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Національного банку України. Банківська таємниця. 

Національний банк України. 

Є основним контрольним органом у сфері грошово-кредитного обігу забезпечення 

фінансового контролю та банківського нагляду. У межах конституційних повноважень 

Рада НБУ розробляє Основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за 

її проведенням. НБУ здійснює нагляд за діяльністю комерційних банків, що є суб'єктами 

підприємницької діяльності, їх відділень, філій, представництв по всій території України. 

Такий нагляд спрямований на забезпечення стабільності банківської системи, захист 

інтересів вкладників шляхом зменшення ризиків у діяльності комерційних банків. 

Фінансовий контроль НБУ спрямований на скорочення зовнішніх і внутрішніх 

банківських ризиків: ліквідності, кредитних, валютних, облікового відсотка тощо. 

Стратегічну політику служби банківського нагляду НБУ визначають її контрольно-

наглядові функції, які концентруються за кількома формами контролю. 

Початковий контроль здійснюється з метою чіткого й повного визначення вимог для 

отримання ліцензії на проведення банківських операцій. Проводиться на стадії державної 

реєстрації банків та їх філій і дає змогу ще до вирішення питання стосовно відкриття 

банку впевнитися у його майбутній надійності. Основною метою початкового контролю є 

допущення на фінансово-кредитний ринок країни лише таких банків, умови діяльності 

яких відповідають установленим НБУ обов'язковим вимогам і не створюють загрози 

інтересам їх клієнтів. За Законом України "Про банки і банківську діяльність" вимоги 

контролю передбачають подання до НБУ для державної реєстрації відповідних 

установчих документів, що відповідають чинному законодавству України. Зазначені 

вимоги стосуються: обсягу капіталу; джерел внесків до статутних фондів банків; 

фінансового стану засновників банків; кваліфікації, професійної придатності та ділової 

репутації керівників банку; бізнес-плану, що визначає основні види діяльності, які банк 

планує здійснювати на найближчий рік, та стратегію діяльності банку на найближчі три 

роки. 

Основними вимогами для отримання банківської ліцензії є: наявність сплаченого та 

зареєстрованого підписного капіталу у розмірі, що встановлюється законодавством; 

належна забезпеченість банку банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, 

приміщеннями; рівень професійної придатності керівників банку тощо. 

Попередній контроль здійснюється з метою додержання вимог розумного (з оптимальним 

ризиком) ведення справ, заборони або обмежень окремих видів діяльності, відрахувань від 



резервів страхування активних операцій банків, які гарантують безпеку та стабільність 

банку і захист інтересів його клієнтів. Ґрунтується на перевірці та аналізі звітності, що її 

надають комерційні банки до НБУ (документальна ревізія). Проведення документальної 

ревізії дає можливість спостерігати за динамікою економічних нормативів для визначення 

реальних можливостей і перспектив розвитку кожного конкретного банку, а також 

імовірності та причин виникнення можливих негативних явищ у його подальшій 

діяльності. Контроль включає також: заборону або обмеження банківської діяльності; 

встановлення обмежень щодо відрахувань під час формування резервних фондів 

страхування активних операцій і контроль за їх виконанням; запровадження штрафних 

санкцій адміністративного і фінансового характеру. 

Поточний контроль проводиться шляхом інспектування, здійснення комплексних і 

тематичних перевірок поточної діяльності банків та їх установ (ревізії на місцях), а також 

розроблення і вжиття заходів щодо їх організаційного закріплення. Під час інспектування 

перевіряються: законність здійснюваних операцій; стан бухгалтерського обліку; 

діяльність служби внутрішнього банківського аудиту; достовірність звітів; відповідність 

законодавству локальних актів банківської установи тощо. Поточний контроль передбачає 

визначення методів і форм перевірки банків, розробку заходів їх організаційного 

зміцнення і фінансового оздоровлення та їх застосування. 

