визначено місце інституту кураторства в системі банківського нагляду та переваги його введення в Україні. 
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Summary. The new for Ukraine instrument of contact banking supervision — institute of counsel is offered in the 
article. The comparative analysis of basic functions and tasks of counsel and inspector is conducted. The place of 
institute of counsel is certain in the system of bank supervision and advantage of his introduction on Ukraine. 

Key words: institute of counsel, banking supervision, counsel, inspector. 

Постановка проблеми. Поточний банківський 
нагляд характеризується громіздкістю та низькою 
оперативністю у прийнятті рішень щодо подальших 
наглядових дій. Працівники банківського нагляду, 
у разі виявлення ризикових тенденцій, не мають 
своєчасного доступу до банків, оскільки оформлен-
ня розпорядження на позапланову перевірку зай-
має певний час. Останнім часом Національним 
банком України (далі — НБУ) активно удоскона-
лювалася законодавча та нормативно-правова база, 
впроваджувалися міжнародні підходи та стандарти 

щодо нагляду та регулювання банків, але, незважа-
ючи на широку регламентацію вступного, поперед-
нього і поточного видів нагляду за банками, про-
гнозна оцінка їх поведінки розвинута дуже слабо. 

Оптимізація змісту та методів банківського 
нагляду в напрямку переходу від формальної 
оцінки кількісних параметрів до професійної та 
своєчасної діагностики фінансового стану банків 
є особливо актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми методології банківського нагляду є предме-
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том дослідження О. Д. Вовчак [1], І. І. Д’яконової 
[2], В. В. Коваленко [3], А. П. Яценюка [4] та 
інших. У роботах зазначених вчених обґрунтова-
но методологічні засади організації банківського 
нагляду в системі НБУ, за етапами і методами 
здійснення банківський нагляд поділено на вступ-
ний, попередній і поточний, запропоновано мо-
дель організації банківського нагляду на основі 
оцінки чутливості діяльності банківської устано-
ви до ризиків. Проте не приділено значної уваги 
щодо організації контактного нагляду між банком 
та НБУ у складі пруденційного нагляду. 

Метою дослідження є вдосконалення банків-
ського нагляду шляхом введення інституту кура-
торства, визначення його місця в системі бан-
ківського нагляду та переваг введення в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розви-
ток банківської діяльності стримується факторами 
як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

До внутрішніх належать нерозвинуті системи 
управління, слабкий рівень бізнес-планування, 
недосконала ризикова кредитна політика, недо-
статній рівень претензійно-позовної роботи з боку 
банку, незадовільний рівень керівництва в деяких 
банках, відсутність достатньої кваліфікації персо-
налу банку, орієнтація на надання сумнівних по-
слуг та ведення недобросовісної комерційної прак-
тики, фіктивний характер значної частки капіталу 
деяких банків, низький рівень капіталізації, участь 
у тіньовій діяльності та їх криміналізація. 

До зовнішніх можна віднести значні ризики 
кредитування, знецінення майна, що перебуває 
як забезпечення за кредитними операціями, не-
досконале законодавство, обмежені ресурсні 
можливості банків, перш за все дефіцит середньо-
строкових та довгострокових пасивів, недостатній 
рівень довіри населення до банків, негативний 
платіжний баланс країни, нестабільність еконо-
мічної та політичної ситуації, інфляція, а також 
неефективний банківський нагляд. 

Банківський нагляд не може бути ефектив-
ним без використання сучасних інструментів його 
здійснення. Одним із таких інструментів є інсти-
тут кураторства, який широко розповсюджений 
у банківській практиці зарубіжних країн Західної 
Європи, Великобританії, а також із січня 2008 
року офіційно діє у Росії. 

Міжнародний досвід свідчить про те, що 
використання інституту кураторства за умови 
його професіоналізму та ефективного контролю 
за його діяльністю сприяє розвитку банківського 
нагляду та впровадженню в його практику ризик-
орієнтованих підходів. 

В Україні кураторство за банками викорис-
товується з січня 2009 року як захід впливу при 
введенні особливого режиму контролю за діяль-
ністю банків. 

Особливий режим контролю є додатковим 
інструментом банківського нагляду, що викорис-

товується, як правило, одночасно із заходами 
впливу, що встановлені статтею 73 Закону про 
банки і банківську діяльність, у разі наявності 
хоча б однієї з таких ознак: 

— невиконання керівниками банку вимог 
НБУ щодо усунення виявлених порушень; 

— відсторонення керівників банків від посади; 
— виявлення за результатами безвиїзного на-

гляду або інспекційної перевірки фактів проведен-
ня банком операцій з високим рівнем ризику, по-
рушень банківського законодавства, а також одер-
жання доходів із порушенням вимог законодавства 
України, навіть якщо ці порушення не призвели до 
погіршення фінансового стану банку; 

— виникнення реальної загрози невиконан-
ня банком своїх зобов’язань перед клієнтами і 
кредиторами; 

— потреба в посиленому контролі за діяль-
ністю банку з метою уникнення можливості не-
виконання банком своїх зобов’язань перед клієн-
тами та кредиторами до часу прийняття НБУ 
рішення про призначення тимчасової адмініст-
рації або про відкликання ліцензії та ініціюван-
ня процедури ліквідації [5]. 

