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Делегатам, учасникам і гостям
XI з'їзду Асоціації українських банків

Вже 14�й рік Асоціація українських
банків активно і ефективно впливає на
формування банківського середовища
як ринкову економічну силу
становлення української державності.

Банки гостро відчувають
недосконалість існуючої нормативно�
правової бази, що регулює економічну
діяльність. Нещодавно увагу народних
депутатів, спеціалістів економічної
сфери, урядовців та вчених, всієї
громадськості привернули
парламентські слухання з проблем та
перспектив розвитку фінансів та
банківської системи. Відверта та
ділова дискусія була спрямована на
розвиток реального сектора
економіки, створення умов для
включення банківської системи в
процес інвестування і довгострокового
кредитування економіки та населення.

консолідовані 
зусилля всіх

зацікавлених сторін
До Верховної Ради подані відповідні законопроекти. Тож

найтіснішими мають стати контакти членів Робочої групи
народних депутатів, спеціалістів НБУ, АУБ, представників
банків, урядовців з доопрацювання банківського і ширше —
фінансового законодавства.

Загалом потрібні консолідовані зусилля всіх зацікавлених
сторін і Асоціації у вирішенні банківських проблем.

І дуже добре, що Асоціація бере участь у вдосконаленні
банківського законодавства, лобіює вирішення актуальних
питань банківської діяльності, що дасть можливість
розширити обсяги кредитування реального сектора
економіки, підвищити гарантії повернення кредитів. Всілякої
підтримки заслуговують ваші зусилля з формування
громадської думки і згуртування фахівців банківської справи
для подальшого розвитку банківської системи, виведення її
на рівень європейської за якістю і асортиментом
пропонованих послуг.

Щиро бажаю з'їзду Асоціації плідного обговорення
перспективних ідей, прийняття мудрих рішень і реального їх
виконання.

Володимир ЛИТВИН,
Голова Верховної Ради України

ПОТРІБНІ
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Делегатам, учасникам і гостям 
ХІ з'їзду Асоціації українських банків

Від імені Правління, всіх працівників На�
ціонального банку України вітаю Вас з на�
годи проведення ХІ з'їзду Асоціації україн�
ських банків!

Приємно відзначити, що Асоціація як
громадська організація відіграє  визначну
роль у згуртуванні банкірів навколо проб�
лем удосконалення банківської діяльності.

Так, Асоціація докладає значних зусиль
і бере активну участь у вдосконаленні бан�
ківської нормативно�правової бази, широ�
кому інформуванні населення країни про
діяльність комерційних банків,  їх значення
в житті держави,  у підвищенні професійно�
го і кваліфікаційного рівня спеціалістів бан�
ківської сфери, адже, у підсумку, це зміц�
нює довіру до банківської системи у ціло�
му.

Особливо наголошу на високій ролі та
принциповій позиції Асоціації у створенні
рівних конкурентних умов для всіх банків, в
активному відстоюванні справедливих ін�
тересів банків, у недопущенні їх дискримі�
нації . 

Національний банк співпрацює з Асоці�
ацією на засадах взаємоповаги і рівності,
хоча, іноді процес узгодження позицій бу�
ває доволі складним. Але, розумність ком�
промісу превалює у наших стосунках, що
дає змогу досягти згоди при вирішенні
важливих питань. Адже ми маємо єдині
стратегічні інтереси � ефективне функціо�
нування банківської системи та забезпе�
чення стабільності національної валюти.

Переконаний: документ, підготовле�
ний за результатами з'їзду, сприятиме
удосконаленню банківської системи: від
законодавчої бази до рівня обслуговуван�
ня у кожній філії всіх банків та виведення
нашої банківської системи на високий єв�
ропейський рівень.

Бажаю всім учасникам з'їзду плід�
ної роботи, корисного спілкування, успіхів
у професійній діяльності. Удачі і благопо�
луччя вам  і вашим родинам.

З повагою,
Голова Національного

банку України  
Сергій ТІГІПКО

Ми
маємо 
єдині 
стратегічні 
інтереси
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ківське співтовариство має можливість загальносис�
темного планування своєї діяльності, планування як
інструменту досягнення визначених системних цілей.

Проте реалізація положень Комплексної програми
є складним завданням. Щоб Програма не залишилася
правильною декларацією, мусимо організувати її ви�
конання. Досягнення намічених Програмою цілей ви�
магає консолідації першого і другого рівнів банків�
ської системи, насамперед для зміни правового сере�
довища діяльності банків. Національний банк уже пра�
цює над виконанням Програми. Відповідні напрями ді�
яльності, на наш погляд, має розробити й затвердити
на ХІ З'їзді АУБ і другий рівень банківської системи.

Час ставить перед нами завдання виходу на якісно
вищий, ніж раніше, рівень співпраці між НБУ та АУБ як
представником системи комерційних банків. Водно�
час консолідація системи не означає відміну статутних
завдань АУБ щодо захисту інтересів її членів перед ор�
ганами влади, у тому числі і перед НБУ.

Виходячи з ідеї консолідації банківської системи
для виконання стратегічних завдань Програми, спеці�
алісти АУБ розробили проект Основних напрямів ді�
яльності Асоціації українських банків на 2003�2007 ро�
ки й узгодили його зі спеціалістами банків.

Попереду в нас чотири роки професійної роботи
над реалізацією положень Програми. І позитивний ре�
зультат для банків гарантований, якщо банківська сис�
тема діятиме як ціле, елементи якого узгоджено пра�
цюють на спільний, потрібний і системі, і державі, ре�
зультат. 

Національний банк України задав належний рівень
цій роботі. Упевнений, що Асоціація українських банків
разом з банками докладуть усіх зусиль, щоб досягну�
ти цілей Програми. Бо цілі у нас спільні.
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З'їзд визначив такі завдання АУБ:
ll не допускати системних небезпек для бан�

ків;
ll формувати сприятливе правове середови�

ще для банківської діяльності;
ll ліквідувати чинні правові норми, які є нега�

тивними для банків.
На З'їзді були прийняті рішення про ресурсне

забезпечення виконання цих завдань, що суттєво
підвищило професійний потенціал АУБ, а це відра�
зу ж дало позитивні результати для банків.

Проте в 2002 році через відсутність узгодженої
галузевої стратегії діяльність першого і другого рів�
ня банківської системи не вдалося гармонізувати.

На початку 2003 року Національний банк таку
стратегію виробив. До процесу розробки "Ком�
плексної програми розвитку банківської системи
України на 2003�2005 роки" (далі Програма) керів�
ництво НБУ включило і потенціал системи комер�
ційних банків. У розробці Програми брало участь
практично все банківське співтовариство. Особли�
во плідно працювали фахівці "Укрексімбанку", "Укр�
соцбанку", "АЖІО", "ВАБанку", "Реал банку", "Елек�
тронбанку", банки Дніпропетровського регіону та
інші. Спеціалісти АУБ узагальнили пропозиції бан�
ків � і ці узагальнені пропозиції Національний банк
урахував у Програмі.

Наразі Програма затверджена Правлінням НБУ,
схвалена Кабінетом Міністрів України. Її зміст де�
монструє практичну єдність поглядів НБУ, АУБ і бан�
ків щодо стратегії розвитку банківської системи, ці�
лей та принципів її діяльності. Таким чином, банків�
ська система вперше має вироблене і схвалене
владою бачення свого майбутнього. Уперше бан�

Олександр СУГОНЯКО,
Президент Асоціації
українських банків

Х З'їзд Асоціації
українських

банків зробив
наголос на
посиленні
планових

аспектів
діяльності АУБ,

зокрема на
розвиткові

системи
комерційних

банків країни.КОНСОЛІДАЦІЯ
ЗАРАДИ РОЗВИТКУ
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Між Комітетом ВР України з питань фінансів і
банківської діяльності і Асоціацією українських
банків склалися нормальні ділові взаємовідноси�
ни. Ми уклали Угоду  про співробітництво і взаємо�
дію між нашими структурами і таким чином пере�
вели нашу співпрацю на регулярну основу. 

Асоціація українських банків активно співпра�
цює з Комітетом  щодо підготовки законопроектів,
які стосуються банківської системи, а також у вирі�
шенні інших питань банківської діяльності. Керів�
ники і спеціалісти Асоціації українських банків на

високому фаховому рівні розглядають проекти до�
кументів, беруть участь у підготовці експертних
висновків, в діяльності робочих груп, обговоренні
законопроектів на засіданнях Комітету.

За активної участі Асоціації були проведені
"круглі столи" для обговорення важливих питань,
пов'язаних з банківською діяльністю. Спеціалісти
АУБ брали активну участь у підготовці і проведенні
парламентських слухань: "Фінанси і банківська ді�
яльність: сучасний стан та перспективи розвитку".

Наша плідна співпраця дає позитивні результа�
ти і сприяє вирішенню важливих проблем банків�
ської діяльності. 

Асоціація українських банків на сьогодні � це
потужне банківське об'єднання, яке має своє міс�
це в суспільстві і активно співпрацює з банками,
владними структурами, НБУ на користь розвитку
банківської системи і економіки України.

Бажаю АУБ не втрачати досягнутого рівня і в
подальшому посилювати нашу взаємодію.

Ñåðã³é  ÁÓÐßÊ,
Ãîëîâà Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè  
ç ïèòàíü ô³íàíñ³â ³ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

Активна позиція АУБ по створенню і вдоскона�
ленню правового поля  та економічного середовища
для ефективної роботи банків в умовах ринкової
трансформації економічного розвитку країни — це
конкретний вклад у фінансове забезпечення  еко�
номічного зростання. 

Головні напрямки роботи АУБ завтрашнього
дня пов'язані, звичайно, з основними проблема�
ми банківської системи, а це, перш за все, низь�
кий рівень капіталізації банків, оскільки такий рі�
вень капіталу не задовольняє  обсяг внутрішніх
потреб і не забезпечує конкурентоспроможність
українських банків на  світовому фінансовому
ринку. 

Особливої уваги також заслуговують питання
роботи банків на фондовому ринку, оскільки цей

напрямок їх діяльності ще не отримав належного
розвитку, але саме з ним пов'язані майбутні кроки
банківської системи по забезпеченню фінансових
потреб економічного зростання. 

Не зменшується актуальність питань, що пос�
тійно мають перебувати в полі зору кожного кон�
кретного банку, а отже і Асоціації українських бан�
ків, як підвищення професіоналізму кадрового
складу банків, зменшення ризиковості здійснюва�
них активних операцій, підвищення рентабельнос�
ті та прибутковості банківських операцій, посилен�
ня довіри до банківської системи. 

Саме спільні зусилля комерційних банків, АУБ,
Національного банку України і мають бути запору�
кою ефективної і стабільної діяльності банківської
системи країни.

Асоціація вміє
поєднувати зусилля

Âàëåð³é ÃÅªÖÜ,
äèðåêòîð ²íñòèòóòó
åêîíîì³÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ
ÍÀÍ Óêðà¿íè, àêàäåì³ê 

Наша плідна
співпраця дає
позитивні результати 
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Вельмишановні учасники,
гості та організатори одинадцятого з'їзду

Асоціації українських банків!
У становленні та розвитку банківської систе�

ми України, набутті нею світового рівня неоцінен�
ну роль відіграє  ось уже понад 10 років Асоціація
українських банків.

Державна комісія з регулювання ринків фі�
нансових послуг України регулює та наглядає за
всіма небанківськими установами та організація�
ми, які надають фінансові послуги. Так, як це здій�
снює Національний банк України стосовно комер�
ційних банків.

Отже, ми з Вами покликані виконувати одну
справу. І мета цієї справи — створити розвинений
фінансовий сектор економіки, який за рівнем сво�
єї діяльності відповідав би міжнародним стандар�
там, задовольняв  потреби його учасників і відіг�
равав дедалі суттєвішу роль в економічному житті
України.

Державна комісія з регулювання ринків фі�
нансових послуг України  лише налагоджує свою
діяльність. Але ми вже плідно співпрацюємо з
найбільшими громадськими об'єднаннями учас�
ників небанківського ринку фінансових послуг.
Йдеться про Лігу страхових організацій України,
Національну асоціацію кредитних спілок України,

Асоціацію лізингових організацій України та інші.
Це допомагає нам як центральному органу вико�
навчої влади зважати на точку зору учасників різ�
них секторів фінансового ринку, інтереси яких
представляють ці громадські об'єднання. Крім
цього, така співпраця  надзвичайно корисна   під
час розробки законопроектів та нормативних ак�
тів, розв'язання вагомих проблем регулювання ді�
яльності цього ринку.

Сподіваємося також на конструктивну спів�
працю з Асоціацією українських банків з усіх нап�
рямів нашої діяльності, що тісно взаємопов'язані.

З нагоди проведення XI з'їзду Асоціації укра�
їнських банків щиро вітаю Вас та бажаю плідної
роботи і переконливих успіхів у прискоренні роз�
витку економіки України, піднесенні життєвого
рівня українського народу.

Шановний Олександре Анатолійовичу!
Від імені Ліги страхових організацій України і від себе

особисто вітаю Вас з важливою подією в житті банківської
системи країни — звітно�виборним з'їздом Асоціації україн�
ських банків!

Асоціація відіграла величезну роль в становленні націо�
нального банківського ринку.  Протягом вже багатьох років
активно розвивається співробітництво АУБ з Лігою страхо�
вих організацій: ми спільно працюємо над формуванням і
вдосконаленням законодавства, відстоюємо інтереси учас�
ників фінансового ринку.

Сподіваємося, що на цьому фундаменті і надалі розви�
ватиметься і міцнітиме наша співпраця та взаєморозуміння.

Бажаємо Асоціації українських банків великих успіхів в
реалізації важливих завдань, зокрема, і у здійсненні рішень
ХІ з'їзду!

Â³êòîð ÑÓÑËÎÂ,
Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç

ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã Óêðà¿íè

Îëåêñàíäð Ô²ËÎÍÞÊ,
Ïðåçèäåíò Ë³ãè ñòðàõîâèõ
îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè

Ми покликані
виконувати одну справу 

Наша співпраця 
міцніє і розвивається
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Асоціація: 
події, люди, факти

Асоціація
українських

банків (АУБ) @
недержавна,

незалежна,
добровільна,

некомерційна
організація, яка

створена для
сприяння

розвиткові
банківської

системи України.
АУБ представляє

інтереси своїх
членів в органах

державної влади
та управління,

захищає права
банків і

забезпечує
інформування

громадськості про
події в банківській

сфері 

В
Україні асоціацій багато. Але лише АУБ посіла видне

місце в громадському житті і стала безумовним ліде&

ром серед професійних організацій. Чому саме АУБ?

