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ВИСНОВКИ
Здійснене дослідження засвідчило, що соціально-

економічні системи перебуваючи в умовах кризи, або 
стані порушення загальної рівноваги потребують пев-
ного типу впливу. Правильний вибір впливу збурень 
дозволяє розв’язати поставлені завдання, отримати 
відповідний резонанс – ефект, не змінюючи при цьому 
рух траєкторії розвитку держави з цільового, заданого 
напряму. Недоліком при цьому є те, що державі багато 
в чому доводиться діяти навздогад, використовуючи 
«ймовірно правильні» фактори чи імпульси впливу. 
Це зумовлює усвідомлення того, що подальший пошук 
ефективних інструментів впливу на економічну динамі-
ку повинен здійснюватися на основі базисних положень 
і принципів, якими володіють теорія економічної синер-
гетики, теорія систем та економічна кібернетика.         
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У сучасних економічних умовах, які характеризу-
ються посиленням глобалізаційних процесів, 
ви сокими темпами розвитку інформаційних 

технологій і орієнтацією на розроблення, впроваджен-
ня та використання високотехнологічної продукції, все 
більшого значення набувають питання створення ефек-
тивних систем управління, забезпечення ефективних 
фінансових і інформаційних комунікацій.

На сьогодні багато великих компаній у всьому сві-
ті активно розвивають напрям формування систем кор-
поративного управління та впровадження відповідних 
інструментів корпоративного управління в практику 
своєї діяльності для забезпечення ефективних підходів 
щодо розвитку даних організацій і контролю над цими 
процесами.

Аналіз тенденцій розвитку світової економіки про-
тягом останніх років свідчить про те, що банківська сфера 
стала однією з найбільш динамічних складових світового 
економічного простору [1, 2, 3, 4], оскільки глобалізація, 
розвиток інформаційних технологій і зростання неста-
більності, що сьогодні характеризують розвиток світової 
економіки, особливо чітко знаходять своє відображення 
в банківській сфері, яка є високочутливою до впливу зо-
внішніх факторів. У той же час банківська сфера все більш 
підтверджує свій статус як базова компонента інновацій-
ного розвитку економіки, що здатна забезпечити його 
ефективність [5, 6]. Як стверджують провідні економісти, 
роль банківської системи в умовах глобалізаційних пере-
творень в економіці буде зростати й в подальшому [2, 4, 7, 

8]. Це зумовлює необхідність дослідження процесів ство-
рення ефективних систем корпоративного управління в 
банківській сфері, які б забезпечували гармонізацію про-
цесів управління та розвитку як окремими банками, так і 
банківської системи в цілому.

Проблеми, що розглядаються в статті, мають 
комп лексний характер. З одного боку, вони пов’язані 
з аналізом тенденцій фінансової глобалізації та покра-
щенням існуючих систем управління банківської діяль-
ності. Цим питанням присвячені роботи таких учених, 
як Тосунян Г. А. [2], Костюк А. Н. [9], Бухвалов А. В. [10], 
Северенкова Л. П. [11], Чамберз А. [12] та інших. 

З іншого боку, зміни, що відбуваються в усіх сфе-
рах економічної діяльності, у тому числі й у банківській 
сфері, відбуваються під впливом розвитку інформацій-
них технологій. Ці питання знайшли відображення в ро-
ботах таких вчених, як Колодізєв О. М. [6], Ісаєв Д. В. 
[13], Шумейко М. В., [14], Спенсер К. [15] та інших.

Аналіз останніх публікацій щодо створення та 
впровадження систем корпоративного управління в бан-
ківській сфері свідчить, що на сьогодні є розробленими 
лише окремі питання, що стосуються методологічного 
та технологічного забезпечення побудови систем кор-
поративного управління [9 – 16]. Разом з тим, сучасні 
реалії потребують нових наукових підходів щодо ство-
рення цілісної концепції побудови систем корпоратив-
ного управління як в окремих банках, так і в банківській 
системі в цілому.

Метою роботи є розроблення концепції створен-
ня системи корпоративного управління банку на основі 
результатів дослідження сучасних тенденцій розвитку 
підходів до корпоративного управління й організації 
управління в банках.

