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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 

"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (далі за текстом - Банк) являє собою систему відносин між 

органами Банку, акціонерами та іншими зацікавленими особами.  

1.2. Ці Принципи корпоративного управління розроблені на підставі Законів України 

«Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та 

фондовий ринок», нормативно-правових актів Національного банку України, інших 

нормативно-правових актів, чинних на території України, а також Статуту Банку.  

1.3. Ці Принципи корпоративного управління затверджені Загальними зборами 

акціонерів Банку. Зміни та доповнення до них вносяться за рішенням Загальних зборів 

акціонерів Банку. 

1.4. Значення Корпоративного управління обумовлено його впливом на підвищення 

конкурентоспроможності та економічної ефективності Банку, підвищення довіри інвесторів та 

клієнтів. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу 

Банку, забезпечує його безпечність та надійність. Корпоративне управління зосереджується на 

створенні системи важелів і противаг, що забезпечують узгодження інтересів керівників, 

акціонерів Банку, вкладників та інших заінтересованих осіб.  

1.5. Принципи корпоративного управління викладені на підставі загальноприйнятих 

міжнародних стандартів корпоративного управління та з урахуванням національних 

особливостей і досвіду принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення 

корпоративного управління в Банку. 

1.6. Корпоративне управління в Банку регулює наступні питання:  

- роль акціонерів у захисті вкладників та інших заінтересованих осіб;  

- професійна поведінка і чесність працівників Банку;  

- розподіл повноважень, компетенції та відповідальності між акціонерами, Наглядовою 

радою і Правлінням;  

- стратегія розвитку Банку та контроль за її реалізацією (включаючи розвиток системи 

ефективного планування, ризик-менеджменту та систем внутрішнього контролю);  

- розкриття інформації та прозорість.  

 

2. МЕТА ТА СТРАТЕГІЯ БАНКУ, КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

 

2.1. Мета Банку полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання 

ринкової вартості акцій Банку, а також отримання акціонерами дивідендів. 

2.2. Наглядова рада визначає та затверджує стратегю розвитку банку відповідно до 

основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів Банку. Наглядова 

рада Банку контролює реалізацію стратегічних цілей, визначає і контролює корпоративні 

цінності Банку, про які мають бути проінформовані всі працівники  Банку.  

2.3. Наглядова рада визначає стратегію розвитку Банку та високі стандарти професійної 

поведінки, відповідно до яких Банк здійснюватиме свою діяльність, враховуючи інтереси 

акціонерів і вкладників, а також забезпечує, щоб ця стратегія та стандарти були доведені до 

відома всіх працівників Банку.  

2.4. Стратегія розвитку Банку визначає його наявні та перспективні банківські продукти 

та операції, ринки, регіони, сфери дії, у яких Банк планує досягти переваги над конкурентами, 

а також потреби Банку щодо фінансових, операційно-технологічних і кадрових ресурсів. 

Стратегія Банку оновлюється принаймні щороку відповідно до змін ринкових умов.  

2.5. Наглядова рада Банку також:  
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- затверджує бізнес-план Банку, внутрішні положення Банку стосовно стратегії та 

політики управління ризиками і процедур управління такими ризиками, здійснює моніторинг 

їх виконання, перевірку ризиків, їх граничних розмірів;  

- затверджує Кодекс корпоративної етики, що визначає ставлення до корупції, 

зловживання службовим становищем, а також до інших аспектів неетичної, протизаконної та 

сумнівної поведінки у внутрішній і зовнішній діяльності Банку;  

- затверджує положення і процедури, які забороняють або обмежують діяльність, 

відносини та ситуації, які можуть знизити якість корпоративного управління, зокрема 

конфлікт інтересів та операції з пов'язаними особами;  

- запроваджує процедури дисциплінарного провадження та санкції до порушників 

стандартів професійної етики. 

 

3. РОЛЬ АКЦІОНЕРІВ, ВКЛАДНИКІВ ТА ІНШИХ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ОСІБ 

 

3.1. Акціонери Банку мають разом і кожен окремо захищати інтереси Банку та його 

вкладників, активно та ефективно використовуючи свої повноваження на Загальних зборах 

акціонерів - вищому органі Банку.  

3.2. Акціонери вживають усіх необхідних заходів для гарантування того, щоб:  

- структура власності Банку не перешкоджала корпоративному управлінню на 

належному рівні;  

- лише компетентні та надійні особи, які можуть привнести власний досвід на користь 

Банку, були обрані членами Наглядової ради;  

- Наглядова рада звітувала і була відповідальною за діяльність та фінансовий стан 

Банку.  