Погляньмо на Асоціацію уважніше і спробуймо дати відпо&

відь на це запитання. 

Трохи історії

У кінці 1988 —  на початку 1989 років були засновані

перші комерційні банки в Україні. Після цього пішов нес&

тримний процес створення нових банків. Перед новонарод&

женими кредитними установами постало питання: як узгод&

жувати власні дії та захищати себе як систему? Одинадцять

комерційних банків зробили перший крок до професійної



Асоціація плідно спів&

працює з Верховною Радою,

особливо з профільним Комі&

тетом з питань фінансів та

банківської діяльності, бере

участь у засіданнях Комітету,

дає свої висновки стосовно

проектів законів або щодо змін

до них. Для подальшої плідної

співпраці АУБ і Комітет ВР не&

щодавно підписали договір

про співробітництво. Треба

підкреслити, що Асоціація

співпрацює й з іншими коміте&

тами Верховної Ради, оскільки

АУБ працює над законопроек&

тами не лише щодо банківської

сфери, а й для інших напрямів

фінансової діяльності. Серед

цих напрямів і загальні подат&

кові питання, і іпотека, лізинг,

електронні платежі, і багато ін&

шого. Тобто поле діяльності

Асоціації дуже широке. 

АУБ контактує не лише з

комітетами, а й з фракціями,

консолідації —  у червні 1990

року створили власну громад&

ську організацію —  Асоціацію

українських банків (спочатку

вона називалася Асоціація ко&

мерційних та кооперативних

банків України). Серед заснов&

ників Асоціації були "Укрстром&

банк", "Укрінбанк", "Легбанк",

"Тавріда&банк" та інші. 

До цього банкірів під&

штовхнуло життя. Адже ство&

рювалося нове банківське за&

конодавство, яке мало регулю&

вати їхню діяльність, а отже,

треба було концентрувати зу&

силля на вирішенні спільних

для всіх питань. Асоціація по&

чала розвиватися і міцніти,

особливо після 1991&1992 рр.,

коли виникла нова хвиля ство&

рення комерційних банків.

Бурхливо розвиваючись, бан&

ки просто фізично відчували

необхідність захищати свої ін&

тереси. Цілком логічно, що

роль такого захисника взяло

на себе банківське професійне

об'єднання —  АУБ. 

Асоціація, пройшовши

унікальний шлях становлення,

стала найвпливовішою профе&

сійною організацією в Україні.

У цьому справді її відмітна ри&

са. АУБ не стала клубом за інте&

ресами, чим часто грішать інші

професійні організації, а від

самого моменту створення по&

чала професійно і системно

відстоювати інтереси своїх

членів, налагоджувати взаємо&

вигідні зв'язки з комерційними

банками. 

АУБ на високому профе&

сійному рівні співпрацює з На&

ціональним банком —  це один

із головних напрямів діяльнос&

ті Асоціації. АУБ часто вдається

знайти спільну мову з НБУ ще

до ухвалення конкретних нор&

мативно&правових актів, ос&

кільки Асоціація багато пра&

цює з проектами таких доку&

ментів і широко обговорює їх з

банкірами, шукаючи взаємоп&

рийнятні рішення.

Але робота Асоціації не

обмежується участю у створен&

ні нормативно&правової бази.

Життя не стоїть на місці, пос&

тійно виникають ситуації, які

вимагають кваліфікованого й

оперативного внесення про&

позицій щодо змін до чинного

законодавства.

навіть з окремими депутатами. Це копітка робо&

та, яка вимагає величезних зусиль, щоб донести

до владних осіб точку зору банківської спільно&

ти, роз'яснити професійну позицію всім учасни&

кам процесу.

Наприклад, недавно Асоціація провела зус&

тріч з фракцією комуністів —  шукали можливос&

ті досягти взаєморозуміння в законотворчій ро&

боті. І таки вдалося знайти спільну мову: кому&

ністи підтримали АУБ, проголосували за прий&

няття в першому читанні закону "Про забезпе&

чення вимог кредиторів та реєстрацію обтя&

жень". Нині Асоціація і представники банків пра&

цюють у Робочій групі ВР, яка готує цей законоп&

роект до другого читання.

Або ще такий вагомий аспект, який під&

тверджує авторитет АУБ у суспільстві, —  наукові

інститути, державні і громадські організації,

проводячи обговорення важливих питань на

"круглих столах" або конференціях, завжди зап&

рошують до себе Асоціацію, щоб вислухати її

думку, ознайомитися з її професійною позицією.

І це зрозуміло, адже керівництво та спеціалісти

Асоціації є фахівцями високого класу, думку АУБ

поважають у міністерствах економіки і фінансів

та  в інших владних інститутах. 
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вввв іііі дддд     зззз ’’’’ їїїї зззз дддд уууу дддд оооо     зззз ’’’’ їїїї зззз дддд ууууІХ З'їзд АУБ (2000 рік)
ДУБІЛЕТ О. В.,  Голова Правління ЗАТ "ПРИВАТБАНК":
"Проведення узгодженої політики між НБУ, АУБ,  ДПАУ, органами виконавчої і

законодавчої влади дозволить сформувати ефективну систему взаємодії

між ними, активно розвивати банківську систему України і, відповідно,

створити сприятливі умови для стабілізації економіки країни в цілому."

ЖАК МУНЬЄ,  Голова Правління 
АТ "БАНК КРЕДІ ЛІОНЕ УКРАЇНА":
"Нам, банкам з іноземним капіталом в Україні дуже приємно мати

можливість бути представленими в Раді нашої Асоціації, якій щойно

виповнилося 10 років."



канські банківські експерти ду&

же точно оцінили роботу Асо&

ціації, назвавши її високопро&

фесійним об'єднанням і парос&

тком демократичного сус&

пільства в Україні. Фахівців

Асоціації часто залучають до

складу груп, які працюють з

іноземними делегаціями над

обговоренням різних аспектів

функціонування економічної і

фінансової сфер. 

Одним із своїх завдань

Асоціація вважає інформуван&

ня населення. Роз'яснення лю&

дям особливостей функціону&

вання банківської системи не&

одмінно сприятиме зміцнен&

ню довіри до банків. З цією

метою Асоціація широко ви&

користовує можливості ЗМІ.

Зокрема, наше видання не раз

переконувалося в ефектив&

ності такої роботи. Впродовж

багатьох років Асоціація пос&

тійно спілкується з журналіст&

ським корпусом і демонструє

нам, журналістам, відкритість

і зрозумілість своїх дій. Ма&

буть, тому журналісти завжди

підтримують активну позицію

АУБ.

Отже, чому саме АУБ є

найвпливовішою професій&

ною організацією України?

Асоціація не стоїть на місці, во&

на постійно розвивається і са&

мовдосконалюється. Вона ак&

тивно працює на всіх напря&

мах, які так чи інакше зачіпа&

ють інтереси членів Асоціації.

Завдяки цьому перед Асоціаці&

єю відкриваються нові можли&

вості, нові перспективи. Руші&

єм успіху АУБ є команда сучас&

них висококласних фахівців,

які не залишають поза увагою

жодного з аспектів банківської

діяльності.
Наталія ЗАХАРЕВИЧ, 

головний редактор

Уявімо таке: під час обговорення, скажімо,

законопроекту виникає ситуація, коли АУБ і її

члени не згодні з формулюванням окремих по&

ложень. Асоціація завжди ґрунтовно аргументує

свою точку зору і доводить її всім зацікавленим

сторонам. І навіть якщо Верховна Рада затвер&

джує закон, не врахувавши пропозицій АУБ,

Асоціація не складає руки, а продовжує відстою&

вати свою думку перед відповідальними особа&

ми аж до Адміністрації Президента України. І

часто думку Асоціації врешті&решт враховують.

Один з прикладів швидкого реагування —

робота Асоціації над скасуванням наказу Митної

служби України, в якому пропонувалося перепи&

сувати валюту (кожну купюру!), що ввозиться в

Україну з&за кордону. Можете тільки уявити,

який це обсяг роботи, коли везуть мільйон євро!

Керівник представництва німецького "Коммер&

цбанку" в Україні, довідавшись про таке, тільки й

сказав: "Для того, щоб передати вам список ку&

пюр, довелося б задіяти весь персонал банку. Але

ж ми працюємо не тільки з вашою країною...". 

Саме АУБ звернулася до Кабінету Мініс&

трів, Національного банку, ЗМІ, активно працю&

вала з ДМСУ. Треба віддати належне урядові: оці&

нивши ситуацію, наказ швидко скасували. Інак&

ше наслідки були б непередбачуваними для всієї

банківської системи країни. 

Фахівці АУБ упевнені: професійний аналіз 
дає можливість зрозуміти проблему і розв'язати її.

АУБ, на відміну від більшості інших гро&

мадських організацій, вирізняється як яскравий

лобіст. При цьому АУБ не лобіює інтереси одно&

го окремого банку чи групи банків. Більше того,

Асоціація відстоює інтереси не лише банків&

ського співтовариства, а й усіх ринкових струк&

тур, зацікавлених у демократичному, цивілізова&

ному розвиткові країни. Тільки АУБ вдалося

вийти на такий рівень, який дає їй змогу вести

діалог безпосередньо з владою. Це вагоме досяг&

нення. І багато робиться, щоб діалог був постій&

ним, розвивався і міцнів. 

Розглянемо ще одне важливе питання —

регулювання банківської діяльності. Є світовий

досвід —  відповідні директивні вимоги ЄС, ба&

зові принципи Базельського комітету з банків&

ського нагляду. Логічно припустити, що умови

регулювання банківської діяльності в Україні

не можуть відрізнятися від міжнародної прак&

тики. Так вважає і Національний банк, тому

Асоціація часто підтримує його в цьому питан&

ні, адже ми знаємо, що шлях

становлення системи банків&

ського нагляду рясно политий

сльозами вкладників збанкру&

тілих банків.

Звісно, Україна —  держа&

ва з перехідною економікою, а

отже, має свої особливості, які

треба враховувати. Зокрема,

слід враховувати і загальний

стан економіки, і реальні укра&

їнські умови, в яких доводить&

ся працювати банкам. Асоціа&

ція завжди відстоює інтереси

банків, знаходить спільну мову

з Національним банком. Нові

можливості для співпраці від&

крилися з приходом в НБУ мо&

лодої та професійної команди.

Асоціація зробила крок назус&

тріч, активізувала свою діяль&

ність і нині плідно працює з

першим рівнем банківської

системи. Завдяки наполегли&

вій і копіткій праці АУБ Націо&

нальний банк може краще зро&

зуміти проблеми комерційних

банків, він стає відкритим до

діалогу, а це дає великі можли&

вості для подальшої співпраці.

Ще один зріз — діяль&

ність АУБ на міжнародному

рівні. Асоціація активно спів&

працює зі Світовим банком і

його експертами, представни&

ками ЄС, TACIS і FATF. Амери&
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вввв іііі дддд     зззз ’’’’ їїїї зззз дддд уууу дддд оооо     зззз ’’’’ їїїї зззз дддд уууу Х З'їзд АУБ (2002 рік)
ШРАМКО Ю. М.,  
голова Правління АКБ "РЕАЛ<БАНК":

"Кожен з нас, членів Асоціації, які сьогодні присутні на цьому з'їзді, повинен

відчути, що Асоціація — це не клуб, де можна поспілкуватися й побідкатися,

а серйозна громадська сила, здатна по*справжньому захистити наші

спільні інтереси."
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О
станні роки  ХХ сторіччя стали переломними для еконо&
міки  України. У 1999&2002 роках відбулося зростання
ВВП країни, обсягів виробництва промислової та сіль&

ськогосподарської продукції тощо. Зросли інвестиції в основний
капітал, а також прямі закордонні інвестиції, позитивним стало
сальдо  зовнішньоекономічної діяльності. Зменшилася частка
збиткових підприємств.

Незважаючи на деяке зниження темпів росту економіки, в
останні роки (1999&2002) в ній відбулися значні зміни на краще.
ВВП країни, у порівнянні до базового 1998 року, збільшився на
215%, вдвічі зросли обсяги промислового та сільськогосподар&
ського виробництва, роздрібного товарообігу. У 2,5 раза зросли
інвестиції в основний капітал, втричі — грошові доходи населен&
ня, більш ніж у 4,3 раза — фінансовий результат від діяльності
підприємств усіх форм власності. 

Постійно знижувалася в  країні інфляція, стабілізувався об&
мінний курс національних грошей, збільшилися державні золо&
то&валютні резерви, які за чотири останні роки зросли більш ніж
у 5 разів і на 1 січня 2003 року досягли 4,4 млрд. доларів США.

На економічне зростання в країні банківська система відре&
агувала прискоренням розвитку і зниженням більш ніж удвічі
вартості запозичень.

За чотири роки (1999&2002) балансовий капітал комерцій&
них банків зріс більш ніж удвічі і досягнув майже 10 млрд. гри&
вень, статутний капітал — у 2,8 раза і перевищив суму в 6 млрд.
грн. В останні два роки  в 1,8  раза зросли іноземні інвестиції в ка&
пітал банків. 
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БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ У 1998 & 2002 рр.

Останні роки  
ХХ сторіччя стали
переломними
для економіки

України. 
У 1999@2002
роках відбулося
зростання ВВП
країни, обсягів
виробництва
промислової та
сільсько@
господарської
продукції тощо.
Зросли інвестиції
в основний
капітал, а також
прямі закордонні
інвестиції,
позитивним 
стало сальдо
зовнішньо@
економічної
діяльності.
Зменшилася
частка збиткових
підприємств.

ЕКОНОМІКА 
ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Таблиця 1. Стан кредитування економіки

*"Чисті" активи —  загальні активи мінус резерви, сформовані по активних операціях банків

Володимир КУЧЕРУК,
начальник інформаційно@

аналітичного центру АУБ



Таблиця 4. Кошти на рахунках суб'єктів господарювання 
за галузями економіки та депозити фізичних осіб

Таблиця 5. Кредити, надані за галузями економіки та кредити,
надані населенню, млн. грн.

Таблиця 2. Стан залучення коштів

* — у 2001р. перехід на "класифікацією видів економічної діяльності" (КВЕД)

* — у 2001р. перехід на "класифікацією видів економічної діяльності" (КВЕД)
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Зобов'язання банків проти 1998 року збільшилися
у 3 рази і склали на кінець 2002 року майже 54 млрд. грн.
Зростання зобов'язань в основному відбулося за раху&
нок вкладів населення, які зросли більш ніж у 6 разів і на
початок 2003 року перевищили суму в 19 млрд. гривень.