Відповідно до мети в даній роботі послідовно ви-
рішувались такі дослідницькі завдання: дослідження су-
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часних підходів до організації корпоративного управлін-
ня в банківській сфері; визначення основних складових 
системи корпоративного управління банку; визначення 
підходів щодо інформаційної підтримки корпоративно-
го управління в банку.

Згідно з [8, 9] питання корпоративного управління 
почали цікавить науковців і практичних працівни-
ків банківської сфери провідних країн світу, по-

чинаючи з кінця 90-х років минулого століття. В Україні 
проблеми запровадження корпоративного управління в 
практику діяльності вітчизняних банків почали активно 
досліджуватись лише останнім часом, що було зумовле-
но поширенням впливу глобалізаційних процесів, всту-
пом України у СОТ, уроками фінансової кризи 2008 – 
2009 рр. та іншими причинами.

Дослідження поняття корпоративного управління 
та узагальнення існуючих трактувань науковців щодо 
нього дозволяють визначити корпоративне управління 
як процес, відповідно до якого встановлюється баланс 
між економічними й соціальними цілями, між індивіду-
альними та суспільними інтересами. При цьому предме-
том корпоративного управління є контроль за здійснен-
ням корпоративних дій.

Впровадження корпоративного управління в прак-
тику діяльності вітчизняних банків має на меті забез-
печення відповідності банків міжнародним стандартам 
управління фінансовими та банківськими установами, 
прозорості механізмів прийняття управлінських рішень, 
забезпечення захисту прав акціонерів і банківських пра-
цівників, а також для забезпечення ефективного функ-
ціонування банків.

Тому першочерговою задачею для багатьох україн-
ських банків сьогодні є створення системи корпора-
тивного управління, яка б забезпечувала планомірний, 
поступальний розвиток відносин між адміністрацією 
банку, її власниками та іншими зацікавленими особами,  
а також сувору послідовність дій в цих відносинах. 

Під системою корпоративного управління буде-
мо розуміти таку систему, яка визначає розподіл прав і 
обов'язків між різними учасниками корпоративної вза-
ємодії, такими як Правління банку, управлінський апа-
рат, акціонери та інші зацікавлені особи. Система кор-
поративного управління визначає правила та процедури 
процесу прийняття рішень, на основі яких формується 
система визначення завдань і цілей діяльності банку, за-
собів реалізації поставлених завдань і відстеження ре-
зультатів банківської діяльності.

Зазначимо, що сьогодні для збереження конкурен-
тоспроможності українським банкам необхідно карди-
нально поліпшити якість корпоративного управління. 
Тоді вони зможуть вистояти в конкурентній боротьбі і 
залишитися самостійними організаціями, або отримати 
максимальну ціну за свої акції при продажу бізнесу за-
кордонним покупцям.

Крім того, з підвищенням рівня корпоративного 
управління банки зможуть більш адекватно оцінювати 
потенційних позичальників, отже, підвищиться стій-
кість банків і зміцниться репутація, а розподіл кре-
дитних ресурсів між нефінансовими компаніями ста-

не більш раціональним. А це, у свою чергу, позитивно 
вплине на економіку України.

Основні підходи щодо впровадження кращих 
сві тових практик корпоративного управлін-
ня закладені в Принципах корпоративного 