3.3. Акціонери змінюють членів Наглядової ради, які не забезпечили виконання 

стратегічних цілей Банку.  

3.4. Банк сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, 

зокрема: 

3.4.1. Право на участь в управлінні Банком шляхом участі та голосування на Загальних 

зборах. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Банк 

забезпечує дотримання таких прав акціонерів: 

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Банку, у тому числі 

прийняття рішення про внесення змін до Статуту, обрання членів Наглядової ради та 

Ревізійної комісії, додатковий випуск акцій, викуп Банком розміщених ним акцій, укладення 

значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію Банку та інші дії, які 

призводять до суттєвих корпоративних змін; 

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів, що містить 

інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку 

денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть 

ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура 

реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Банку створює сприятливі умови для 

участі акціонера у зборах. Процедури під час проведення Загальних зборів не мають робити 

участь у голосуванні надмірно складною та витратною; 

в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними 

з порядком денним Загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань 

порядку денного від керівників та інших уповноважених осіб Банку; 

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного Загальних зборів. 

ґ) брати участь у Загальних зборах особисто або через вільно обраного представника; 
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д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, або шляхом 

заочного голосування; процедура голосування на Загальних зборах забезпечує прозорість та 

надійність підрахунку голосів. 

3.4.2. Право на отримання частини прибутку Банку у розмірі, пропорційному належній 

акціонерові кількості акцій. 

3.4.3. Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-

господарський стан Банку та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або 

можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск 

Банком цінних паперів тощо. 

3.4.4. Право на вільне розпорядження акціями. 

3.4.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на 

акції: 

а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний та доступний 

спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності; 

б) Банк вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручанню у 

процедуру реєстрації прав власності з боку органів Банку та інших акціонерів; 

в) при виборі депозитарної установи Банк керується виключно критеріями 

незалежності, професійності та її надійності. 

3.4.6. Право вимагати обов'язкового викупу Банком акцій за справедливою ціною в 

акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами рішень, які 

обмежують їх права. 

3.5. Банк забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу 

акцій: 

а) кожна випущена Банком проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав; 

б) на кожну випущену Банком акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір 

дивідендів; не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для 

отримання дивідендів різними групами акціонерів; 

в) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації. 

3.6. Банк сприяє залученню інституційних інвесторів до управління Банком та 

ефективній реалізації ними корпоративних прав. 

3.7. Банк сприяє та підтримує комунікаційний зв'язок  акціонерів між собою з питань, 

що стосуються реалізації основних прав акціонерів. 

3.8. Система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до 

всіх акціонерів. Банк забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення 

до всіх акціонерів незалежно від  його резидентності, від кількості акцій, якими він володіє, та 

інших факторів. 

Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі 

порушення їх прав.  

3.9. Банк поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб, тобто осіб, 

які мають легітимний інтерес у діяльності Банку і до яких передусім належать вкладники, 

кредитори, працівники Банку та інші заінтересовані особи.  

3.10. Акціонери під час прийняття власних рішень повинні враховувати насамперед 

інтереси заінтересованих осіб Банку, а саме вкладників, працівників, кредиторів та інших 

заінтересованих осіб. Банк забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав 

та інтересів заінтересованих осіб. 

3.11. Заінтересовані особи повинні мати змогу отримати своєчасну інформацію про 

фінансовий стан Банку, результати його діяльності, управлінські структури та здійснення 

операційної діяльності. Банк має розробити перелік документів, що подаються 

заінтересованим особам для ознайомлення, зокрема публічний річний звіт.  
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3.12. Для збільшення заінтересованості працівників керівники Банку можуть визначити 

процедуру, за якою органи Банку обговорюють з працівниками відповідні питання та 

інформують працівників про рішення прийняті Банком, які можуть вплинути на їх інтереси.  

3.13. Банк сприяє активній участі працівників у процесі корпоративного управління та 

підвищенню їх заінтересованості в ефективній діяльності Банку, реалізації стратегії Банку, 

корпоративної культури Банку.  

3.14. Працівники або їх представницькі органи мають доводити до відома Загальних 

зборів акціонерів Банку та/або Наглядової ради Банку будь-які занепокоєння щодо 

протиправних та/або неетичних дій керівників, та/або окремих посадових осіб органів 

управління Банку. При цьому здійснюється таке інформування, щоб воно не призводило до 

дискримінаційних та/або дисциплінарних переслідувань зазначених працівників або їх 

представницьких органів. 

 

4. ФІДУЦІАРНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ 

 

4.1. Керівники Банку мають виконувати свої обов'язки сумлінно та лояльно щодо Банку 

відповідно до законодавства України та стандартів банківського нагляду.  