Станом на 1 січня 2003 року в банківській системі
склалася наступна структура зобов'язань: 

ll кошти суб'єктів господарювання — 20,0
млрд.грн. (37,1% від загальної суми зобов'язань), 

ll вклади фізичних осіб — 19,0 млрд. грн. (35,4%), 
ll міжбанківські кредити та депозити 6,4 млрд.

грн. (11,9%), 
ll кошти  бюджету та позабюджетних фондів —

1,75 млрд. грн. (3,2%), 
ll кошти НБУ — 1,3 млрд. грн. (2,4%) тощо.
Банківські активи за чотири роки (1999&2002)

зросли майже у 3,2 раза і досягли  67,8 млрд. грн. Збіль&
шення активів в основному відбулося за рахунок росту
кредитного портфелю на 32,3 млрд. грн. (464%).

Важливо відмітити позитивні тенденції, які скла&
лися у банківській системі на ринку розміщення активів.
Це випереджаючі темпи зростання кредитно&інвести&
ційного портфелю у порівнянні з активами та довгос&
трокового кредитування у порівнянні з кредитним пор&
тфелем. Останні зросли проти 1998 року в 7,1 раза і до&
сягли майже 12 млрд. грн., або 29% від суми кредитів, на&
даних в економіку країни.

Характерно, що в діяльності банків відбувся про&
рив в соціальній спрямованості. Комерційні банки роз&
почали активно кредитувати населення. Тільки у мину&
лому році  споживчі кредити зросли у 2,3 раза і досягли
на 01.01.2003 р. майже 3,3 млрд. гривень.  Помітно роз&
ширюється коло банків, які займаються іпотечним кре&
дитуванням на ринку житла та нерухомості.

Необхідно відзначити існуючу диспропорцію в кре&
дитуванні банками як галузей економіки, так і адміністра&
тивно&територіальних утворень. Найбільші обсяги креди&
тів  банки спрямовують до оптової і роздрібної торгівлі,
обробної промисловості та у Київ, Дніпропетровськ і До&
нецьк, найменші — в сільське господарство, добувну про&
мисловість, Кіровоградську, Тернопільську та інші області.

Поліпшується менеджмент у банківській системі,
про що свідчить покращення кредитного портфелю
банків, зокрема зниження частки проблемних кредитів
(прострочених та сумнівних) та подолання наслідків
системної фінансової кризи 1998 року  щодо доходнос&
ті банківського бізнесу. У минулому році прибуток бан&
ківської системи у доларовому еквіваленті практично
досяг рівня 1998 року (128 млн. доларів США проти 131
млн. у 1998 р.).

Порівняння основних показників розвитку у 1999&
2002 рр. економіки країни та банківської системи, свід&
чить про значно вищі темпи зростання останньої. 

На ринку грошових залучень питома вага сукуп&
них депозитів банківської системи зросла більш, ніж уд&
вічі і досягла майже 17% обсягу ВВП, в тому числі частка
вкладів населення у ВВП з 3,0% у 1998 році, склала —
8,6% на кінець 2002 року. Відповідно відбувався приріст
темпів кредитування економіки. Так, питома вага креди&
тів, наданих в економіку,  склала у 1998 році 8,7% від об&
сягу ВВП, а на кінець минулого року досягла 18,7%.

Таким чином проведений аналіз діяльності банків&
ської системи країни у 1999&2002 роках показує, що цей
сегмент ринкової економіки розвивається досить дина&
мічно і стабільно, і у середньостроковій перспективі має
всі внутрішні можливості для якісного зростання. 
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Таблиця 3. Облікова ставка НБУ, ставки за кредитами та депозитами 
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АУБ на високому
професійному рівні співпрацює з
Національним банком.

"О.Сугоняко � свій у стінах
Верховної Ради, він говорить простими
словами про складні речі, намагаючись
переконати парламентаріїв в тому, що
інтереси банків треба захищати"…

"Виникало багато

питань, які за 10 років

вдалося вирішити".

Професійний рівень лобіюв
Висловлювання про Асоціацію, 
її спеціалістів і керівництво
записані нашими журналістами
на брифінгах, прес�конференціях 
і в кулуарах численних
зустрічей.
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"Рушій успішної

діяльності АУБ �

команда сучасних

висококласних фахівців".

"Одним із своїх головних завдань Асоціація вва�

жає інформування населення, широко використо�

вуючи з цією метою засоби масової інформації".

Банківська система в Україні �

острів стабільності, в якому

зберігаються амбіції, дух здорового,

ефективного бізнесу" 

вання системних інтересів
"Вашу функцію по
лобіюванню законодавства я
відчуваю завжди"



Банківська Конституція

С
воєрідною конституцією для банків є закон

"Про банки і банківську діяльність". Саме тому

значні зусилля Асоціація спрямовувала на ор&

ганізацію роботи з підготовки та прийняття нової

редакції цього закону та опрацювання механізмів

впровадження його вимог в дію.

Це була спільна робота Національного банку

України, АУБ та фахівців комерційних банків.

Робота над проектом закону спочатку в НБУ, а

потім в профільному Комітеті Верховної Ради, ак&

тивна участь у дискусіях, нарадах, семінарах з обго&

ворення спірних питань законопроекту дала мож&

ливість включити до закону сприятливі для

банківської діяльності норми:

ll положення про право банкам самостійно вста&

новлювати процентні ставки за своїми операціями;

ll заборона накладання арешту на кореспон&

дентські рахунки банку або зупинення операцій за

цими рахунками;

ll положення, яким визначається, що капітал

банків не може бути меншим від статутного капіта&

лу. Включення цієї норми до закону в подальшому
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спільна задача банківської системи

Одна з основних ознак

демократичного суспільства —

забезпечення принципу

верховенства права. У зв ’язку з

цим для банків особливого значення

і ваги набуває процес підготовки

та прийняття законодавчих і

нормативно�правових актів з

питань банківської діяльності.

Консолідуючим представником

системи комерційних банків в

цьому процесі виступає Асоціація

українських банків, яка доносить

до Верховної Ради, Уряду,

Національного банку України

узагальнені пропозиції банків. 

Антоніна
ПАЛАМАРЧУК, 

Ірина 
САМОЙЛОВА
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ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА – 



Національний банк України спільно з Асоціацією українських банків

проводить активну роботу по формуванню та вдосконаленню законодав�

чої та нормативно�правової бази з питань банківської діяльності.

Взаємне партнерство і співробітництво реалізується шляхом ретель�

ного аналізу проектів законодавчих та нормативно�правових актів, які

Національний банк України обов'язково подає на розгляд Асоціації ук�

раїнських банків.

Спірні питання та положення законодавчих та нормативно�правових

актів обговорюються на спільних нарадах НБУ, АУБ та комерційних банків,

а також виносяться на обговорення круглих столів. Як правило, в резуль�

таті таких обговорень вдається прийняти конструктивні рішення.

Варто зазначити, що проекти нормативно�правових актів Національ�

ного банку України та законопроекти виносяться на розгляд Правління

НБУ лише після попереднього їх узгодження з Асоціацією українських

банків.

Співробітництво між НБУ та АУБ знаходить свій прояв і в активній

участі їх фахівців у робочих групах, які створюються в Комітетах Верхов�

ної Ради України. Особливо плідне і тісне співробітництво налагоджене з

Комітетом з питань фінансів та банківської діяльності, за що ми вдячні Го�

лові Комітету С.Буряку, народним депутатам — членам Комітету, а також

секретаріату.

В практику діяльності АУБ та НБУ запроваджуються також робочі

зустрічі з депутатами різних фракцій Верховної Ради України, на яких об�

говорюються актуальні питання законодавчого врегулювання окремих

питань банківської діяльності.

Фахівцями Національного банку та Асоціації українських банків

здійснюється постійний моніторинг стану проходження у Верховній Раді

України не лише законопроектів, які ініціюються Національним банком Ук�

раїни, а й всіх інших, які будь�яким чином стосуються діяльності банків.

Завдяки спільним зусиллям керівництва Комітету з питань фінансів

та банківської діяльності, народних депутатів та секретаріату цього

Комітету, фахівців Національного банку України, Асоціації українських

банків, Центру комерційного права, Центру банківського права та ко�

мерційних банків, які брали активну участь в опрацюванні законопроектів,

5 червня поточного року Верховною Радою України був прийнятий Закон

України "Про іпотеку", а також закони України "Про внесення змін до дея�

ких законів України з питань відкриття та функціонування банківських ра�

хунків", "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про порядок

здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про внесення змін до Зако�

ну України "Про банки і банківську діяльність" (щодо підпорядкування

служби внутрішнього аудиту банку спостережній раді банку).

В даний час Асоціацією українських банків та Національним банком

України активно опрацьовуються найактуальніші для банківської системи

України такі проекти законів, як "Про забезпечення вимог кредиторів та

реєстрацію обтяжень", "Про державну реєстрацію прав на нерухоме май�

но", проект нової редакції Закону України "Про лізинг" та деякі інші зако�

нопроекти, які знаходяться на розгляді Верховної Ради України,

Вирішення питань, які регулюються названими законопроектами,

сприятиме зміцненню стабільності банківської системи, захисту прав

кредиторів, і, як наслідок, збільшенню можливостей кредитування еко�

номіки нашої держави.

Разом з Асоціацією
вдосконалюємо
законодавство

Âîëîäèìèð ÊÐÎÒÞÊ,
çàñòóïíèê Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
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дало змогу НБУ використовувати при організації

нагляду за діяльністю банків показник регулятивно&

го капіталу;

ll передбачена диверсифікація вимог до розміру

мінімального статутного капіталу для новостворю&

ваних банків:

1 млн. євро —
для кооперативних банків;

3 млн. євро —
для регіональних банків;

5 млн. євро —
для банків, що здійснюють свою діяльність на

території всієї України.

ll передбачений механізм переоформлення

(замість початково закладеного порядку надання)

ліцензій діючим банкам;

ll включені положення щодо регламентації по&

рядку проведення інспекторських перевірок банків;

ll виключено норму щодо надання сили виконав&

чого документа рішенню НБУ про застосування до

банку заходів впливу (у тому числі штрафів). За бан&

ками залишилося право у разі незгоди із санкцією

НБУ відстоювати свою позицію в суді;

ll з врахуванням пропозицій АУБ та комерційних

банків прикінцевими положеннями закону передба&

чено дворічний термін для приведення діяльності

банків у відповідність з вимогами цього закону.

Запровадження в дію закону
"Про банки і банківську діяльність" 

Робота АУБ над законом "Про банки і

банківську діяльність" не закінчена і після його

прийняття, адже новий закон потребував внесення

суттєвих змін майже до всіх нормативних актів НБУ

з регулювання банківської діяльності.

Над цими нормативними актами разом з НБУ

працювали представники АУБ та комерційних

банків. Проекти Положень та Інструкцій доводили&

ся до АУБ і банків, система надавала свої пропозиції,

які потім обговорювалися на робочих групах, нара&

дах, семінарах. Невирішені питання виносилися на

розгляд на нарадах у керівництва НБУ.
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Кінець  2001 року ознаменувалося значними змінами в законодавстві, що ре�

гулює діяльність комерційних банків в Україні: ми отримали закон “Про банки і

банківську діяльність”, нову редакцію Інструкції “Про порядок регулювання діяль�

ності банків в Україні”. А на початку 2003 року — нову редакцію Положення “Про по�

рядок формування резервів на відшкодування можливих втрат по кредитних опе�

раціях”.

В процесі обговорення і підготовки цих документів брали участь багато ко�

мерційних банків і АУБ. Частину питань розглядали в робочих групах, до яких вхо�

дили фахівці НБУ, АУБ і банків. Попередньо Національний банк надсилав Асоціації і

банкам проекти пропонованих рішень. Фахівці комерційних банків вивчали проек�

ти і вносили пропозиції та зміни, які надавали АУБ. Фахівці АУБ аналізували їх,

формулювали, після чого передавали в НБУ. 

Діяла, на перший погляд, дуже проста, зате ефективна технологія. Зважаючи

на різнорідність банків України як за кількісними показниками, так і за

спеціалізацією, узагальнююча позиція АУБ згладжувала різні точки зору ко�

мерційних банків. Крім того, дистанційна робота комерційних банків безпосеред�

ньо з НБУ менш ефективна і трудомістка для обох сторін. Для підтвердження ефе�

ктивності роботи з вдосконалення банківського законодавства через робочі групи

можна привести конкретні приклади по нашому банку.

У ході попередніх консультацій і погоджень проекту інструкції “Про порядок ре�

гулювання діяльності банків в Україні” основним питанням була позиція НБУ по

обліку резервів на покриття можливих втрат при розрахунку економічних норма�

тивів. Методологи НБУ переслідували благі цілі, однак не врахували реалій існую�

чого на той день рівня автоматизації банківських процесів, вимогу не узгодили в

тимчасових рамках з Положенням “Про порядок формування резервів на відшко�

дування можливих втрат по кредитних операціях”. Фахівці нашого банку провели

всебічний аналіз законопроекту і підготовлені пропозиції подали в АУБ для погод�

ження з НБУ спірних моментів. В Національному банку прийняли точку зору банків,

висловлену АУБ і в інструкції була врахована більшість наших зауважень.

Аналогічна робота проводилася і при узгодженні положення “Про порядок

формування резервів на покриття можливих втрат по кредитних операціях”. Це пи�

тання для нашого банку дуже актуальне, тим більше, що в запропонованих проек�

тах містилися принципові питання як до самої оцінки фінансового стану позичаль�

ників, так і до процедури визначення розміру відрахувань у страховий резерв. Банк

підготував і направив до АУБ свої пропозиції і в підсумку в остаточному варіанті,

прийнятому Правлінням Національного банку на початку 2003 року, практично всі

зауваження нашого банку були враховані.

Ще один приклад ефективності взаємодії ланцюжка БАНКИ — АУБ — НБУ:

лист Департаменту валютного регулювання НБУ наприкінці березня 2003 року, у

якому були змінені нормативні вимоги до нормативу валютної позиції. Справа в то�

му, що для більшості комерційних банків України ця вимога не була критичною, од�

нак нашому банку виконання нової вимоги загрожувало додатковими і необгрунто�

ваними витратами. Ми спрямували запит безпосередньо Національному банку.