управління, розроблених Організацією економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2004 році [17],  
а також в ряді документів Базельського комітету: «Удо-
сконалення корпоративного управління в банківських 
установах» (лютий 2006 р.), «Удосконалення корпора-
тивного управління в кредитних організаціях» (вересень 
1999 р.), «Принципи управління процентним ризиком» 
(вересень 1997 р.), «Основи систем внутрішнього контро-
лю в кредитних організаціях» (вересень 1998 р.), «Підви-
щення прозорості банків» (вересень 1998 р.), «Принципи 
управління кредитними ризиками» (липень 1999 р.) [7]. 
Відповідно до цих документів, основними елементами 
належного корпоративного управління в банківських 
установах є сформовані принципи корпоративної культу-
ри, зафіксовані в кодексі корпоративної поведінки і при-
хильність цим принципам на практиці; наявність стратегії 
розвитку, відповідно до якої оцінюються результати ро-
боти всього банку та окремих осіб; чіткий розподіл прав (у 
тому числі певної ієрархії прав у сфері прийняття рішень) 
і обов'язків; ефективний механізм взаємодії та співпраці 
між радою директорів, топ-менеджментом і аудиторами; 
надійна система внутрішнього контролю (включаючи 
оцінку ефективності даної системи, що проводиться служ-
бою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором), наяв-
ність незалежної служби управління ризиками; постійний 
моніторинг ризиків при здійсненні операцій, що характе-
ризуються високою вірогідністю виникнення конфліктів 
інтересів (взаємодія банку з пов'язаними контрагентами 
та клієнтами, які здійснюють великі угоди); сукупність 
фінансових і кар'єрних стимулів, що створюють умови 
для належної роботи менеджерів та інших співробітни-
ків; система інформаційних потоків, що забезпечує вну-
трішні потреби банку і необхідний для зовнішніх контр-
агентів рівень прозорості.

Крім перерахованих вище документів, принципи 
корпоративного управління в банківській системі Украї-
ні регулюються Методичними рекомендаціями щодо 
поліпшення корпоративного управління в банках, за-
твердженими Постановою НБУ № 98 від 28.03.07 р. [18]. 
Рекомендації розроблено з метою приведення практики 
корпоративного управління в банках України у відповід-
ність з міжнародними стандартами. У них розкривають-
ся питання розподілу повноважень і відповідальності 
між Наглядовою радою і менеджментом банку, залучен-
ня до участі в Наглядових радах незалежних директо-
рів, а також вказується на необхідність врегулювання 
конфлікту інтересів. Один із ключових моментів доку-
мента – забезпечення прозорості банківського бізнесу. 
Рекомендації встановлюють критерії складання річних 
звітів, пропонують розкрити реальних власників банків 
і структуру операцій з пов'язаними особами.

Незважаючи на наявність документально оформ-
лених міжнародних норм банківського корпоративного 
управління і позитивний досвід застосування їх в бан-
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ківській системі різних країн, не всі українські банків-
ські установи усвідомлюють переваги переходу до між-
народних стандартів управління. 

Тому одним із найважливіших завдань банків у су-
часних умовах має стати забезпечення належної якості 
корпоративного управління і, як наслідок, відновлення 
збалансованого функціонування систем корпоративних 
відносин за участю комерційних банків. Сприяти цьому 
може налагодження комунікаційних зв'язків, по яких за 
допомогою потоків інформації буде поширюватися дія 
системи корпоративного управління.

Створення ефективної системи корпоративного 
управління сьогодні є одним з найбільш важливих за-
вдань у банківській сфері. У [15] зазначається, що систе-
ма корпоративного управління визначає напрям розви-
тку організації й способи контролю за цим процесом.

Корпоративне управління в загальному випадку 
являє собою комплекс процесів, які в сукупнос-
ті створюють систему, що складається із систе-

ми взаємовідносин між менеджментом компанії, Ра-
дою директорів, акціонерами та іншими зацікавленими 
особами,включаючи співробітників, контрагентів, а та-
кож суспільство; системи постановки цілей і розроблен-
ня шляхів їх досягнення; системи розроблення процедур 
і механізмів контролю.

У [12] визначені основні принципи ефективної ре-
алізації стратегії корпоративного управління:

 контроль бізнесу повинен здійснюватися заці-
кавленими особами;

 публічна звітність повинна бути максимально 
відкритою та надійною;

 регулювання рівня управлінського впливу з бо-
ку вищого керівництва;

 збалансованість складу Ради директорів;
 жорсткий підхід до формування складу прав-

ління;
 формування жорсткого незалежного елементу 

в Раді директорів;
 ефективний моніторинг діяльності менедж-

менту Радою директорів;
 компетентність учасників корпоративної вза-

ємодії;
 оцінка ризику та контроль;
 обов’язкова наявність аудиту.