4.2. Фідуціарні обов'язки покладаються на керівників Банку, які відповідають за 

управління та контроль за діяльністю Банку. Згідно із Законом України "Про банки і 

банківську діяльність" керівники Банку зобов'язані діяти на користь Банку та клієнтів і ставити 

інтереси Банку вище власних.  

До фідуціарних обов'язків належать: обов'язок лояльності та обов'язок сумлінності.  

4.3. Згідно з обов'язком лояльності керівники Банку повинні повністю розкрити свої 

конфлікти інтересів і не повинні використовувати власну посаду в особистих інтересах за 

рахунок Банку (включаючи шахрайську поведінку та ведення бізнесу із самим собою). Члени 

Наглядової ради повинні надавати перевагу інтересам Банку в цілому (тобто інтересам 

міноритарних акціонерів та інших заінтересованих осіб, таких як вкладники), а не тільки 

інтересам великих акціонерів.  

4.4. Обов'язок сумлінності вимагає від керівників Банку діяти спокійно, з 

усвідомленням й почуттям моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед 

самим собою, людьми, суспільством і приймати рішення на підставі всієї необхідної 

інформації. Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" керівники 

Банку зобов'язані ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків. 

Обов'язок сумлінності також покладає на членів Наглядової ради постійну відповідальність за 

моніторинг дотримання Банком законодавства України, а також за діяльністю Банку як такою. 

4.5. Керівники та інші працівники Банку мають уникати конфлікту інтересів у своїй 

роботі та брати самовідвід від участі в прийнятті рішень, якщо в них існує конфлікт інтересів, 

який не дає змоги їм належним чином виконувати свої фідуціарні обов'язки в Банку.  

Характерними прикладами конфлікту інтересів є:  

- використання власної посади керівника Банку для досягнення особистих (приватних) 

інтересів або інтересів осіб, які є пов'язаними з Банком через цього керівника;  

- прийняття цінних подарунків;  

- використання власності Банку в особистих цілях;  

- використання або розкриття конфіденційної інформації;  

- наявність економічної або фінансової заінтересованості в діяльності постачальників, 

клієнтів, заінтересованих осіб або конкурентів Банку.  

- можливість здійснення трансакції з потенційним або дійсним клієнтом, контрагентом, 

позичальником, кредитором, постачальником послуг, радником/консультантом або іншим 

діловим партнером, який є пов'язаним з Банком через цього керівника.  
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4.6. Керівники Банку повинні своєчасно інформувати Наглядову раду про наявність у 

них конфлікту інтересів, який може вплинути на виконання ними фідуціарних обов'язків, 

через періодичні анкети.  

4.7. Керівник Банку повинен бути відсторонений від голосування або участі іншим 

чином у прийнятті Банком будь-якого рішення, щодо якого існує конфлікт інтересів.  

4.8. Наглядова рада забезпечує належне публічне розкриття та/або інформування 

органів банківського нагляду про політику Банку щодо конфлікту інтересів.  

 

5. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ 

 

5.1. Особа вважається пов'язаною з Банком, за ознаками, що передбачені чинним 

законодавством. 

5.2. Операції Банку з пов'язаними особами мають проводитися на ринкових умовах. 

Банк повинен усвідомлювати, що надання необґрунтованих переваг пов'язаним особам може 

призвести до послаблення дисципліни під час надання кредитів та здійснення процесу 

моніторингу заборгованості за цими кредитними зобов'язаннями.  

5.3. Здійснення нагляду за процесом виявлення та контролю за операціями з 

пов'язаними особами є завданням Наглядової ради Банку.  

Наглядова рада вживає необхідних заходів щодо розроблення і функціонування на 

належному рівні внутрішніх положень Банку з метою регламентації процесів визначення та 

виявлення пов'язаних осіб Банку, проведення операцій з ними, а також процесу здійснення 

нагляду за такими операціями. 

5.4. Виявлення пов'язаних осіб Банку здійснюється за допомогою спеціальних анкет, 

постійне оновлення яких організовує Правління Банку. Наглядова рада Банку затверджує зміст 

та форму анкети. Інформація, що міститься в анкетах, подається всім членам управлінського 

персоналу Банку. 

5.5. Анкета надається для заповнення ключовому керівному складу Банку. Вона може 

подаватися разом з анкетою, що допомагає виявляти наявні та потенційні конфлікти інтересів 

у Банку.  