Однак, через консервативний підхід при реагуванні на запити комерційних банків,

відповідь затримувалася, а рішення треба було приймати терміново. Для вирішен�

ня  проблеми копію запиту ми передали до АУБ. І завдяки підтримці Асоціації неза�

баром отримали відповідь НБУ, що дозволила невеликому регіональному банку

уникнути додаткових витрат.

На закінчення хотілося б підкреслити важливість наявності такої структури як

АУБ. Сформовану останнім часом практику прийняття законопроектів після вине�

сення на обговорення робочих груп за участю АУБ  і як наслідок при участі

більшості комерційних банків, наш банк вважає оптимальною. Але для результа�

тивнішої та оперативнішої роботи необхідне розуміння важливості цього питання

як з боку НБУ, так і з боку Асоціації та комерційних банків.

Створена оптимальна
модель співпраці

Ñåðã³é ÊÎÑÀ,
çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó “Ìåòàëóðã”
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Особливо активну участь в цьому

процесі брали представники банків —

Укрексімбанк, Приватбанк, ПУМБ,

“Аваль”, “Надра”, “Металург”, “Ажіо” та

інших.

Необхідно відзначити конструктив&

ну позицію в цій роботі фахівців та

керівництва НБУ — заступника Голови

правління НБУ В.Кротюка, заступника ди&

ректора Генерального департаменту

банківського нагляду К.Раєвського, на&

чальника Управління методології цього

ж Департаменту І.Романенко, представ&

ників Юридичного департаменту.

Саме їх позиція, розуміння проблем і

завдань банків дозволили запобігти пере&

творенню процесу запровадження вимог

нового закону в тяжку бюрократичну про&

цедуру. 

Національний банк врахував переваж&

ну більшість принципових пропозицій

банків, зокрема:

ll вирішене питання для діючих банків

щодо розповсюдження для них вимог за&

кону до мінімального розміру статутно&

го капіталу на розмір регулятивного

капіталу. Вирішення цього питання зня&

ло проблему для більш ніж 50% діючих

банків, статутний капітал яких складав

менше 3&5 млн. євро. Разом з тим

більшість цих банків, давно працюючи

на ринку, мала достатній розмір регуля&

тивного капіталу;

ll переоформлення ліцензій для діючих

банків проведене фактично в автоматич&

ному порядку, майже без надання банками

додаткових документів;

ll врахована значна кількість пропозицій

щодо порядку розрахунку економічних

нормативів та визначення їх мінімальних

значень. У зв’язку з цим запровадження но&

вої редакції Інструкції "Про порядок регу&

лювання діяльності банків в Україні” прак&

тично не створило додаткового наванта&

ження для банків;

ll скасована вимога щодо отримання доз&

волу на істотну участь учасниками банків,

які внесли кошти (придбали акції) до на&

буття чинності закону і їх частки в капіталі

банків не збільшилися;

ll за банками залишене право на створен&

ня безбалансових відділень, встановлений

спрощений порядок їх реєстрації та зняті

обмеження щодо обліку їх операцій на ба&

лансах філій, які знаходяться в інших, ніж

відділення, областях.

Проведена спільна робота надала

можливості системі комерційних

банків практично без втрат перейти на

роботу за вимогами нового закону "Про

банки і банківську діяльність". Банки,

звільнені від надмірної паперової тяга&

нини, змогли зосередити свої зусилля

на питаннях збільшення капіталу та об&

сягів своєї діяльності.
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Постійно в полі зору АУБ, Ради Асоціації перебуває питання шляхів та

напрямків розвитку банківської системи України, особливо — вимоги регулятора

щодо до капіталізації банків.

З одного боку, щоб бути сильною, виконувати зобов'язання і вміти

захищати клієнта, системі треба мати сильні "м'язи". Капіталізація повинна йти

тільки вгору, нарощуватися. Проблема лише в тому, що це наше розуміння не

завжди співпадало з можливостями. Недержавні банківські установи

розвивалися самостійно "з нуля" (а це і офіси, і комп'ютери, і запровадження

нових послуг, і формування резервів — обов'язкових  і по вкладах населення

тощо). На цьому шляху не можна все відразу охопити. Нам треба було

розвиватися поступово. 

Однак, давайте, звернемося до порівнянь: вважаю, наша банківська система

вдвічі краще капіталізована, ніж російська. Коли нас критикують за те, що ніби�то

банківська система у нас маленька і ми схожі на один середній польський банк, я

завжди відповідаю: "Ні,  наша банківська система адекватна нашій економіці. Ми

не маленькі банки, а саме такі, які сьогодні потрібні нашій економіці. Ми не

стримуємо її розвиток." 

Якщо взяти наш капітал і нормативи, за якими визначити, у скільки разів

більше ми можемо взяти на себе зобов'язань, або залучити вкладів населення

(депозитів), чи — зворотній процес — видати кредитів, то побачимо: ми можемо

зробити сьогодні ривок збільшення цих обсягів у три�чотири рази. Наші капітали

це дозволяють зробити. Це економіка за нами не встигає! Не можна

звинувачувати нас, що банківська система сьогодні маленька і нездатна

обслуговувати економіку. 

Хибною вважаю і таку думку, що якби у нас існував один банк�"монстр", він би

міг робити для економіки набагато більше. В інших банківських системах

працюють маленькі банки, середні і великі. Тобто, є малі (з капіталом 1 млн. євро),

які мають і свою клієнтуру, і високу репутацію. Є великі банки, чи холдинги,

корпорації з столітньою історією — і всі мають право на існування, а клієнт —

право вибору. Для нашої банківської системи, я вважаю, значна група невеликих

банків дуже потрібна. Для зростаючих великих підприємств, корпорацій у складі

Асоціації є перша десятка банків, здатних видавати, як кажуть, в одні руки 150�200

млн. грн. Інша тема: чи є клієнти без тих ризиків, які на себе можуть взяти банки? 

Не наша вина, що дехто вважає, буцімто сьогодні наша банківська система

погано капіталізована, або що ми відхиляємося від певних світових тенденцій чи

стандартів. Ми розвиваємося, як і інші системи. Різниця лише в тому, що ті, з ким

нас полюбляють порівнювати, мають за плечима десятки і сотні років досвіду, а

нам відведено поки лише 12.

Для коректності порівняння співставте все — валютні запаси Центрального

банку з таким показником іноземних банків, ВВП нашої країни і тих країн. Це

співвідношення покаже, що банківська система не підводить державу. Більше

того, наші показники і співвідношення — кращі, щоправда, стосовно наших умов. 

Вважаю, у нас розвиток капіталізації банківської системи відбувається

гармонійно, ми сьогодні в 3�4 рази випереджаємо всі економічні процеси і ніяким

чином їх не стримуємо.

Асоціація завжди відстоювала таку позицію: не заганяти всі банки під "один

дах", не стригти всіх під один гребінець. Зокрема, вона професійно і ефективно

організувала роботу над новою редакцією закону "Про банки і банківську

діяльність", серед багатьох інших відстояла одну з важливих для розвитку малого

і середнього бізнесу норм: розповсюдити вимоги закону до мінімального

статутного капіталу на розмір регулятивного капіталу. 

Впевнений, що найближчим часом малий і середній бізнес почнуть

розвиватися значно активніше і ефективніше — і під цей сегмент ринку потрібна

відповідна група банків.

Про капіталізацію  та деякі
"шкідливі" порівняння

Ñòàí³ñëàâ ÀÐÆÅÂ²Ò²Í,
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀÁ “ÀÆ²Î”
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Вдосконалення 
нормативно@правового

забезпечення
діяльності банків

Життя вимагає постійного вдоскона&

лення нормативних актів, що регулюють

діяльність банків, і відповідно Асоціація

надає все нові і нові пропозиції, які відоб&

ражають думки і позиції банків. 

Національний банк врахував пропо&

зиції АУБ щодо спрощення порядку фор&

мування резервів під кредитні ризики, зок&

рема:

ll вдосконалений порядок створення ре&

зервів під міжбанківські кредити, роз&

міщені в банках&резидентах та банках

країн СНД;

ll знижений норматив резервів під стан&

дартні кредити;

ll не запроваджені додаткові обмеження

на врахування при розрахунку резерву за&

безпечення за кредитами, які початково

пропонувалися підготовленими НБУ про&

ектами.

За участю АУБ загальмовано прий&

няття змін до Інструкції "Про порядок ре&

гулювання діяльності банків в Україні" в

частині обмеження 30 відсотками вклю&

чення до розрахунку регулятивного

капіталу суми переоцінки основних за&

собів.

Готуються для подання на розгляд

Правлінню НБУ зміни до:

ll Правил реєстрації коррахунків в час&

тині спрощення реєстрації Національним

банком змін до договорів на кореспон&

дентські відносини;

ll Положення “Про порядок видачі бан&

кам банківських ліцензій, письмових доз&

волів та ліцензій на виконання окремих

операцій” в частині скорочення переліку

заходів впливу, застосування яких є підста&

вою для відмови банку в розширенні доз&

волу на виконання окремих операцій.

До підготовленого НБУ законопрое&

кту “Про внесення змін до деяких законів з

питань проведення аудиту банків України”

включені пропозиції АУБ до банків щодо:

ll скасування вимоги коригування ста&

тутного капіталу на індекс девальвації чи

ревальвації гривні (ст.31);

ll скорочення обсягів звітності та розши&

рення переліку інформаційних видань для

її публікування (ст. 70).

Подальшого вдосконалення потребу&

ють і деякі інші норми закону "Про банки і

банківську діяльність". Так, чіткішого визна&

чення, з позиції банків, потребують норми

щодо створення банківських об’єднань. 
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АБ “Експрес�Банк” давно і плідно співпра�

цює з Асоціацією українських банків у підго�

товці змін та доповнень до нормативно�право�

вих актів Національного банку України. Прикла�

дом такої співпраці стала активна участь

Асоціації українських банків у прийнятті змін до

Положення про порядок створення і державної

реєстрації банків, відкриття їх філій, представ�

ництв, відділень (затверджених Постановою

НБУ № 9 від 17.01.2003 р.).

Своєчасне прийняття зазначених змін доз�

волило комерційним банкам не проводити

зміну організаційної структури та підпорядко�

ваності відділень, що могло негативно відобра�

зитись на відносинах з клієнтами. Адже згідно

Постанови № 375 усі відділення, розміщені за

межами областей розташування діючих філій, у

строк до 17.01.2003 р. потрібно було пере�

реєструвати на баланс головного банку. 

У зв’язку з тим, що зміна балансової підпо�

рядкованості відділень призводить до зміни

номерів та реквізитів рахунків, клієнти АБ “Екс�

прес�Банк”, а в основному це підприємства

залізничної галузі, вимушені були б переукла�

дати свої господарчі договори. Тому питання

внесення змін до даного Положення мало пер�

шочергове значення і було актуальним не

тільки для АБ “Експрес�Банк”, а й для інших

банків.

Хочу відзначити, що лобіювання інтересів

банків, яке здійснюється Асоціацією ук�

раїнських банків, є важливою представницькою

функцією та сприяє подальшому розвитку

банківської системи України. 

Своєчасні
зміни
підтримала
Асоціація

Þð³é ÄÆÓÑ,
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ

ÀÁ “Åêñïðåñ-Áàíê”

У зв’язку з непередбачу&

вальними коливаннями курсу

євро дуже актуальним стає за&

конодавче визначення поряд&

ку перерахунку в євро капіталу

діючих банків. На думку

банкірів, для перерахунку

капіталу протягом року пови&

нен використовуватися курс

євро, що склався на початок

звітного року, або вимоги за&

кону до мінімального розміру

капіталу повинні визначатися

в національній валюті.

Пропонують банки вне&

сти зміни і  до порядку розра&

хунку основного капіталу, пе&

редбачивши виключення з

нього не всієї суми нема&

теріальних активів, а лише

гудвілу, як це передбачено Ба&

зельською угодою про

капітал. Такі зміни сприяти&

муть запровадженню банками

новітніх програмних про&

дуктів в своїй діяльності.

Нових підходів до ор&

ганізації банками роботи з

оцінки та управління ризика&

ми вимагатиме Базельська

реформа&2, яка передбачає

при розрахунку адекватності

капіталу враховувати не

тільки кредитні, але і опе&

раційні і ринкові ризики. 

При розробці проекту

Комплексної програми роз&

витку банківської системи на

2003&2005 роки АУБ запропо&

нувала НБУ передбачити роз&

робку методичних рекомен&

дацій щодо визначення та

оцінки ризиків банківської

діяльності та щодо запровад&

ження механізмів їх уп&

равління та хеджування. Ця

пропозиція врахована. В НБУ

створена робоча група, яка на&

працьовує матеріал для Реко&

мендацій. 

Спільні робочі групи

працюють і з інших питань:

ll вдосконалення порядку: 

ll реєстрації і ліцензування

банків;

ll застосування до банків за&

ходів впливу за порушення

ними банківського законодав&

ства;

ll переходу аудиту банків на

міжнародні стандарти аудиту;

ll вдосконалення системи га&

рантування вкладів фізичних

осіб тощо.

Процес вдосконалення

банківського законодавства

триває, і активну участь в ньо&

му і надалі беруть Асоціація 

українських банків та ко&

мерційні банки.                                 
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вввв іііі дддд     зззз ’’’’ їїїї зззз дддд уууу дддд оооо     зззз ’’’’ їїїї зззз дддд уууу ІХ З'їзд АУБ (2000 рік)
ЗАГОРОДНЯ Л. Н., Голова Правління ВАТ "Електронбанк":
"На мій погляд, якщо ми говоримо про недостатність капіталу, в цілому по системі (і це дійсно так —

банківські капітали України становлять приблизно 5% ВВП, тоді як у країнах Центральної і Східної

Європи майже 40%), то від того, що із 170 працюючих банків сьогодні зробити 30 або 50, загальний

капітал не збільшиться. Отже кількість працюючих сьогодні банків — це не головна перешкода

зростання капіталу.

... Завдання нашої держави — змінити економічну ситуацію, що сприятиме розвитку легального бізнесу і

через додатковий національний продукт прийти до збільшення капіталу банків" .



— Минулий рік ознаменувався для банківської
системи України прийняттям ряду важливих законо�
давчих актів з регулювання діяльності банків, які бага�
то в чому визначають сучасну ідеологію розвитку бан�
ківської системи. Важливо відзначити, що спільна ро�
бота банків над цими документами дозволила нам
зробити ще один крок до просування до  міжнародних
принципів і методів  регулювання діяльності банків. 