Процес створення системи корпоративного управ-
ління можна представити таким чином (рис. 1).

З кібернетичного погляду система корпоративно-
го управління являє собою систему, яка складається з 
корпоративного контенту, технології його оброблення, 
корпоративної інфраструктури.

Розвиток напряму створення системи корпора-
тивного управління базується на теорії агентських від-
носин (Agency Theory) [11].

Згідно з положеннями теорії агентських відносин 
корпоративні структури керуються Радою директорів, 
яка, у свою чергу, призначається акціонерами. Рада 
директорів формулює корпоративну стратегію для до-
сягнення поставлених цілей і визначає штат керівників 
банку для її виконання.

Рада директорів управляє банківськими менедже-
рами (керівниками банку), у той час як останні здійсню-
ють ведення банківської діяльності за допомогою най-
маного персоналу – співробітників банку.

Зазначимо, що корпоративне управління поклика-
но контролювати звітність і контрольні структу-
ри, спираючись на ризик-менеджмент і ефективну 

систему контролю. Основні складові системи корпора-
тивного управління – управління, ризик-менеджмент, 
контроль – створюють єдиний корпоративний простір, 
що підтримує ефективну діяльність банку та відповідаль-
ність перед зацікавленими особами (стейкхолдерами).

Отже, суть впровадження системи корпоратив-
ного управління полягає не в забезпеченні контролю за 
функціонуванням банку та посиленням вищого нагляду, 
а в забезпеченні ефективного процесу підтримки при-
йняття управлінських рішень. Саме цим принципом 
необхідно керуватись при побудові системи корпора-
тивного управління в банках.

Але на сьогодні неможливо забезпечити ефектив-
ність таких процесів без використання сучасних інфор-
маційних систем і технологій.

Роль інформаційної підтримки корпоративного 
управління важко переоцінити, що знаходить підтвер-
дження в кодексах корпоративного управління, реко-
мендаціях НБУ та міжнародних фінансових організацій, 
працях науковців [8, 13, 18].

Для розв’язання задач, що сьогодні супроводжують 
банківський бізнес, є необхідним застосування сучасних 
інформаційних систем, здатних забезпечити ефективну 
підтримку процесів прийняття корпоративних управлін-
ських рішень – систем підтримки прийняття рішень.

Система підтримки прийняття рішень корпора-
тивного управління дозволяє забезпечити підвищення 
якості й оперативності інформаційного забезпечення 
співробітників банку в процесі збору даних і отриман-
ня звітної інформації; мінімізацію ризиків, пов’язаних 
із процесами узгодження документації в межах корпо-
ративного управління; інформаційну підтримку діяль-
ності Ради директорів і загальних зборів акціонерів; 

Рис. 1. Модель створення системи корпоративного управління
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контроль за дотриманням корпоративних регламентів 
і вимог законодавства у сфері корпоративного управ-
ління; інформаційне забезпечення керівництва банку з 
питань управління банківськими філіями й безбалансо-
вими відділеннями банку. Інформаційно-логічну модель 
системи інформаційного забезпечення корпоративного 
управління банку наведено на рис. 2.

Враховуючи наведене вище, можна зробити висно-
вок, що впровадження СППР корпоративного управлін-
ня дозволить підвищити ефективність управління бан-
ком за рахунок вдосконалення взаємодії з акціонерами 
та інвесторами, підвищення ефективності управління 
активами банку, підвищення інвестиційної привабли-
вості капіталізації банку.

Рис. 2. Інформаційно-логічна модель системи корпоративного управління банку

Правління банку, 
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Функціональна архітектура системи корпоратив-
ного управління банку включає так званий портал 
корпоративного управління (планування роботи кор-
поративними органами управління, підготовка та узго-
дження документів і матеріалів засідань корпоратив-
них органів управління, видача та контроль виконання 
рішень корпоративних органів управління) та реєстри 
корпоративного управління (підтримка процесів кор-
поративного управління, облік корпоративних подій і їх 
учасників, збір, оброблення даних і формування корпо-
ративної звітності).