Кожен член ключового керівного складу Банку несе особисту відповідальність за 

своєчасне, повне та достовірне заповнення анкет і своєчасне, повне та достовірне надання 

інформації про будь-які зміни щодо особистих даних, зазначених в анкетах, що можуть 

вплинути на правильність визначення Банком власних пов'язаних осіб.  

5.6. Правління Банку забезпечує підготовку переліку пов'язаних осіб на підставі аналізу 

інформації, отриманої із внутрішніх та зовнішніх джерел. Перелік пов'язаних осіб 

переглядається й обговорюється принаймні один раз на рік на засіданнях Наглядової ради.  

Обговорення та голосування з питань щодо визначення пов'язаних осіб та операцій з 

пов'язаними особами Банку здійснюється відповідно до внутрішнього положення Банку.  

5.7. Затвердження і перегляд операцій з пов'язаними особами здійснюється таким 

чином:  

а) відповідальність за здійснення операцій Банку з пов'язаними особами покладається 

на Наглядову раду Банку. Операції з пов'язаними особами проводяться за погодженням з 

Наглядовою радою Банку. Здійснення таких операцій регулярно перевіряється внутрішнім і 

зовнішнім аудитом із відповідним поданням звіту про результати таких перевірок Наглядовій 

раді Банку;  

б) Наглядова  рада може частково делегувати повноваження щодо затвердження 

операцій з пов'язаними особами Правлінню Банку шляхом затвердження індивідуальних 

лімітів на кожну пов'язану особу Банку, а також на групи пов'язаних осіб Банку, що пов'язані 

між собою;  
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в) обговорення та голосування з питань затвердження операцій з пов'язаними особами 

повинні відбуватися відповідно до внутрішнього положення Банку.  

5.8. Банк має належним чином розкривати інформацію про операції з пов'язаними 

особами, включаючи інформацію про те, чи були такі операції здійснені відповідно до 

ринкових умов. Розкриття інформації про операції з пов'язаними особами в примітках до 

фінансової звітності здійснюється в порядку, передбаченому стандартами бухгалтерського 

обліку. 

 

6. ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ 

 

6.1. Роль і відповідальність Наглядової ради 

 

6.1.1. У Банку має існувати ефективна система важелів і противаг, яка є життєво 

важливою для того, щоб попередити зловживання повноваженнями в Банку.  

6.1.2. Наглядова рада несе основну відповідальність за діяльність і фінансовий стан 

Банку. Одним із головних і найважливіших завдань Наглядової ради Банку є забезпечення 

призначення в Банку ефективного керівництва.  

6.1.3. До основних функцій Наглядової ради відповідно належить:  

- захист інтересів вкладників, акціонерів та інших кредиторів, збереження і 

примноження вартості Банку;  

- визначення та затвердження стратегії Банку;  

- визначення організаційної структури Банку;  

- регламентування і контроль за діяльністю Правління Банку;  

- забезпечення належних систем внутрішнього контролю та управління ризиками;  

- визначення та схвалення заходів на випадок непередбачуваних обставин;  

- визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 

- визначення кредитної політики; 

- інше передбачене чинним законодавством України, Статутом Банку,  внутрішніми 

положеннями Банку. 

6.1.4. Члени Наглядової ради мають чітко розуміти власну роль у корпоративному 

управлінні та бути здатними неупереджено судити про справи в Банку. Для того, щоб 

діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:  

- розуміти та виконувати свою наглядову роль, усвідомлюючи основні профілі ризику в 

Банку;  

- забезпечити функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролювати 

ефективність функціонування системи управління ризиками та системи внутрішнього 

контролю; 

- виконувати свої фідуціарні обов'язки щодо Банку; 

- розуміти потреби Банку в капіталі; 

- аналізувати хід виконання планів щодо операційної та фінансової діяльності Банку та 

вимагати від виконавчих органів пояснення розходжень між запланованими і фактичними  

рівнями показників діяльності Банку; 

- використовувати власне судження під час здійснення загального нагляду за 

операціями Банку; 

- діяти незалежно від Правління Банку в інтересах акціонерів Банку та стабільної і 

довготривалої роботи Банку, не брати участі в повсякденному керівництві роботою Банку; 

- оцінювати на регулярній основі ефективність і обережність дій Правління Банку щодо 

управління операціями Банку і ризиками, на які наражається Банк;      
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- не приймати участь в голосуванні (брати самовідвід) під час прийняття рішень, 

стосовно яких вони мають конфлікт інтересів, заінтересованість;  

- приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;  

- - не зупинятись у своєму розвитку й забезпечувати належний рівень експертних знань 

та компетентності (компетенцій);  

- періодично оцінювати ефективність власної практики управління з урахуванням 

висування кандидатів і обрання нових членів Наглядової ради та Правління, управління 

конфліктами інтересів, виявлення недоліків і вжиття необхідних заходів з їх виправлення;  

- працювати над підвищенням безпечності та надійності Банку, розуміти нормативне 

середовище, забезпечувати підтримання Банком дієвих відносин з органами нагляду та з 

належною професійною ретельністю підходити до залучення і нагляду за роботою зовнішніх 

аудиторів.  