Активна і конструктивна позиція Асоціації україн�
ських банків дозволила зробити доробку цих важли�
вих документів та провести адаптацію  до реалій на�
шої банківської системи з врахуванням позиції і дум�
ки більшості банків. Приватбанк активно підтриму�
вав і підтримує тісні контакти з Асоціацією в питан�
нях підготовки і доробки найважливіших норматив�
них документів, наприклад, нового "Положення про
порядок формування і використання  резерву для
відшкодування можливих збитків по кредитних опе�
раціях банків". 

Нагадаю, проблема полягала в тому, що  банки
країн СНД не мають високих інвестиційних рейтин�
гів, і коефіцієнт резервування, застосовуваний до
даних активів, за Положенням, повинен бути не мен�
ше ніж  50%.  Така обставина приводила до значного
росту витрат банків і зниження привабливості між�
банківського сегмента ринку. Організація АУБ робіт
з доробки Положення — постійних консультацій,
проведення зустрічей зацікавлених сторін та органі�
зацій —   дозволила виробити  єдине   рішення, вра�
ховане Національним банком.  

Тепер банки, у відповідності із змінами, внесени�
ми  в "Положення про порядок формування і вико�
ристання  резерву для відшкодування можливих
збитків по кредитних операціях банків", формувати�
муть страхові резерви на покриття можливих збитків
по міжбанківських операціях з врахуванням ризику
країни, при цьому коефіцієнти ризику країни мати�
муть адекватний характер. 

Асоціація українських банків  також займає чітку
позицію в питанні про резервування  залишків на ко�

респондентських рахунках в банках�кореспонден�
тах. Ще один приклад нашої співпраці — банки ра�
зом з Асоціацією  вдосконалили Положення про від�
криття безбалансових відділень, що дозволило
спростити порядок відкриття відділень і збільшити
можливості надання відділеннями  ширшого спектра
послуг. Це прискорило  процес розвитку банківсько�
го бізнесу і надання фінансових послуг  не тільки в
промислових  регіонах України, але й охопити сучас�
ним банківським обслуговуванням сільськогоспо�
дарські райони країни. 

Також АУБ виступила основним ініціатором у ви�
рішенні проблем організації охорони банків та лікві�
дації монополії ДСО на ринку охоронних послуг, ска�
сування 1%�ого збору в Пенсійний фонд при покупці
валюти. Нарешті, вагомий внесок зробила АУБ у
створення в Україні системи протидії відмиванню
доходів, отриманих злочинним шляхом.

Та це було, як кажуть, вчора. А сьогодні   — нові зав�
дання, є досить багато роботи з підготовки  докумен�
тів, пов'язаних з оцінкою і управліннями ризиками, но�
вими  вимогами до рівня адекватності капіталу відпо�
відно до Базельської угоди. Ці питання  дуже важливі з
позиції перспективи розвитку всієї банківської систе�
ми та економіки країни. І підходити до проблеми збіль�
шення мінімального рівня адекватності капіталу необ�
хідно обережно, тому що сьогодні існують деякі роз�
ходження в алгоритмах розрахунку цього показника,
що використовуються НБУ і регламентуються Базель�
ською угодою. А зайва капіталізація гальмуватиме
розвиток економіки через збільшення ціни кредитів і
скорочення обсягів кредитування. 

Ми сподіваємося на подальшу співпрацю і конс�
труктивну роботу з Асоціацією українських банків —
ефективною сполучною ланкою між банками і НБУ,
парламентом, урядом та іншими органами та орга�
нізаціями при вирішенні  важливих питань розвитку і
функціонування банківської  системи. Також хотіло�
ся б побажати керівництву АУБ активніше виступати
ініціатором не тільки в реформуванні законодавства,
але й в організації тіснішої співпраці банків України
як між собою, так і з міжнародними фінансовими ус�
тановами, приділяти більше уваги підвищенню про�
фесійного рівня персоналу банків.

А в цілому Асоціація українських банків завжди
займала і займає чітку позицію в питаннях, що сто�
суються розвитку фінансового ринку і захисту інте�
ресів банківського співтовариства. Я вважаю, що в
цьому чимала заслуга як керівництва Асоціації, так і
всіх банків — її членів.

Асоціацію
відзначає

цілеспрямованість 

Îëåêñàíäð ÄÓÁ²ËÅÒ,  ãîëîâà 
Ïðàâë³ííÿ “Ïðèâàòáàíêó”
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О
днак один з головних принципів ринкової еконо�

міки стверджує: борги повинні повертатись. Без

цього ринок просто не зможе ефективно функці�

онувати. Тому одним з головних завдань Асоціації на

найближчий час є захист прав кредитора. Звичайно, ця

проблема не розв’язується за один день; неможливо її ви�

рішити і шляхом зміни одного закону. Неповернення

боргів — це, скоріше, проблема свідомості суспільства в

цілому. Особливу роль тут грають судові органи. При

розгляді у суді будь&якої справи, пов’язаної з неповер�

ненням боргу, рішення суддів повинно базуватись не

тільки на формальному боці справи, але на факті наяв�

ності боргу, тобто суд повинен врешті&решт, зважати на

елементарну справедливість.

Але сьогодні ситуація така, що навіть якщо суд і ви&

носить справедливе рішення на користь кредитора, немає

ніяких гарантій повернення боржником коштів. Рішення

судів сьогодні не виконуються місяцями і навіть роками.

При цьому майно, на яке, за рішенням суду, повинно бути

звернено стягнення, за цей час розкрадається, а відпові&

дальності ніхто за це не несе. Отже, створюються вельми

сприятливі умови для масової корупції, коли хабарі дають

як зацікавлені у виконанні рішень суду, так і незацікавлені

у цьому.

Ще гірша ситуація склалася сьогодні в українському

законодавстві. Справа в тому, що права кредиторів захи&

щені значно гірше, ніж права боржників. Тобто боржнику

стає набагато простіше просто не повертати кредит. Так,

наприклад, у законі “Про відновлення платоспроможнос&

ті або визнання боржника банкрутом” все зроблено в ін&

тересах боржника. Більше того, у суспільстві навіть існує

думка, що нічого страшного не трапиться, якщо борг не

буде повернуто, адже натомість запрацює містоутворюю&

че підприємство! Причому права тисяч фізичних та юри&

дичних осіб, що довірили гроші банку і тепер ризикують

їх не повернути, в розрахунок не беруться. 

Ось чому Асоціація наполягає на тому, щоб в україн&

ській економіці почав працювати принцип беззапереч&

ності повернення боргів. З цього приводу направлялися

листи з роз’ясненням ситуації, конкретними рекомендаці&

ями та обгрунтуванням змін і доповнень до законів Украї&

ни Президенту України, Верховному Суду України, депута&

там. Створення дієвого механізму захисту прав кредиторів

вимагає також прийняття Пленумом Верховного суду Ук&

раїни роз’яснень про судову практику у справах про виз&

нання угод недійсними або неукладеними. 
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На сьогоднішній день ситуація з
захистом прав кредиторів в
Україні викликає неабияке
занепокоєння. В процесі
формування ринкової економіки
у нашій країні питання
обов’язковості строків
розрахунків між суб’єктами
господарювання почало
вирішуватись в самостійному
порядку, що призвело до
порушення строків розрахунків.
Мотивувалося це інфляцією,
зміною законодавства чи
валютного курсу — одним словом,
існувало безліч умовно@
об’єктивних факторів, які нібито
виправдовували недобросовісних
боржників. Така ситуація
призвела до того, що у суспільстві
сформувався такий тип відносин,
коли можна не розраховуватись
за наданий кредит, за
поставлений товар та надані
послуги, тобто не виконувати свої
зобов’язання і не повертати
борги. Причому це стосується
далеко не лише банківської
сфери, але і будь@яких
розрахунків у народному
господарстві взагалі. 

проблема

Борис КУШНІРУК,
керівник групи
радників АУБ

Захист прав кредиторів —

свідомості
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ДУБІЛЕТ О.В., Голова Правління ЗАТ "Приватбанк":
"... Комерційні банки України в процесі своєї діяльності зіштовхуються із

серйозними проблемами, одна із яких — захист прав банків як кредиторів.

...Зважаючи на важливість для економіки України банківського

кредитування і необхідність забезпечення стабільності банківської

системи, буде доцільніше, в першу чергу, захистити кредитора від

потенційної шкоди, а вже потім займатися відновленням

платоспроможності боржника".
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Тільки у випадку ком&

плексного розв’язання усіх

цих завдань система захисту

прав кредиторів у країні зап&

рацює.

Позиція Асоціації щодо

застосування у судах діючого

законодавства висловлена у

листі   Голові Судової палати у

господарських справах Вер&

ховного Суду України Шиць&

кому І.Б.:

“....Оскільки до цього ча&

су спостерігається неодноз&

начна оцінка судами деяких

нормативно&правових актів,

особливо зазначаємо, що, на

нашу думку, було б вельми ко&

рисним одночасно із практи&

кою, що випливає з роз’яснень,

інформаційних, оглядових

листів Вищого господарського

(арбітражного) суду України,

включити до нової редакції

Постанови висновки, викладе&

ні у постановах судових коле&

гій Верховного Суду України.

Зокрема, що:

ll передача майна акціо<
нерного товариства без зго<
ди загальних зборів акціо<
нерів не є підставою для 
визнання недійсним догово<
ру застави (постанова Верхов&

ного Суду України від 13.08.02р.

по справі № 3&595к02). 

Такий самий висновок є в 

п. 9.4 роз’яснення ВАСУ від

12.03.99р. № 02&5/111;

ll відсутність у кредитно<
му договорі умови про за<
безпечення не є підставою
для визнання його таким,
що не укладений (постанова

Верховного Суду України від

08.04.02 по справі № 3&227к01);

ll умови договору застави
можуть бути викладені 
як безпосередньо в тексті
цього договору, так і шля<
хом посилання на від<
повідну умову кредитного
договору, у зв’язку з чим
відсутність в договорі заста<
ви умови про суть, розмір,
строк виконання забезпе<
ченого зобов’язання за на<
явності в договорі застави
посилання на кредитний
договір не є підставою для
визнання цього договору
таким, що не укладений
(постанови Верховного Суду

України від 14.04.02 по справах

№№ 3&307к02 та 3&316к02);
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Кредитор — фігура 
на ринку особлива

Þð³é ßÐÅÌÅÍÊÎ, 
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ 

ÀÁ  “Ñòàðîêè¿âñüêèé áàíê”

Ситуація із захистом прав кредиторів
в Україні, дійсно, дуже складна. Пробле�
ма надзвичайно об’ємна і до того ж, роз�
тягнута у часі. Звичайно, з роками щось
змінювалося, однак кардинального по�
кращення не було з тієї пори, коли на
ринку з’явилися комерційні банки. Ситу�
ація, що відзначалася складністю і ризи�
кованістю, такою і залишилася. 

Справа в тому, що повернути гроші,
які видав банк, дуже важко. Майже
повністю відсутнє законодавство, яке б
захищало кредитора і до чогось зо�
бов’язувало позичальника. Формально
воно ніби є, однак за бажання його можна
трактувати як завгодно. Тому, власне, і
виникають суперечки між кредиторами та
позичальниками, судові позови тощо. 

На жаль, зараз сильніше лобіюються
інтереси позичальників. Якщо б лобі кре�
диторів мало більше переваг – закони
приймалися б на їхню користь. У ситуації
із захистом прав кредиторів закони не
виконують своєї функції, � зрозуміло, що
вітчизняній економіці не стає від цього
краще. Адже від стану кредитора зале�
жать всі. Натомість людина, яка поклала у
банк гроші, буває, щиро радіє, коли
дізнається, що якесь велике під�
приємство не повернуло цьому банку
кредит. Людям здається, що від цього
банк не збідніє, а от підприємство, не по�
вернувши борг, матиме більше можливо�
стей для розгортання виробництва, а от�
же, і для збільшення валового

внутрішнього продукту та підтримки
національної економіки. 

Однак громадяни із своєю довго куль�
тивованою урядом ненавистю до
“банкірів�капіталістів” ніяк не можуть зро�
зуміти, що через неповернений кредит
їхні власні гроші у цьому банку або вже
пропали, або можуть пропасти. Від того,
що боржник не повертає банку кредит,
страждають не лише банкіри, але і, влас�
не, вкладники, оскільки система гаранту�
вання вкладів у нас дуже слабка. 

Всі ці питання, звичайно, неоднора�
зово обговорювалися Асоціацією ук�
раїнських банків. Останні півтора року
проблемі захисту прав кредиторів
приділяється надзвичайно велика увага.
Я щомісяця буваю на раді Асоціації, кілька
разів на місяць спілкуюся з спеціалістами
та керівництвом АУБ, і тому знаю,
наскільки вагома робота ведеться там у
цьому напрямку. 

Власне, на наших фінансових ринках
організації, подібній АУБ, більше не існує.
Вона справжня за всіма параметрами.
По�перше, її керівництво абсолютно не�
заангажоване, а по�друге, Асоціація дуже
гостро відчуває проблеми і відразу почи�
нає з ними працювати, причому розгля�
даються та розв’язуються ці проблеми
відразу у кількох напрямках, з багатьох
боків. Проблемами захисту прав креди�
торів в Асоціації займаються справді ви�
сококваліфіковані фахівці. Тому я, як
керівник банку, почуваюся спокійно. 
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ГІЛЕНКО І.В.,  Голова Правління АКБ "Надра":
"... про кредитора і позичальника. Справа в тому, що простим Законом про

кредит або якимись законодавчими нормами, які б регулювали пріоритет

кредитора, це питання не вирішити. Це державна проблема. Цю проблему

не вирішимо ні ми, ні Асоціація. Ми можемо тільки ініціювати ці питання,

що нас турбують. З моєї точки зору, це істотне питання, без вирішення

якого ніяке нарощування кредитування в тій ситуації з ризиками,

яку ми маємо на сьогоднішній день, практично не можливе."

ЗАГОРОДНЯ Л. Н., 
Голова Правління ВАТ "Електронбанк":
"Немає законодавчих гарантій пріоритету кредитора над

позичальником. Необхідно законодавчо відрегулювати обов'язкове

виконання позичальником кредитного договору.