Основні вимоги поточного контролю: проведення комплексних і тематичних перевірок 

банків; надання керівництву банків рекомендацій щодо поліпшення діяльності за 

результатами інспектування; застосування санкцій до банків, які порушили законодавчо-

нормативні акти, що регулюють банківську діяльність; прийняття рішень за підсумками 

інспектування. НБУ здійснює банківський нагляд на індивідуальній та консолідованій 

основі і застосовує заходи впливу за порушення вимог законодавства щодо банківської 

діяльності. 

ДКЦПФР. Згідно з п. 9 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні" до повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

належить проведення перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності емітентів, 

осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та 

саморегулів-них організацій. Такі перевірки і ревізії проводяться Комісією самостійно або 

разом з іншими відповідними органами. Згідно з абзацом 4 частини другої ст. 9 цього 

Закону уповноважені особи Комісії мають право залучати за погодженням із відповідними 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевої влади та 

самоврядування, підприємствами та об'єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих Рад 

(за їх згодою) для проведення перевірок та ревізій. 

Відповідно до положень ст. З та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні" перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності є одним 

із засобів контролю за дотриманням чинного законодавства про цінні папери, який 

(контроль), у свою чергу, є однією з форм державного регулювання ринку цінних паперів, 

що згідно зі ст. 5 цього Закону здійснюється Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку. Інші державні органи контролюють діяльність учасників ринку цінних 

паперів у межах своїх повноважень, визначені чинним законодавством. 



До учасників фондового ринку згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий 

ринок" належать емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники 

фондового ринку. Згідно зі ст. 6 Закону України "Про інститути спільного інвестування 

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" державне регулювання у сфері спільного 

інвестування здійснює Комісія відповідно до Закону України "Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні". 

До державних органів, що здійснюють контроль за діяльністю учасників фондового 

ринку, належать також контролюючі органи, визначені ст. 5 Указу Президента України 

"Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 р. № 

817/98, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-

господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з питань, віднесених до 

компетенції цих органів згідно з чинним законодавством. 

Крім того, у ч. З ст. 5 цього Указу зазначається, що здійснення планових і позапланових 

виїзних перевірок з питань, визначених у ч. 1 ст. 5 цього Указу, іншими державними 

органами забороняється. Проте у ч. 1 ст. 5 цього Указу не висвітлюються питання 

контролю за випуском та обігом цінних паперів і їх похідних згідно із Законом України 

"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Вимоги щодо порядку 

організації та координації проведення перевірок установлюються цим Указом, 

поширюються на контролюючі органи, визначені цим Указом, та у переліку яких немає 

ДКЦПФР. 

Зазначене також установлюється постановою КМУ "Про затвердження Порядку 

координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, 

уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів 

(обов'язкових платежів)" від 21 липня 2005 р. № 619, у якій зазначається, що координації 

проведення планових виїзних перевірок стосуються органів виконавчої влади, 

уповноважених здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів 

(обов'язкових платежів), до яких Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

не належить. 

На основі вищевикладеного, вимоги щодо порядку, строків та координації проведення 

перевірок суб'єктів підприємницької діяльності згідно з Указом Президента України "Про 

деякі заходи із дерегулювання підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 р. № 817/98 

та Порядком координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої 

влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та 

зборів (обов'язкових платежів), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

21 липня 2005 р. № 619, на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку не 

поширюються, а проведення перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності 

емітентів, осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових 

бірж і саморегулівних організацій здійснюється Комісією згідно з повноваженнями, 

встановленими Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні" 

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ (bank secrecy) – інформація щодо діяльності та фінансового 

стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та 



взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої 

може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Відповідно до Закону України 

"Про банки і банківську діяльність" до б. т. відносять відомості та інформацію: 1) про 

банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у 

Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням 

клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про 

системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної 

особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності 

клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та 

інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає 

опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації. 

  

Банк має право надавати інформацію, що становить Б. т., іншим банкам і Національному 

банку України в обсягах, необхідних при наданні кредитів і банківських гарантій. 

Завдання.  

Ознайомитися з поданим матеріалом та законспектувати. 

Підготувати Презентацію на тему: « Банківська таємниця» 

 

Роботу надсилати на електрону адресу sveta101989@gmail.com 

  

 

 

 