6.1.5. Виконуючи функції нагляду та контролю за діяльністю Правління, Наглядова 

рада Банку призначає, контролює, а за потреби замінює членів Правління, перевіряє можливих 

наступників щодо необхідності в них необхідної кваліфікації та їх професійної придатності й 

спроможності управляти справами Банку.  

6.1.6. Наглядова рада здійснює нагляд за роботою Правління Банку, виконуючи свій 

обов'язок і користуючись своїм правом запитувати й вимагати від членів Правління чітких 

пояснень, а також своєчасно отримувати достатньо інформації для оцінки якості його роботи.  

6.1.7. Наглядова рада встановлює винагороду членам Правління беручи до уваги їх 

функції, політику оплати праці в Банку та ринкові умови з метою залучення та збереження 

кваліфікованих працівників. 

6.1.8. Наглядова рада контролює ефективність механізмів фінансово-операційного 

контролю. Вона має регулярно зустрічатися з Правлінням та службою внутрішнього аудиту 

для перегляду положень внутрішнього контролю, створити канали зв'язку та відстежувати, як 

проводиться робота над досягненням поставлених корпоративних цілей.  

6.1.9. Наглядова рада затверджує та переглядає кредитну політику, облікову політику, 

внутрішні положення з управління ризиками, операцій з пов'язаними особами, основними 

капітальними витратами та перевірену аудиторами фінансову звітність. Наглядова рада має 

також здійснювати моніторинг та управління конфліктом інтересів, що включає в себе 

затвердження відповідного внутрішнього положення. 

6.1.10. Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки і не можуть передавати свої 

повноваження іншим особам. Наглядова рада має право запрошувати на свої засідання членів 

Правління, представника внутрішнього аудиту Банку  (без права голосу) та  інших осіб. 

6.1.11. Структура, формування та процедура діяльності Наглядової ради визначається 

Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду. 

 

6.2. Критерії професійної належності та відповідності 

 

6.2.1. Члени Наглядової ради мають відповідати критеріям професійної належності та 

відповідності власним посадам. У зв'язку з цим найважливішими критеріями для членів 

Наглядової ради є:  

а) чесність, неупередженість та бездоганна ділова репутація; 

б) наявність адекватної компетентності та здібностей:  

- наявність відповідної освіти та кваліфікації;  

- наявність належного професійного досвіду;  

6.2.2. До членів Наглядової ради висуваються такі вимоги щодо освіти та професійної 

кваліфікації: вони повинні мати вищу освіту в галузі економіки, права чи менеджменту 

(управління), мати відповідний професійний досвід. Хоча б один із членів Наглядової ради, 
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який має освіту у галузі економіки або права, повинен мати досвіт роботи в банківській 

системі керівних посадах не менше трьох років.    

 

6.3. Незалежність членів Наглядової ради 

 

6.3.1. Наглядова рада Банку повинна мати на меті представництво інтересів усіх 

акціонерів та заінтересованих сторін. У Наглядовій раді має забезпечуватися представництво 

членів, які представляють різні інтереси та мають різні кваліфікації.  

6.3.2. Наглядова рада не менше як на одну четверту має складатися з незалежних  

членів. Член  Наглядової ради Банку, який є асоційованою особою члена Правління Банку, 

представником споріднених або афілійованих осіб Банку, акціонером Банку або його 

представником, не може вважатися незалежним.  

6.3.3. Незалежний член наглядової ради - фізична особа, обрана членом наглядової ради 

товариства, яка:  

1) не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або 

Банку або його дочірнього підприємства, та/або посадовою особою цього Банку або його 

дочірнього підприємства;       

2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Банку або 

його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний член; 

3) не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з Банком або 

його дочірнім підприємством; 

4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або 

колишнього незалежного аудитора Банку або дочірнього підприємства Банку; 

5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого Банку, яке є 

афілійованим до цього Банку; 

6) не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у 

ситуаціях, зазначених у цьому пункті. 

6.3.4. Наглядова рада відповідає за захист Банку від незаконних і неналежних дій або 

впливу з боку великих акціонерів, коли ці дії завдають шкоди Банку або не відповідають 

інтересам усіх його акціонерів і вкладників.  