Сьогодні позичальниками відпрацьована схема неповернення банкам

кредиту, що складається з декількох етапів. Спочатку — це визнання

недійсним договору застави, незважаючи на те, що він нотаріально

завірений, причому найчастіше — державним нотаріусом. Якщо в суді не

вдасться вирішити питання з заставою, переходять до позову про

недійсність кредитного договору, а якщо і це не вдалося — до визнання

недійсними установчих документів. І на це йде як мінімум рік, при цьому

проценти не нараховуються, кредит не повертається, банк втрачає

прибутки, а бюджет — податки. Необхідно змінювати цю практику. І

головним тут повинен стати принцип: взяв гроші в борг —

поверни. І в цьому не тільки банк, але і держава повинні бути

зацікавлені."
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ll зміна умов кредитного договору без
відповідної зміни умов договору застави
не є підставою для визнання договору за<
стави недійсним (постанова Верховного Суду

України від 29.04.02 по справі 3&403к02/11/15);

ll відсутність в договорі застави умови
про страхування предмету застави не є
підставою для визнання цього договору
недійсним (постанова Верховного Суду Ук&

раїни від 29.04.02 по справі 3&403к02/11/15);

ll факт отримання кредиту є доказом
схвалення юридичною особою кредитної
угоди, укладеної від його імені представ<
ником, що не мав на це належних повно<
важень (постанова Верховного Суду України

від 11.03.02 по справі 3&125к02);

ll сплата позичальником відсотків за ко<
ристування кредитними коштами слід
розглядати як доказ схвалення юридич<
ною особою кредитної угоди, укладеної
від її імені представником, який не мав
належних повноважень (пункт 6 оглядово&

го листа ВАСУ від 31.01.01 № 01&8/97 " Про деякі

питання практики вирішення спорів, пов’яза&

них з укладанням і виконанням кредитних до&

говорів");
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ll договір застави з майно<
вим поручителем не може
бути визнаним недійсним з
тих підстав, що між майно<
вим поручителем та банком
не був укладений договір
поруки (постанова Верховно&

го Суду України від 25.02.02 по

справі № 3&64к02/18).

ll порука і застава є різни<
ми самостійними заходами
до забезпечення виконання
зобов’язань, тому встанов<
лений статтею 194 ЦК Ук<
раїни строк для подання по<
зову до поручителя не може
застосовуватися до пра<
вовідносин заставодавця
(майнового поручителя) і
заставодержателя за догово<
ром застави (пункт 6 оглядо&

вого листа від 30.05.01р. № 01&

8/637 "Про практику вирішен&

ня окремих спорів, пов'язаних

із забезпеченням виконання

зобов’язань")”. 

Виходячи з розуміння першо�
черговості змін до діючого законо�
давства щодо захисту прав кредито�
рів, Асоціація українських банків ра�
зом з Національуним банком Украї�
ни провела у грудні 2002 року за ак�
тивної участі великої кількості банків
(зокрема, АКБ "Укрсоцбанк", АБ
"Мрія", ВАТ "Укрексімбанк", "Над�
ра", АППБ "Аваль", Укргазбанк,
Ощадбанк, АБ "Ажіо" Інтербанк, ВА�
Банк та інших) наукову�практичну
конференцію, присвячену захисту
прав кредиторів. На основі виснов�
ків конференції Асоціація підготува�
ла і передала через народних депу�
татів на розгляд Верховної Ради Ук�
раїни проекти змін та доповнень до
законів України: "Про банки і банків�
ську діяльність", "Про відновлення
платоспроможності або визнання
боржника банкрутом", "Про заста�
ву", "Цивільний кодекс України",
"Про виконавче впровадження",
"Господарський процесуальний 
кодекс", "Про оцінку майна, майно�
вих прав та професійну оціночну 
діяльність", "Про судоустрій", "Ци�
вільного процесуального кодексу
України", "Про введення мораторію
на примусову реалізацію майна",
"Житловий кодекс", "Кодекс торго�
вельного мореплавства України".

Фахівці Асоціації також активно
працювали у робочій групі по розроб�
ці проекту закону "Про забезпечення
вимог кредиторів та реєстрацію обтя�
жень", який зараз готується Комітета�
ми Верховної Ради до розгляду у дру�
гому читанні. З метою доопрацюван�
ня законопроекту і підготовки його до
другого читання створена робоча
група за участю фахівців Асоціації ук�
раїнських банків, Світового банку, ко�
мерційних банків, науковців. Робоча
група врахувала пропозиції АУБ щодо
механізмів забезпечення прав креди�
торів.

Для захисту інтересів банків важли�
ве значення має також Положення 'Про
кредитування" (ПК) Національного бан�
ку, недоліки якого, на жаль, використо�
вуються при розгляді спорів у судах з
метою до визнання недійсними або не�
укладеними кредитних договорів.

Національний банк України, піс�
ля звернення Асоціації українських
банків з цього питання, прийняв рі�
шення створити за участю фахівців
Національного банку, Асоціації та
комерційних банків робочу групу по
розробці замість Положення "Про
кредитування" Рекомендацій Наці�
онального банку щодо загальних
принципів здійснення кредитних
операцій банків. 

Додаткові
заходи АУБ
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Говорячи про захист прав кредиторів, банкіри, в
першу чергу, згадують рішення судів, у яких банкам
відмовлено в задоволенні позовних вимог до пози�
чальників, поручителів і заставників. Банки особливо
дивують рішення, за якими боржники (позичальни�
ки, поручителі, заставники)  звільняються від відпо�
відальності по виконаних банками  кредитних дого�
ворах. Незважаючи на одержання і використання по�
зичальником кредитних грошей, досить часто  кре�
дитні договори або договори забезпечення  визна�
ються судами недійсними або неукладеними. Такі рі�
шення можна пояснити втручанням так званого
"суб'єктивного фактора". Для подолання цього не�
обхідно  рішення судів зробити доступними для всіх,
щоб суб'єктивізм таких рішень судів був видний у по�
рівнянні з іншими справедливими рішеннями судів в
аналогічних випадках. 

У зв'язку з цим хотілося б, щоб  всі рішення Вищо�
го господарського суду України і Верховного суду
України містилися на їх  сайтах в Інтернеті.

Деяку можливість для суб'єктивізму судів  надає і
Положення НБУ "Про кредитування", яке  потребує
серйозної доробки з врахуванням накопиченої за 8
років існування цього положення  судової практики.

Велику небезпеку для застосовуваної правової
практики банків�кредиторів  несе рівнобіжне вве�
дення з 1.01.2004 двох кодексів — Цивільного і Гос�
подарського. Господарський кодекс, на мій погляд, є
джерелом норм, скориставшись якими позичальник
може доводити недійсність або неукладеність кре�
дитного договору чи договору забезпечення!  

Наступна за значимістю проблема — відсутність
у банків надійних відомостей про приналежність не�
рухомого майна особі, що звернулася в банк за
одержанням кредиту. Реєстр прав, що з'явився не�
давно, на нерухоме майно необхідно законодавчо
ще закріпити.  

Створюють проблеми для банків і відсутність вза�
ємозв'язку між нормами закону "Про заставу" і нор�
мами закону "Про виконавче виробництво". Так за�
коном "Про заставу" передбачене право банку на
першочергове задоволення своїх  вимог із закладе�
ного майна в порівнянні з іншими, не забезпеченими
кредиторами. Однак через відсутність відповідної
процесуальної норми незабезпечені кредитори мо�
жуть звернути стягнення на закладене майно раніше
ніж  банк і воно може бути продане виконавчою
службою. А можливість стягнення з виконавчої служ�
би збитків, викликаних неналежним здійсненням ви�
конавчих дій,  практично не реалізована, тому що

стягнути кошти з цієї бюджетної організації мало ко�
му вдавалося. Звідси випливає необхідність існуван�
ня недержавних виконавчих служб, як це практику�
ється в ряді розвинутих країн. 

Ризикованим для банків є також кредитування
громадян під заставу квартири, у якій крім позичаль�
ника проживають інші особи. Житловий кодекс на�
дає всім проживаючим в закладеній квартирі  гаран�
тії від виселення, відповідно це стримує кредитуван�
ня  громадян і створює великі труднощі  банкам для
реалізації такої квартири.  

Часто і справедливо говорять банкіри про необ�
хідність скасування закону "Про введення мораторію
на примусову реалізацію майна". Цей закон ущем�
ляє інтереси і кредиторів, і позичальників. Банки, які
видали кредити підприємствам з державною час�
ткою участі, залишилися з непогашеними кредитами
і тепер об'єктивно не можуть кредитувати такі під�
приємства.

Суперечливе маємо також законодавство про
банкрутство через суперечливе і непередбачуване
ведення судового процесу  у  справі про банкрутство
боржника. 

Після введення в законодавство прогресивної
норми, що надає можливість підприємствам відкри�
вати кілька рахунків, стягнути борг з рахунку бор�
жника за рішенням суду стало справою щасливого
випадку. Необхідно заборонити підприємствам від�
кривати рахунки при наявності підтвердженого су�
дом боргу і встановити відповідальність керівників
підприємства за порушення цієї вимоги. Порядок
стягнення коштів з рахунку боржника, встановлений
Інструкцією НБУ "Про безготівкові розрахунки" не�
обхідно привести у відповідність із законом "Про ви�
конавче виробництво", встановивши, що стягнення
коштів з рахунку боржника проводиться з обов'яз�
ковим його арештом і нагромадженням коштів до
суми боргу.

Хотілося б більшої поваги до банків,  великих
платників податків, з боку податкової служби, яка
часто затягує перевірки банків понад визначений за�
коном термін 30 днів і, як правило, трактує досить ту�
манні норми податкового законодавства не на ко�
ристь банку — платника податків.

Асоціація українських банків разом з Комітетом
Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяль�
ності та інших комітетів і юристами НБУ постійно
працює над вдосконаленням законодавства, яке
стосується банків, і сподіваюся, що ця  співпраця і
надалі  буде корисною всім банкам.
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Кредитори ще 
не мають захисту
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Банки виступають
основною складовою
кредитної системи
держави. Ефективність
та стабільність
діяльності банків —
визначальні мотиви
довіри суспільства до
неї. 

В Україні обов'язок
сплачувати податки і
збори в порядку та
розмірах, встановлених
законами, закріплений
конституційно. І  слід
зауважити, що банки
гідно виконують  цей
обов'язок. 
Одним із основних
податків, які сплачують
банки, є податок на
прибуток. Хочеться
звернути увагу на те, що
за 2002 рік  банки
сплатили податку на
прибуток  на загальну
суму 272,1 млн. грн., що
на 57 млн. грн. більше,
ніж у 2001 році.  Ці
надходження  до
бюджету з податку на
прибуток   складають
приблизно 5,5%  від всіх
надходжень цього
податку в цілому по
країні, хоча відсоток
самих банків у загальній
чисельності платників
цього податку  значно
менший. Так, за даними
НБУ, кількість банків, які
мають ліцензію на
здійснення банківських
операцій, становить 156,
а загальна чисельність
всіх платників цього
податку по країні —
приблизно 650 тисяч.  
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Інтереси
держави і
платників
податків 

повинні бути
врівноважені

Финансовые услуги

Людмила ЗАБАРИЛО,
начальник управління  

з питань оподаткування
банків АУБ 
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А в цілому комерційні

банки у 2002 році сплатили

податкових платежів на за&

гальну суму 687,9 млн. грн., що

на 23,1% більше, ніж надійшло

у 2001 році. 

Система оподаткування

в Україні встановлюється шля&

хом прийняття відповідних за&

конів. І ефективна система

стягнення податків та гаранту&

вання захисту законних інте&

ресів платників податків має

ґрунтуватися тільки на системі

врегульованих і, що особливо

важливо, стабільних законо&

давчих актів, оскільки саме

стабільність норм податково&

го законодавства сприяє ство&

ренню прогнозованої еконо&

мічної ситуації в державі, вста&

новленню партнерських від&

носин між податковими орга&

нами і суб'єктами господарю&

вання. 

Слід зауважити, що об&

тяжливість податкової систе&

ми України визначається сьо&

годні насамперед не величи&

ною податкових ставок, а

складністю і нестабільністю

системи податкового законо&

давства.

Важко вже підрахувати,

скільки разів вносилися зміни

тільки до Законів України "Про

податок на прибуток підпри&

ємств" та " Про податок на до&

дану вартість."

При цьому чинна систе&

ма податкового адмініструван&

ня ставить на перше місце зав&

жди фінансові інтереси держа&

ви і не забезпечує адекватного

захисту інтересів представни&

ків бізнесу. 

Працюючи у цих умо&

вах, банки змушені сьогодні

нести значні додаткові витра&

ти, необхідні для забезпечення

ведення податкового обліку

(який, як відомо, не збігається

з бухгалтерським) і орієнту&

вання в заплутаному та неста&

більному податковому законо&

давстві, а також витрати,

пов'язані із врахуванням ризи&

ку помилок, які потім при пе&

ревірці податковими органа&

ми можуть бути кваліфіковані

як "схеми ухилення від оподат&

кування" (оплата послуг кон&

салтинговим та аудиторським

фірмам), свавіллям податко&

вих органів тощо. 

Враховуючи вищенаве&

дене, метою створення Управ&

ління з питань оподаткування

банків та основними його зав&

даннями є участь у роботі над

проектами вдосконалення ді&

ючого податкового законо&

давства та проекту Податково&

го кодексу України з питань,

які стосуються оподаткування

банків як суб'єктів підприєм&

ницької діяльності та їх пра&

цівників. Робота з Комітетом

Верховної Ради з питань фі&

нансової та банківської діяль&

ності, Національним банком,

Державною податковою адмі&

ністрацією, міністерствами фі&

нансів та юстиції щодо надан&

ня роз'яснень з питань оподат&

кування банківської діяльності

та захисту інтересів банків. 

Слід зауважити, що Асо&

ціація українських банків зав&

жди приділяє багато уваги ви&

рішенню питань оподаткуван&

ня банківської діяльності.

Саме завдяки АУБ свого

часу було вирішене питання

щодо включення в Закон Укра&

їни "Про оподаткування при&

бутку підприємств" норми, яка

дозволила банкам створювати

страхові резерви за рахунок

валових витрат. 

Всі пам'ятають, як завдя&

ки втручанню Асоціації вдало&

ся врегулювати у минулому ро&

ці конфлікт банків з податко&

вими органами щодо віднесен&

ня на валові витрати відраху&

вань до Фонду гарантування

вкладів населення.

Разом з тим, створення

Управління з питань оподатку&

вання банків у складі Виконав&

чої дирекції надало можли&

вість АУБ займатися питання&

ми оподаткування банків сис&

темніше і ефективніше.