Проте доцільніше використовувати кураторство 
не як захід впливу на банк, коли щось змінити у 
фінансовому стані банку вже занадто пізно, а як 
інститут контактного банківського нагляду, який 
допоможе виявляти проблеми в діяльності банку на 
ранній стадії, запобігти їм та посилити наглядові 
функції регулятора у відношенні до банків. 

Незважаючи на велику кількість звітності 
кредитних установ, дистанційно оцінити їх реаль-
ний фінансовий стан не завжди можливо через 
його прикриття банками шляхом викривлення 
бухгалтерської звітності. 

З отриманих статистичних звітів не завжди 
можна зрозуміти, що стоїть за цими цифрами. 
Працівники відділів банківського нагляду змушені 
запрошувати у банків додаткові пояснення щодо 
економічної сутності операцій, підтверджуючі до-
кументи або виходити на позапланову інспекцій-
ну перевірку. При цьому кредитних організацій 
багато, а штат наглядовців значно менший та вони 
часто не мають можливості здійснити позаплано-
ву перевірку через необхідність виконання плану 
перевірок, участь у залученні до перевірок у інших 
областях. Тому відомості про стан справ у банках, 
які здатен зібрати регулятор, можуть бути непов-
ними та несвоєчасними. 

Пропоную як один із інструментів банківсь-
кого нагляду введення інституту кураторства. 
Деякі вважають, що функції кураторів та інспек-
ційної бригади дублюються. Проте, на мій по-
гляд, більшість із них зовсім різні. Основне зав-
дання інспекторів — здійснення всіх видів пере-
вірок банків, а також перевірок фінансових уста-
нов та їх підрозділів у межах компетенції НБУ 
згідно із законодавством України. 
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До основних функцій належать наступні: 
— здійснення перевірок діяльності банків 

(крім перевірок і ревізій фінансово-господарської 
діяльності) згідно з планом комплексного інспек-
тування банків, а також щодо дотримання зако-
нодавства України з питань запобігання та протидії 
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 
і підготовка НБУ інформації про їх результати; 

— застосування у разі порушення банками 
вимог банківського законодавства та норматив-
но-правових актів НБУ або здійснення ними 
ризикових операцій, які загрожують інтересам 
вкладників чи інших кредиторів банку, заходів 
впливу, що передбачені законодавством України 
і нормативно-правовими актами НБУ, у межах 
наданих повноважень; 

— участь за дорученням НБУ в перевірках 
банків інших регіонів. 

Виникає питання хто ж такий куратор? Кури-
рування — природний інструмент будь-якого конт-
ролю. Куратор — це службовець відділу банківсько-
го нагляду НБУ, за яким посадовою інструкцією 
закріплено один або декілька банків. Куратор 
здійснює аналіз фінансового стану закріпленого за 
ним банку не лише за даними статистичної звітності, 
а й має доступ до банку. Сутність інституту куратор-
ства полягає в тому, що питання, які стосуються 
діяльності однієї кредитної організації, знаходяться 
в компетенції одного спеціаліста відділу банківсько-
го нагляду або групи спеціалістів, в залежності від 
розміру банку та його належності до 1–4 груп за 
розміром регулятивного капіталу та активів. 

При цьому професійні та особисті якості ку-
ратора повинні забезпечувати ефективне вирі-
шення основних завдань банківського нагляду. 

Куратор не виконує функції нагляду на місці 
інспектування, а є представником пруденційно-
го нагляду, який контактує з банком. 

Основна задача інституту кураторства — 
організація контактного нагляду між банком та 
НБУ, оздоровлення банківської системи. 

Серед функцій куратора можна виокремити 
такі, як виявлення недоліків та проблем у банках 
на ранніх стадіях їх появи, оцінка достовірності 
складеної звітності, підготовка пропозицій щодо 
режиму нагляду за банком з урахуванням рівня 
виявлених ризиків, оцінка систем внутрішнього 
контролю, якості управління, складання про-
гнозів щодо тенденцій розвитку банків, участь у 
нарадах з керівництвом банку, його акціонерами, 
захист інтересів кредиторів та вкладників, забез-
печення стабільності та фінансової безпеки бан-
ківської системи. 

Крім того, перевірки здійснюються періодично, 
а куратор виконує свої функції на постійній основі. 

Враховуючи викладене, здійснення інспекту-
вання та кураторства за банками доповнюють 
одне одне на шляху підвищення ефективності 
банківського нагляду. 

Таким чином, можна визначити місце інсти-
туту кураторства в системі банківського нагляду 
як важливого елементу при переході від безвиїз-
ного нагляду до контактного нагляду, який за-
безпечує посилення фінансової безпеки окремо-
го банку і банківської системи в цілому шляхом 
професійної та своєчасної діагностики загроз та 
ризиків у діяльності банків, а також прогнозної 
оцінки їх поведінки. 