 

7. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР 

7.1. З метою забезпечення організаційної ефективності та якісної комунікації між акціонерами, 

Наглядовою радою та Правлінням, Наглядова рада має право обрати Корпоративного 

секретаря. 

7.2. Корпоративний секретар є посадовою особою Банку, до функціональних обов’язків якої 

належить забезпечувати ефективну взаємодію між Наглядовою радою та Правлінням Банку, а 

також взаємодію Банку з акціонерами, іншими заінтересованими особами та потенційними 

інвесторами. 

7.3. Корпоративний секретар повинен бути незалежним. Він не може бути членом будь-яких 

органів управління Банку або бути пов’язаним з Банком, крім як через виконання функцій 

корпоративного секретаря. 

7.4. Корпоративний секретар повинен мати належну кваліфікацію, бездоганну репутацію та 

довіру акціонерів.  

7.5. Основними завданнями корпоративного секретаря є: 

- забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової 

ради та Правління Банку; 

- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Банк Наглядовій раді, 

Правлінню та акціонерам; 
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- забезпечити зберігання документів Банку, включаючи архів Банку; 

- забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд 

звернень акціонерів щодо порушення їх прав; 

- надання Наглядовій раді, Правлінню висновків та розробка пропозицій щодо приведення 

внутрішніх нормативних документів Банку у відповідність до принципів корпоративного 

управління.  

8. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ БАНКУ 

 

8.1. Правління Банку є виконавчим органом Банку, щодня організовує та здійснює 

керівництво діяльністю Банку і несе відповідальність за результати своєї роботи перед 

Наглядовою радою відповідно до статуту Банку, рішень Загальних зборів акціонерів Банку та 

Наглядової ради. 

8.2. Очолює та керує роботою правління його Голова, якого обирає Наглядова рада. 

8.3. Члени Правління Банку повинні мати: 

- повну вищу економічну, юридичну освіту чи освіту у галузі управління; 

- стаж роботи за відповідним фахом не менше ніж три роки; 

- бездоганну ділову репутацію.    

8.4. Голова Правління Банку несе особисту (у тому числі кримінальну, адміністративну 

та дисциплінарну) відповідальність за результати діяльності Банку. Відповідальність голови 

Правління Банку визначається внутрішнім положенням Банку.  

8.5. Банк вживає заходів для запобігання ризикам, що пов'язані з процесом визначення 

прав та обов'язків Правління Банку, а саме:  

- дублювання сфер повноважень;  

- переймання Правлінням повноважень Наглядової ради Банку або навпаки;  

- недостатність або неефективність контролю за роботою Правління;  

8.6. Правління приймає рішення незалежно від особистих інтересів його членів або 

інтересів контролюючих акціонерів та діє неупереджено. Такі рішення повинні враховувати 

інтереси всіх акціонерів, зважаючи на загальні інтереси Банку та його вкладників.  

8.7. Правління усвідомлює свою відповідальність перед акціонерами, та вважає своєю 

головною метою сумлінне та компетентне виконання обов’язків із здійснення поточної 

діяльності, що забезпечує довготривалу прибутковість Банку. Правління здійснює управління 

поточною діяльністю Банку та несе відповідальність за ефективність роботи згідно з 

принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, внутрішніми актами Банку, 

рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради.   

8.8. Оцінка діяльності Правління здійснюється Наглядовою радою на регулярній основі. 

8.9. Структура, склад та процедура роботи Правління Банку визначаються Статутом 

Банку та Положенням про Правління. 

 

 

9. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ПРОЗОРІСТЬ 

 

9.1. Банк повинен своєчасно розкривати повну, достовірну та суттєву інформацію, яка 

стосується його діяльності, з метою надання можливості інвесторам, вкладникам, клієнтам, 

акціонерам та іншим заінтересованим особам приймати виважені рішення.  

9.2. Інформація, що розкривається Банком, має бути повною, тобто містити всі дані про 

фактичні та потенційні наслідки операцій, які впливають на рішення, що приймаються на її 

основі.  
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9.3. Інформація, що розкривається Банком, має бути достовірною, не містити помилок, 

перекручень, викривлень, які здатні вплинути на рішення, які приймаються заінтересованими 

особами. Достовірність інформації, яка розкривається Банком, забезпечується завдяки:  

- підготовці фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності, вимог Національного банку України та її оприлюдненню;  

- регулярному проведенню незалежного зовнішнього аудиту фінансової звітності 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту;  

- здійсненню ефективного внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що 

розкривається.  

9.4. Інформація, що розкривається Банком, має бути суттєвою, яка може вплинути на 

прийняття рішень користувачами цієї інформації.  