На минулому з'їзді АУБ,

на виконання рішення якого і

створено Управління, банки в

основному обговорювали дві

проблеми з питань оподатку&

вання, які необхідно було ви&

рішити в законодавчому по&

рядку.

Перша стосувалася ство&

рення банками страхових ре&

зервів за активними операція&

ми з цінними паперами. Необ&

хідність вирішення цього пи&

тання обумовлювалася кон&

фліктною ситуацією, що скла&

лася на той час між податковими органами та

банками за результатами перевірок створення

ними страхових резервів за рахунок валових

витрат. 

Законом України "Про оподаткування

прибутку підприємств" визначено обов'язко&

вість створення банками страхових резервів за

активними операціями, та надано право ство&

рювати його за рахунок валових витрат у межах

встановленого цим законом нормативу. Відпо&

відно до норм вищенаведеного закону, страхо&

вий резерв за рахунок валових витрат створю&

ється під "нестандартну" заборгованість за мето&

дикою, визначеною НБУ. А предметом непорозу&

міння між Державною податковою адміністраці&

єю України і банками стало податкове роз'яс&

нення, затверджене наказом ДПАУ від 15 липня

2002 р. № 334.

Державна податкова адміністрація, поси&

лаючись на Закон України "Про оподатковуван&

ня прибутку підприємств", вважала, що банки не

мають права формувати спеціальний страховий

резерв під "нестандартну" заборгованість за цін&

ними паперами, що знаходяться у портфелі бан&

ку, і як наслідок цього, збільшувати валові витра&

ти банку на суму сформованого резерву у вста&

новлених законом розмірах. 

Не вдаючись до юридичних аспектів спір&

них відношень, необхідно відзначити, що бан&

ківські установи, які мають у своїх портфелях

цінні папери, формували резерв під вказану за&

боргованість протягом кількох років, керую&

чись тими ж нормами Закону України "Про опо&

датковування прибутку підприємств", а також

Постановою Правління Національного банку

України від 30.12.99 р. № 629, якою затвердже&

ний відповідний нормативний акт, зареєстрова&

ний Міністерством юстиції України, і як наслі&

док, обов'язковий до виконання всіма банками

України. 

При цьому формування вищенаведеного

резерву за рахунок валових витрат здійснювало&

ся банками у межах нормативу визначеного по&

датковим законодавством.

Слід звернути увагу на те, що до затвер&

дження вищенаведеного податкового роз'яснен&

ня при здійсненні перевірок банків податкови&

ми органами створення банками таких резервів

вважалося ними правомірним.

Асоціація провела значну роботу по врегу&

люванню цього конфлікту: двічі спрямовувала

звернення на адресу Державної податкової адмі&

ністрації України, в яких чітко аргументувала

відповідно до чинного законодавства, правомір&

ність створення банками страхових резервів під

вищенаведені види активних операцій, звертала

увагу керівників ДПАУ та НБУ на необхідність

вирішення цього питання на спільній нараді

ДПАУ, НБУ, АУБ та комерційних банків.

Враховуючи важливість та системний ха&

рактер цього питання, Асоціація, за довіреністю

банку, брала участь у засіданні Вищого господар&

ського суду України при розгляді цього конфлік&

ту між АКБ "Одеса&банк" та ОДПІ по работі з вели&

кими платниками податку у Одеськїй області. 
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Слід зауважити, що Пос&

тановою Вищого господар&

ського суду України  ще 31

жовтня 2002 року була під&

тверджена правомірність дій

банку та скасовано рішення

податкових органів про стяг&

нення до бюджету з банку до&

нараховуваного податку з при&

бутку та штрафних санкцій.

Проте вищенаведеному банку і

досі не повернуті незаконно

списані недоїмка та штрафні

санкції, а це значні суми. 

За ініціативи Асоціації

Комітет Верховної Ради України

з питань фінансів та банківської

діяльності надав роз'яснення,

яке підтвержує правомірність

дій банку у цьому питанні.

З метою припинення

конфлікту Асоціація надала

пропозиції до Комітету ВР з

питань фінансів та банківської

дяльності щодо внесення змін

до Закону України "Про опо&

даткування прибутку підпри&

ємств" в частині створення

банками страхових резервів за

активними операціям з цінни&

ми паперами. 

Закон України "Про опо&

даткування прибутку підпри&

ємств " із врахованими пропо&

зиціями Асоціації набрав чин&

ності 1 січня 2003 року. 

Тепер у законі чітко виз&

начено право банку створюва&

ти страхові резерви під всі ви&

ди активних операцій, в тому

числі і активні операції з прид&

бання цінних паперів. 

До речі, в попередній ре&

дакції було визначено, що банк

створює резерви під всі види

активних операціій, до яких

безперечно відносяться і опе&

рації з цінними паперами.   Зда&

валося б, цього разу все законо&

давчо визначено, але… Але, на

жаль, 7 квітня 2003 року нака&

зом ДПАУ за № 161 затвердже&

но податкове роз'яснення "Про

затвердження нової редакції

податкового роз'яснення № 334

стосовно формування банків&

ськими установами страхового

резерву, що створюється за ра&

хунок валових витрат," яким

визначено, що банки можуть

створювати страхові резерви

не під всі види "нестандартної"

заборгованості… І банкірам

знову є що говорити про опо&

даткування вже на ХІ з'їзді АУБ.

Але при цьому слід заува&

жити, що формування банками

страхових резервів — найваж&

ливіший економічний регуля&

тор, який забезпечує стабіль&

ність банківської системи, і та&

кий підхід податкових органів

до політики формування стра&

хових резервів не сприяє вирі&

шенню банками завдань, які

ставить держава. 

Багато зусиль також

доклала АУБ разом з НБУ та

комерційними банками щодо

не введення податку на дохо&

ди фізичних осіб, отриманих

у вигляді процентів від депо&

зитних вкладів на рахунках

банків. Відбувся круглий стіл,

до народних депутатів спря&

мовувалися звернення, фахів&

ці АУБ постійно брали участь

у робочих групах та засідан&

нях профільного Комітету ВР.

Виносилося це питання також

і на спеціальні парламентські

слухання, ініційовані АУБ,

НБУ та Комітетом ВР з питань

фінансів та банківської діяль&

ності.

До речі, саме це питання

стояло другим на порядку ден&

ному минулого з'їзду АУБ і ак&

тивно обговорювалося його

делегатами. 

Результатом такої робо&

ти стало введення мораторію

на оподаткування процентних

доходів, отриманих фізични&

ми особами від розміщення їх

депозитних вкладів на банків&

ських рахунках до 1 січня 2005

року. Але Асоціація разом з

НБУ та комерційними банками

не припинила роботу щодо

подовження мораторію. Які ос&

новні аргументи наводяться

при цьому?

Розвиток економіки Ук&

раїни потребує сьогодні знач&

ного збільшення обсягів кре&

дитування підприємств різних

галузей. Одна з головних умов

зростання кредитів — нарощу&

вання банками розміру і роз&

ширення джерел кредитних

ресурсів. Майже 85% ресурсів

українських комерційних бан&

ків формується за рахунок за&

лучених коштів, в яких вклади

населення становлять понад

33%. Для порівняння: частка

вкладів населення у залучених

коштах банків Польщі сягає

60%. 
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Не можна не відзначити позитиву, якого вдалось
досягти Асоціації українських банків у її діяльності по
вирішенню "проблемних" питань оподаткування
банківської діяльності протягом минулого та поточного
років. 

До активу Асоціації необхідно віднести внесення
змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" в частині включення до складу валових
витрат банку витрат на формування страхових резервів
під нестандартну заборгованість за операціями з
цінними паперами. Саме активна позиція Асоціації у
вирішенні даного питання і навіть її безпосередня
участь у судовому розгляді за позовом одного з банків
до ДПА, на мою думку, стали вирішальними у
позитивному вирішенні даного питання. 

Активну участь брала Асоціація у розробці форми та
порядку складання декларації про прибуток банківської
установи, яка була затверджена Наказом ДПА України
від 31.03.2003р. № 148. Саме завдяки позиції Асоціації
при затвердженні даної форми вдалося зняти декілька
одіозних позицій, які були запропоновані у проекті
порядку складання декларації.

Заслуговує на повагу принципова позиція Асоціації
українських банків, щодо недоцільності оподаткування
прибутковим податком з громадян доходів від коштів,
розміщених у банківських депозитах. При цьому у
позиції Асоціації дуже вірно розставлені акценти. Адже
важливим є не розмір доходів, які держава збирається
отримати від даного податку, він є надзвичайно малим
для нашого бюджету, а те, що держава намагається
перекласти на банки фіскальну функцію. При цьому,
Асоціація цілком правомірно зауважує, а чому витрати
по організації сплати цього податку повинні нести
банки. Адже ніхто не порахував, яких організаційних
зусиль та матеріальних витрат буде коштувати ця
робота банку, у якого обслуговується значна кількість
громадян. 

Суттєво поліпшився і методологічний супровід
банків щодо питань оподаткування банківської
діяльності. Це своєчасне доведення до банків листів
роз'яснень державних податкових органів, листів
комітетів Верховної Ради, рішень судів тощо. 

Зростання професійного рівня роботи Асоціації при
вирішенні "проблемних" питань оподаткування
банківської діяльності я насамперед пов'язую з тим, що
Управління оподаткування банківських установ очолила
висококваліфікований та досвідчений спеціаліст
Людмила Борисівна Забарило. Саме завдяки її активній
роботі з банками та державними органами вдалося
досягти позитивних результатів при вирішенні
конкретних проблем та спрямувати зусилля Асоціації на
вирішення проблемних питань оподаткування
насамперед на законодавчому рівні. Адже нечіткість та
неоднозначність діючого податкового законодавства є
першопричиною існуючих проблем в оподаткуванні
банківських установ.

Позиція Асоціації — 
чітка і вивірена
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Відомо, що темпи і обся&

ги зростання вкладів у банках

залежать від ступеня довіри

населення до влади і банків. На

жаль, ця довіра значною мі&

рою ослаблена зневажливим

ставленням державних орга&

нів до захисту інтересів насе&

лення, внаслідок чого воно не&

одноразово зазнавало відчут&

них втрат. Зокрема, громадяни

України втратили значні суми

заощаджень в колишньому

Ощадбанку СРСР.

Станом на 01.01.1991

року залишок вкладів грома&

дян України в Ощадбанку ста&

новив 84,3 млрд. крб., що за ді&

ючим на той час курсом ра&

дянського рубля по відношен&

ню до долару США становило

майже 40 млрд. дол. Ці кошти

так і залишилися в Москві і не

були повернуті громадянам

України.

Великих втрат зазнали

громадяни, які тримали кошти

на рахунках в комерційних

банках, внаслідок нищівної гі&

перінфляції у 1992 &1994 ро&

ках.

За відновлення довіри

суспільство мусить платити.

Введення податку на доходи

громадян від вкладів може роз&

цінюватися населенням як

"податок на довіру". 

Другий аспект. Вклади

населення України — це, в ос&

новному, кошти, які накопичу&

ються за рахунок зарплат, пен&

сій, продажу майна чи підпри&

ємницької діяльності, і вони

вже фактично оподатковувані

державою. 

Запровадження оподат&

кування доходів від цих вкла&

дів матиме негативні наслід&

ки: воно призведе до відтоку

вкладів, ускладнення реаліза&

ції банками ряду проектів,

зокрема зарплатних, картко&

вих тощо.

Викликає великий сум&

нів доцільність введення цього

податку для інтересів бюджету.

Держава може більше втрати&

ти від недоотримання податку

з прибутку через скорочення

кредитних ресурсів і обсягів

кредитування, ніж отримати у

вигляді прибуткового податку

на доходи від вкладів, врахову&

ючи, що ставка прибуткового

податку на цей вид доходів

складає 5 відсотків, а по подат&

ку на прибуток — 30 відсотків.

Асоціація українських

банків вважає, що всі доходи, в

тому числі і доходи населення

від вкладів у банках, мають

оподатковуватися. 

Але враховуючи, що за&

гальна сума вкладів фізичних

осіб в Україні зараз становить

лише 19 млрд. грн. (це в дола&

ровому еквіваленті дорівнює

приблизно 4 млрд. дол. США

проти залишків їх у 1991 році

на рівні 40 млрд. дол. США), що

свідчить, що сьогодні одне з

джерел кредитних ресурсів для

кредитування підприємниць&

кої діяльності скоротилося в

країні в доларовому еквівален&

ті у 10 разів, запроваджувати

непопулярні заходи у вигляді

оподаткування доходів насе&

лення від вкладів за таких умов

було б нерозумним. 

Навпаки, слід створити

всі можливості для стимулю&

вання залучення коштів насе&

лення на вклади у банках з ме&

тою нарощування ресурсної

бази кредитування. Адже, за да&

ними НБУ, понад 24 млрд. грн.

готівки та (за різними даними)

від 10 до 20 млрд. дол. США

знаходиться поза банками, на

руках у населення. Це той наці&

ональний ресурс, залучення

якого надало б можливість не

шукати коштів за кордоном, а

кредитувати економіку за ра&

хунок власних внутрішніх дже&

рел. 

З цією метою, на думку

Асоціації, було б доцільним

запровадити частковий мора&

торій на оподаткування дохо&

дів від вкладів фізичних осіб за

наступним принципом:  на пе&

ріод до досягнення загальної

суми вкладів 33% їх залишків

на 01.01.1991 р. податок не зас&

тосовувати; при досягненні су&

ми вкладів від 33% до 66% наз&

ваної суми — розмір оподатку&

вання установити на рівні 3%;

при досягненні суми вкладів

від 66% до 100% — розмір опо&

даткування установити на рів&

ні 7%; при досягненні суми

вкладів 100% їх залишку у 1991

році — ставку оподаткування

встановити на рівні 10%. 

Крім вищенаведеного,

Асоціація провела значну ро&

боту з вдосконалення діючого

податкового законодавства. Разом з комерцій&

ними банками проаналізовані діючі норми За&

кону України "Про оподаткування прибутку під&

приємств" і подані пропозиції до Комітету ВР з

питань фінансів та банківської діяльності щодо

внесення змін до Закону України "Про оподатку&

вання прибутку підприємств". Профільний Комі&

тет врахував пропозиції банків щодо порядку

створення банками страхових резервів, регулю&

вання сумнівної, безнадійної заборгованості у

зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про

банкрутство" щодо нерозповсюдження порядку

коригування у податковому обліку запасів това&

рів, які обліковуються на складах на операції з

цінними паперами.