Модуль «Портал корпоративного управління» 
дозволяє виконувати такі функції: формування звітів, 
контроль встановлених термінів і регламентів, повідо-
млення, зберігання та пошук інформації, узгодження рі-
шень, контроль правил.

Основними функціями модуля «Реєстр корпора-
тивного управління» є наступні: моніторинг змін, повідо-
млення, контроль змін, збирання даних і інформації, на-
дання стандартних звітів, формування звітів за запитами.

Основними процесами, що повинні бути авто-
матизовані для забезпечення інформаційної підтримки 
корпоративного управління банку, є такі:

 підтримка процесів корпоративного управління;
 облік корпоративних подій і їх учасників;
 збір та формування корпоративної звітності;
 інформаційне забезпечення корпоративного 

управління.

ВИСНОВКИ
З метою забезпечення ефективного розвитку бан-

ківської системи доцільним є створення систем корпо-
ративного управління як на рівні окремих банків, так і 
на рівні НБУ. При цьому реалізація концепції корпора-
тивного управління повинна здійснюватися з урахуван-
ням рівня відкритості банку, корпоративної культури, 
пріоритету корпоративної культури, місії банку, інно-
вативності управління. Зазначимо, що сьогодні для збе-
реження конкурентоспроможності українським банкам 
необхідно кардинально поліпшити якість корпоратив-
ного управління. Тоді вони зможуть вистояти в конку-
рентній боротьбі і залишитися самостійними організа-
ціями, або отримати максимальну ціну за свої акції при 
продажу бізнесу закордонним покупцям.

Крім того, з підвищенням рівня корпоративного 
управління банки зможуть більш адекватно оцінювати 
потенційних позичальників, отже, підвищиться стій-
кість банків і зміцниться репутація, а розподіл кре-
дитних ресурсів між нефінансовими компаніями ста-
не більш раціональним. А це, у свою чергу, позитивно 
вплине на економіку України.

Отже, від створення належної системи корпора-
тивного управління в банківському секторі виграють не 
тільки банки і вкладники, а й держава в цілому.

Важливість правильно побудованої системи кор-
поративного управління виходить далеко за межі ін-
тересів окремо взятого банку. З погляду банківської 
системи в цілому, корпоративне управління має висо-
кий рівень впливу на інвестиційний процес, впливає на 
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здатність мобілізувати, розподіляти і контролювати ви-
користання фінансів банківської системи.

Реалізація концепції корпоративного управління 
залежить від здатності банку активно впроваджувати 
інноваційні методи управління. З цього погляду оцін-
ка системи корпоративного управління банку повинна 
базуватися на аналізі таких показників, як ефективність 
управління, контролю, управління ризиками, повнота та 
достовірність інформації щодо банківської діяльності, 
якість обслуговування клієнтів, рівень розвитку інфра-
структури та інформаційного потенціалу.                        
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У сучасних умовах, особливо з огляду на динаміку 
розвитку світових банківських систем, у банків-
ській сфері України необхідно сформувати таке 

конкурентне середовище, що забезпечить ефективний 
розподіл ресурсів, максимальне задоволення потреб 
суспільства як на державному, так і на регіональному 
рівнях. Тому є об’єктивна потреба в оцінці стану конку-
рентного середовища на ринках, рівня їх монополізації 
та поглибленому дослідженні проблем управління ді-
яльністю банків. 

Формування конкурентного середовища в бан-
ківському секторі вітчизняної економіки є важливою 
умовою ефективної банківської діяльності, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних банків в сучас-
них умовах. 

Серед вітчизняних і зарубіжних вчених, які займа-
ються проблеми розвитку конкурентного середовища 
в банківському секторі, слід відзначити А. Бачалова,  
О. Васюренка, О. Вовчак, В. Гейця, М. Вознюка, М. Пор-
тера, А. Сміта та ін. Хоча дослідженню розвитку конку-
ренції в банківському середовищі науковці приділяють 
багато уваги, все ж таки ця актуальна проблема потребує 
подальшого теоретико-методологічного дослідження. 

Метою статті є визначення пріоритетів та форму-
вання регіональної мережі банківських установ у бан-
ківському секторі.
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