9.5. Вчасне, регулярне та послідовне розкриття інформації, а також повнота її 

висвітлення та достовірність дозволяють збільшити довіру акціонерів, клієнтів та інших 

заінтересованих осіб, а також сприяють більш ефективній оцінці діяльності Банку та нагляду 

за нею зі сторони контролюючих органів і організацій, а відтак – попередженню і зменшенню 

ризиків, що виникають під час управління Банком.    

9.6. Підсумки діяльності Банку відображаються у щомісячних, квартальних і річних 

балансах, звітах про прибутки і збитки, а також в річному звіті. Затверджений Загальними 

зборами акціонерів річний баланс і звіт про прибутки і збитки за формою та в строки, 

встановлені Національним банком України, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Банку 

після підтвердження його достовірності поданих в ньому відомостей зо втішнім аудитором.  

9.7.  На офіційному веб-сайті Банку в обов’язковому порядку оприлюднюються: 

- статут Банку та зміни до нього; 

- положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління Банку, а також 

зміни до них; 

- протоколи Загальних зборів Банку; 

- річна та квартальна фінансова звітність, річний звіт емітента цінних паперів; 

- проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних 

паперів; 

- особлива інформація про Банк, відповідно до вимог чинного законодавства України; 

- інформація про структуру власності Банку; 

та інша інформація, обов’язкове оприлюднення якої визначено чинним законодавством 

України.  

9.8. Інформація повинна надаватися своєчасно та регулярно, щоб надавати належну 

характеристику діяльності Банку, у тому числі щодо профілю ризиків Банку та ефективності 

управління ними.  

9.9. Відповідно до чинного законодавства України, Банк забезпечує захист інформації, 

що становить банківську таємницю, і встановлює розумний баланс між законодавчими 

вимогами, інформаційною прозорістю та своїми комерційними інтересами.  

9.10. Контроль за розкриттям інформації, пов’язаної з корпоративним управлінням та 

наданням такої інформації заінтересованим особам забезпечується Корпоративним секретарем 

Банку та/або Правлінням Банку.  

9.11. Банк визначає осіб, які мають право розкривати інформацію, та доводить її до 

відома акціонерів, клієнтів, вкладників, кредиторів та інших заінтересованих сторін, до яких 

належать:  

- Голова та члени Наглядової ради;  

- Голова Правління;  

- Корпоративний секретар.  
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9.12. Банк використовує зручні для вкладників, клієнтів, кредиторів, інвесторів, 

акціонерів та інших заінтересованих осіб засоби поширення інформації, які забезпечують 

однакові, своєчасний та не пов’язаний із значними витратами доступ до інформації.        

 

10. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  

 

10.1. Банк запроваджує процес управління ризиками для ідентифікації, оцінки величини 

та контролю за всіма значними ризиками.  

10.2. Управління ризиками спрямовано на досягнення таких цілей:  

- ризики повинні бути зрозумілі та усвідомлені Банком, його керівництвом;  

- ризики повинні бути в межах допустимих рівнів, установлених Наглядовою радою;  

- рішення щодо прийняття ризику повинні відповідати стратегічним цілям Банку;  

- рішення про прийняття ризику мають бути конкретними та чіткими;  

- очікувані вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику;  

- перерозподіл капіталу повинен бути пропорційним рівню ризику, що приймається 

Банком;  

- мотивація щодо досягнення високих показників дохідності має узгоджуватися з 

допустимими рівнями ризику в Банку.  

10.3. Основними компонентами ефективного управління ризиками є:  

- створення в Банку спеціального підрозділу, який має відповідати за управління 

ризиками;  

- вироблення чіткої стратегії з управління ризиками в Банку, пов'язаної з відповідними 

операційними процесами в Банку;  

- встановлення відповідних параметрів управління ризиками на операційному рівні для 

всіх функціональних підрозділів Банку;  

- бізнесові та інвестиційні рішення мають ґрунтуватися на досконалому кількісному та 

якісному аналізі;  

- систематичне збирання повної, своєчасної та послідовної інформації, а також 

забезпечення адекватного зберігання та доступу до неї;  

- розроблення кількісних моделей, що забезпечують аналіз впливу змін в економічному, 

бізнесовому та ринковому середовищі на профіль ризику Банку та пов'язаного з цим впливу на 

його ліквідність, прибутковість та вартість.  