Багато уваги приділила Асоціація відпра&

цюванню форм Декларації з податку на прибу&

ток банків, які подаються за січень та 11 місяців,

а також наростаючим підсумком з початку року

та за рік. Вони розроблялися у зв'язку із внесен&

ням змін з 1 січня поточного року до Закону Ук&

раїни "Про оподаткування прибутку підпри&

ємств". Робота проводилася спільно з Коміте&

том ВР з питань фінансів та банківської діяль&

ності і ДПАУ. Враховуючи обмежені терміни,

при АУБ була створена робоча група з престав&

ників великих системних банків, два з яких дер&

жавні.

Особливо треба відзначити високу профе&

сійну кваліфікацію, знання податкового законо&

давства та бухгалтерського обліку, а також вмін&

ня відстоювати свою точку зору на всіх рівнях

представників банків, які брали участь у роботі

цієї групи: Павленко В.В. (Укрсоцбанк), Потьом&

ська Н.А (Укрексімбанк), Лазуренко Н.М. (Ощад&

банк) та Нечай О.Ф. (Промінвестбанк). Останній

банк, до речі, на жаль, не входить до складу Асо&

ціації. Вважаю, що від цього втрачають обидві

сторони і спільна справа. 
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ІХ З'їзд АУБ (2000 рік)
БЛАЩУК Ю. О., Голова
Правління ВАТ "ВАБАНК":
"Потребують вдосконалення рамкові умови

господарювання банків як платників

податків. У цій сфері існує чи не найбільша

кількість суперечностей, що не полегшують

нам роботу. Це, зокрема, введення в дію

нормативних актів із зворотною силою;

величезна кількість змін, доповнень та

роз'яснень до нормативних актів внаслідок

неякісної їх підготовки; привласнення права

на тлумачення податкового законодавства

органами та організаціями, яким це право у

законодавчому порядку не делеговано."



30

Слід відмітити, що не всі

пропозиції цієї групи, які на&

давалися у відповідності з

нормами чинного податково&

го законодавства, враховані

ДПАУ при затвердженні вище&

наведених форм декларацій і

Порядку їх заповнення. Нас&

лідки цього відчуваються вже

сьогодні. А ДПАУ надані додат&

кові роз'яснення щодо запов&

нення декларації з податку на

прибуток банків, яких можна

було запобігти у разі враху&

вання пропозицій професій&

них фахівців банківських ус&

танов та Асоціації українських

банків. 

Враховуючи складність

Закону України "Про оподат&

кування прибутку підпри&

ємств" та можливість двознач&

ного трактування його окре&

мих норм податковими орга&

нами, зараз Асоціація разом з

НБУ та комерційними банка&

ми розробляє цілий пакет про&

ектів щодо внесення змін до

цього закону, який буде пода&

ний на розгляд до Верхоній

Раді. 

Вже протягом тривалого

часу пропозиції щодо здій&

снення податкової реформи

концентруються навколо цен&

трального питання — прий&

няття Податкового кодексу Ук&

раїни, який має узагальнити та

впорядкувати положення про

податкову систему України, за&

безпечити її прозорість та ста&

більність.

Асоціація неодноразово

надавала пропозиції до проек&

тів кодексу і я вже втрачаю на&

дію на вирішення вищенаведе&

них проблем, тому що він базу&

ється, в основному, на нормах

діючого податкового законо&

давства, а деякі пропозиції на&

дані Мінфіном України, навіть

ускладнюють його практичне

застосування. Це стосується,

зокрема, введення визначення

звичайної ціни при операціях

з цінними паперами та інші.

Між іншим, однією із

пропозицій, наданих Мінфі&

ном з метою покращення по&

даткового законодавства, є і

включена до Податкового ко&

дексу норма щодо зменшення

нормативу створення банками

страхових резервів за рахунок

валових витрат у зв'язку із вик&

люченням з його розрахунко&

вої суми гарантій та порук.

Введення цієї норми може

призвести, по&перше, до змен&

шення гарантованої суми по&

вернення грошей вкладникам

банків у разі "невдалого" розмі&

щення коштів банком, що є йо&

го активною операцією, а по&

друге, банки повинні будуть

зменшити суми вже створених

ними на даний час страхових

резервів.       
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Закрите акціонерне
товариство "Акціонерний
комерційний банк "Одеса�
Банк" — член Асоціації укра�
їнських банків   з червня
1994 року. Сказати, що наш
банк задовольняє робота
АУБ — значить нічого не ска�
зати. Ми щиро раді що є та�
ка організація, де працюють
справжні професіонали сво�

єї справи, які вміють чітко і оперативно висловити
свою точку зору, засновану на знанні законодав�
чої бази і багаторічному досвіді роботи.

Статут Асоціації українських банків визначає
як основне  завдання АУБ — представництво і за�
хист інтересів банків�членів асоціації, забезпе�
чення правової бази і правових гарантій банків�
ської діяльності.

З метою реалізації зазначеної задачі Асоціа�
ція взаємодіє з НБУ за основними напрямками
грошово�кредитної політики, вдосконалення кон�
тролю за діяльністю банків, податкової політики і
т.п. Вивчає і поширює досвід, дає рекомендації
щодо ефективного здійснення банківських опера�
цій і стандартизації банківських процедур, а також
надає допомогу банкам в організації їхньої робо�
ти, у подоланні обставин, які тимчасово погіршу�
ють стан ліквідності банків.

Перераховані вище положення Статуту, на на�
шу думку, Асоціація українських банків успішно
виконує. Ми говоримо про ділові відносини, що
склалися з Комітетами Верховної Ради, Націо�
нальним банком, Союзом промисловців і підпри�
ємців, Антимонопольним комітетом, регіональни�
ми банківськими союзами і громадськими органі�
заціями. Ми говоримо про  конкретну практичну
допомогу, яку одержують малі, середні, великі
банки і  навіть не члени Асоціації при вирішенні
спірних, а часом і конфліктних ситуацій з податко�
вими і правоохоронними органами. 

За минулі роки Асоціація українських банків
внесла вагомий вклад у розвиток банківської сис�
теми нашої держави, а значення та вагомість ви�
конаної роботи важко недооцінити.

Але разом з тим хочеться бачити єдину, силь�
ну банківську організацію, здатну протистояти не�
досконалості законодавства, економічно невип�
равданому податковому пресу, щоденному валу
банківських проблем. І висловити слова подяки
фахівцям Асоціації, її керівництву, чиїм розумом і
найвищим професіоналізмом досягаються малі 
і великі цілі, вирішуються непомітні і щоденні бан�
ківські проблеми.

З найкращими побажаннями,
И.К.Мерещук,

Голова правління АКБ "Одеса7Банк"  

Значення та вагомість
роботи АУБ важко

недооцінити

АКБ "Одеса�Банк"
зареєстрований 

25 грудня 1990 року 
Держбанком СРСР

Ліцензія НБУ № 159 від
29.12.2001 року

Наша адреса: 
вул. Князівська, 32, 

Одеса, 65029
тел: (0482) 305�105

факс: (0482) 305�145

АКБ "Одеса�Банк" — АКБ "Одеса�Банк" — 
надійний партнер нанадійний партнер на
банківському ринку!банківському ринку!
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У будь�якому цивілізованому суспільстві, в яко�
му діють певні людські стандарти, окремі суспільно
важливі ринки повинні мати ще й  об'єднання своїх
членів. Вони є у всіх розвинених країнах. В Україні
наші менші брати — кредитні спілки, лізингові ком�
панії, недержавні пенсійні фонди —  теж мають свої
об'єднання. А Асоціація українських банків — одне
з найстаріших громадських об'єднань в нашій мо�
лодій державі. І ми з гордістю відзначаємо: не ли�
ше одне з перших, а й  одне з найактивніших та на�
йавторитетніших.

Асоціація представляє  своїх членів — комер�
ційні банки, які присутні у всіх сферах економічної
діяльності, адже ми надаємо послуги всім грома�
дянам та юридичним особам. Отже, і кожен грома�
дянин України певною мірою причетний до діяль�
ності нашої Асоціації. АУБ, як громадська організа�
ція, дбаючи про банки, їхній розвиток, опосередко�
вано дбає і про клієнтів банків. 

Якщо згадати заслуги нашого об'єднання  тіль�
ки за останні кілька років,  то перше, що я хотів би
відзначити, це висока результативність. 

Кожен банк сильний, маючи сильних клієнтів,
акціонерів, партнерів. Але іноді виникає ситуація,
коли захисту треба шукати в незалежній компетен�
тній організації. Адже кожен банк має і зобов'язан�
ня, і певну відповідальність, та не завжди може се�
бе гідно захистити. Такий захист банк може отри�
мати саме в нашій громадській організації — Асоці�
ації українських банків, найпершою і найголовні�
шою ознакою якої небезпідставно вважається не�
залежність. І це найбільша цінність, яку ми за 13 ро�
ків змогли виплекати і зберегти.

Наша Асоціація завжди демонструвала і наго�
лошувала, що вона не політична і не комерційна
організація, вона висловлює інтереси всіх груп ко�
мерційних банків: і великих, і малих, і іноземних.
Всі вони мають однакові можливості як члени Асо�
ціації, жодне питання Дирекція чи Рада АУБ не за�
лишають без розгляду, не ховають у довгу шухляду. 

Про професійні якості працівників Асоціації го�
ворити не буду, високий професіоналізм прита�
манний їм, як і личить солідній установі. 

Я хочу тут пригадати часи, коли банки потерпа�
ли від криз в економіці, від диктату. Окремий банк
не міг заявити державі: ви брали певні зобов'язан�
ня — виконайте їх! Цю функцію могла виконати
тільки незалежна громадська організація, і її голос,
особливо під час кризи 1998 року, прозвучав! І був
почутий! Коли Мінфін не виконав свої зобов'язання
перед банками по цінних паперах, Асоціація проде�
монструвала свою професійність і результатив�
ність. 

На думку АУБ зважають і в Адміністрації Прези�
дента, і в Кабінеті Міністрів, і в Мінфіні.

Ось ще один приклад. Всі банкіри пам'ятають,
коли виникли проблеми з Державною службою
охорони, її монопольним диктатом цін. Створилася
патова ситуація, особливо для банків, які не мають
великих прибутків. І знов окремий банк не міг вис�
тупити проти таких дій ДСО, бо завтра міг би зали�
шитися без охорони. Асоціація взяла ініціативу в
свої руки, відбулися переговори, підсумком яких
стали компромісні рішення.  

Асоціація українських банків постійно перебу�
ває в центрі уваги і досить часто від неї вимагають 
зайняти певну політичну позицію. На це Асоціація
завжди відповідає однозначно: "Ми не політична
організація, наше завдання — захищати своїх чле�
нів. Тому наша позиція незалежна і нейтральна".

Наша 
Асоціація —

наш захисник

Ñòàí³ñëàâ ÀÐÆÅÂ²Ò²Í,
ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÀÁ “ÀÆ²Î”



Д
руга позиція, що відоб�

ражає переконання

Асоціації у новому про�

екті закону “Про систему ва�

лютного регулювання”, поля�

гає у зменшенні банківського

контролю щодо таких суб’єк�

тів господарювання, які здій�

снюють операції в інтересах

клієнтів, наприклад, страхо�

вих компаній чи інвестицій�

них фондів. Адже зараз бан�

кам доводиться контролюва�

ти не лише саму компанію,

але і її клієнтів, які здійсню�

ють ті чи інші операції. Фун�

кції нагляду за цим сегментом

мають перебрати органи, які

контролюють ці компанії,

зокрема Державна комісія з

регулювання ринків фінансо�

вих послуг, або Державна ко�

місія з цінних паперів та фон�

дового ринку.

Третя частина позиції

Асоціації українських банків

полягає у лібералізації полі&

тики Національного банку

щодо валютного регулюван&

ня. Під час кризи 98&99&го ро&

ків Національний банк почав

надзвичайно жорстко кон&

тролювати будь&які валютні

операції банків та їх клієнтів.

В той же час спекуляції є не

лише надзвичайно важливим

засобом регулювання еконо&

міки і валютного курсу, але і

механізмом захисту інтересів

клієнтів. Наша країна все тіс&

ніше інтегрується у міжна&

родну систему економічних

відносин, 50&60% ВВП в Укра&

їні складає експорт і імпорт,

— все це призводить до того,

що клієнти зацікавлені у

страхуванні себе від ризиків,

пов’язаних з їх діяльністю за

межами України. Однак на

сьогодні Національний банк

забороняє проведення таких

операцій, хоча з точки зору

регуляторної політики і за&

хисту інтересів банків та їх

клієнтів від валютних ризиків

на міжнародних ринках такі

обмеження стають все більш

шкідливими. 

Четвертою тезою, яку

відстоює Асоціація, є те, що

будь&які пов’язані з порушен&

ням валютного законодавства

штрафи, які накладаються на

банки чи їх клієнтів, повинні

бути покаранням, однак ні в

якому разі не призводити до

знищення суб’єктів господа&

рювання. Якщо на початку 90&

х років штраф міг складати

100% від незаконно перерахо&

ваної валюти, то зараз Асоціа&

ція наполягає на тому, щоб він

складав не більше 25%. Тобто

максимальна межа штрафу

має становити розмір неспла&

ченого клієнтом податку на

прибуток. Адже перераховую&

чи кошти незаконно, клієнт

завдає державі шкоди у вигля&

ді несплаченого податку на

прибуток; тоді банк чи стра&

хова компанія сплачують цей

податок за клієнта у вигляді

штрафу. 

№ 3 2 0 0 3 Финансовые услуги

Позиція АУБ щодо валютного
регулювання в Україні складається
з кількох елементів. По@перше,
Асоціація розуміє, що доки існує
система валютного регулювання,
пов’язана з обмеженою
конвертованістю української
національної валюти, доти буде
існувати система контролю. Більше
того, саме банки будуть змушені
здійснювати левову частку
первинного контролю за клієнтами,
адже саме вони є, умовно кажучи,
тими митниками, які слідкують,
щоб валюта не перетинала межі
країни незаконно. В той же час
Асоціація має попереджувати
надмірне перекладання функцій
контролю на банківські установи.
Наприклад, зараз банки не лише
контролюють випадки перетину
коштами меж України, але і
змушені перевіряти документи,
якими засвідчується отримання та
надсилання грошей чи товару.
Очевидно, що цим могла б
займатися і податкова
адміністрація, яка має налагоджені
зв’язки з митною службою. 

Валютне регулювання очима
АСОЦІАЦІЇ

Борис КУШНІРУК,
Керівник групи
радників АУБ