Важливе значення для використання цього 
інструменту нагляду мають високі професійні та 
етичні якості кураторів, контроль за їх діями, 
колегіальність при обговоренні проблем та ри-
зиків у діяльності банку та запропонованих 
шляхів їх вирішення, а також відповідальність 
керівників кураторів за якість нагляду. 

Підготовку кураторів банківських установ 
необхідно здійснювати за спеціально розробле-
ною для них навчальною програмою, по закін-
ченні якої складається кваліфікаційний іспит та 
надається сертифікат. Строк дії сертифіката вста-
новити не більше року з моменту складання ква-
ліфікаційного іспиту та щорічно підтверджувати 
достатній кваліфікаційний рівень. 

Крім того, куратор не повинен відноситися до 
інсайдерів/пов’язаних осіб із закріпленим за ним 
банком, не мати родинних відносин (рідні брати 
та сестри, батьки, чоловік, дружина, повнолітні або 
усиновлені діти, дідусь, бабуся, онуки або усинов-
лені онуки) з керівниками, контролерами та акціо-
нерами (учасниками) банку. Також куратор не 
повинен мати протягом останніх двох років дого-
вірних відносин з закріпленим за ним банком. 

Куратор має доступ до внутрішніх документів 
банку, бере участь у нарадах з керівництвом бан-
ку та його акціонерами, проте він не приймає нія-
ких рішень щодо підшефного банку, він готує 
оцінку стану справ у банку, пропозиції для вико-
ристання їх органом банківського нагляду та 
прийняття остаточного рішення щодо подальшої 
діяльності банку. Працюючи в постійному кон-
такті з керівництвом кредитної організації та 
іншим персоналом, куратор, володіючи інформа-
цією про її діяльність, зможе надавати адекватну 
оцінку поточного стану та перспектив розвитку 
банку, виявляти загрози та ризики, вносити про-
позиції щодо заходів відповідного реагування. 
При здійсненні щоденного нагляду за банком ку-
ратором дуже легко побачити початок будь-якої 
негативної тенденції в його діяльності та своєчас-
но надати пропозиції щодо виправлення ситуації. 

Висновки. До переваг введення інституту ку-
раторства можна віднести: 

— перехід від безвиїзного нагляду до контак-
тного; 

— можливість отримання інформації про 
реальний фінансовий стан банку; 

— щоденний аналіз операцій банку на 
міжзвітні дати; 
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— перевірка достовірності звітності з вико- Література
ристанням первинних документів; 

— оцінка ефективності систем внутрішнього 
контролю та якості управління. 

У разі введення інституту кураторів куратор 
банку отримає можливість швидкого доступу до 
банку, який курирує, що надасть змогу оператив-
ніше та достовірніше проаналізувати загрози та 
ризики в діяльності банку та визначитися з режи-
мом нагляду, а за наявності суттєвих проблем ви-
значитися із заходами наглядового реагування, які 
найбільш необхідні та ефективні в даній ситуації. 
Введення в банки кураторів надасть можливість 
вдосконалити та посилити банківський нагляд. 

Запропоновано новий інструмент контактно-
го банківського нагляду — інститут кураторства, 
який буде використовуватися не як захід впливу 
на банк, а як інститут контактного банківського 
нагляду. 

Подальші дослідження будуть направлені на 
розробку механізму взаємодії куратора з банком. 
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УДК 336.221.262 Л. П. Сідельникова 

РОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ

Анотація. Досліджено особливості функціонування податку на додану вартість як основної бюджето
утворюючої складової фінансування державних видатків. Новації Податкового кодексу в частині зміни 
ставки ПДВ оцінені в контексті прагнення України до європейської інтеграції. Визначено, що зменшення 
фіскальної ефективності ПДВ призведе до підвищення ролі боргової складової забезпечення фінансування дер
жавних видатків в Україні. 

Ключові слова: податок на додану вартість, податкові фінанси, боргові фінанси, фіскальна ефективність, 
державні доходи, державний бюджет, фінансування видатків бюджету. 

Summary. The features of functioning of tax valueadded as basic of forming of budget for financing of the government 
spending are investigated. The innovations of the Internal revenue code in part of change of rate VAT are appraised in 
the context of aspiration of Ukraine to European integration. It is certain that over diminishing of fiscal efficiency VAT 
will bring to the increase of role the debt constituent of providing of financing of the government spending in Ukraine. 

Key words: tax valueadded, the tax finances, the debt finances, fiscal efficiency, state profits, the state budget, 
financing of charges of budget. 

Постановка проблеми. Економічне зростання 
не повинно вступати у суперечність з фіскальни-
ми інтересами держави, продукування якою сус-
пільно необхідних благ вимагає певного рівня 
видатків бюджету. Функціонування податкових 
форм фінансування державних потреб забезпечує 
існування держави як суспільного інституту, а 
також, залежно від характеру акумулювання і 

використання податкових надходжень, коригує 
розвиток соціально-економічних відносин 

Однією з найактуальніших проблем функці-
онування податкових фінансів є визначення оп-
тимального співвідношення між різними форма-
ми оподаткування, насамперед між прямими і 
непрямими податками. Світова фіскальна прак-
тика довела, що протистояння прямого та опосе-
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