10.4. Діяльність органів Банку у сфері управління ризиками регулюється таким чином:  

- акціонери призначають членів Наглядової ради;  

- Наглядова рада затверджує внутрішні положення управління ризиками та контролює 

їх виконання;  

- Правління Банку впроваджує внутрішні положення управління ризиками;  

- внутрішній аудит перевіряє відповідність діяльності Банку встановленій політиці та 

забезпечує належні процеси корпоративного управління, внутрішнього контролю та 

управління ризиками;  

- зовнішні аудитори з метою висловлення думки щодо достовірності фінансової 

звітності оцінюють політики, процедури та практики управління ризиками в Банку.  

 

11. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ 

11.1. Враховуючи вагомість таких елементів корпоративного управління як проведення 

незалежної оцінки фінансової діяльності Банку і контролю за нею, Наглядова рада забезпечує 

належне функціонування системи контролю, складовими якої є нагляд і моніторинг з боку 

органів контролю Банку, здійснення процедур внутрішнього контролю , а також нагляду і 



 

 
13  

моніторингу з боку зовнішніх аудиторів. 

11.2. Система внутрішнього контролю має охоплювати всі етапи діяльності Банку та 

включає контроль за функціонуванням системи управління ризиками Банку. 

11.3. Система внутрішнього контролю забезпечує здійснення стратегічного, оперативної 

о та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю. 

11.4. Суб'єктами системи внутрішнього контролю Банку є: 

• Наглядова рада Банку; 

• Правління Банку; 

• Служба внутрішнього аудиту; 

• Головний бухгалтер і його заступники; 

• Управління ризиками; 

• Керівники підрозділів і працівники, які здійснюють внутрішній контроль 

відповідно до повноважень визначених внутрішніми нормативними документами Банку. 

Банк забезпечує чіткий розподіл обов'язків, повноважень та відповідальності між усіма 

суб'єктами системи внутрішнього контролю. 

11.5. Наглядова рада, як орган контролю, забезпечує створення та функціонування 

системи внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку та здійснює 

контроль за її ефективністю, забезпечує систему управління ризиками, п комплексність, 

розробку і затвердження необхідних стратегій і положень стосовно контролю діяльності 

Банку. 

11.6.  Наглядова рада забезпечує виявлення недоліків системи контролю, розробки 

пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; контролює за усуненням недоліків, які 

були виявлені під час проведення перевірок, підрозділом внутрішнього та зовнішнього аудиту, 

регуляторних органів, результатів внутрішнього контролю та аналізу оцінки ризиків 

банківської діяльності. 

11.7.  Правління Банку забезпечує організацію системи внутрішнього контролю. 

Правління Банку може делегувати частину функцій з організації системи внутрішнього 

контролю постійно діючим комітетам, керівникам структурних підрозділів Банку. Правління 

Банку забезпечує контроль за виконанням делегованих ним функцій. 

Правління запроваджує процедури внутрішнього контролю, які передбачають звітування 

Наглядовій раді і Правлінню та багаторівневий контроль за діяльністю Банку. 

11.8.  Роль служби внутрішнього аудиту полягає в здійсненні моніторингу ризиків і 

систем внутрішнього контролю. Вона виявляє ризики та потенційні недоліки в системі 

внутрішнього контролю Банку та надає Наглядовій раді результати оцінки ризиків і гарантій 

того, що системи внутрішнього контролю є адекватними для управління цими ризиками. 

11.9. Діяльність з проведення внутрішнього аудиту має бути незалежною, адекватно 

профінансованою і добре укомплектованою професіоналами, які діють відповідно до 

Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту та національних 

стандартів. 

11.10. Наглядова рада має повноваження щодо призначення та звільнення керівника 

Служба внутрішнього аудиту. 

11.11. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції: 



 

 
14  

  перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, 

відповідність цих систем видам та обсягам здійснюваних Банком операцій і внутрішнього 

контролю Банку; 

 перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків Банку; 

  здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками Банку вимог 

законодавства і внутрішніх положень Банку, затверджених  Наглядовою радою та оцінка 

ефективності системи комплаєнс; 

 оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій; 

  перевіряє правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірність фінансової 

звітності; 

 перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку; 

  перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання професійних обов'язків 

працівниками Банку; 

  виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку і 

виникнення конфлікту інтересів у Банку; 

  перевіряє достовірність та вчасність надання інформації органам державної влади та 

управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку; 

  проводить оцінку видів діяльності Банку, виконання яких забезпечується шляхом 

залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг); 

  готує та подає Наглядовій раді та Правлінню аудиторські висновки, звіти та 

пропозиції щодо усунення виявлених порушень, встановлених аудитом; 

  надає рекомендації структурним підрозділам Банку у процесі планування, на стадії 

розроблення і впровадження нових продуктів, процесів, систем та заходів контролю; 

  проводить аудит діяльності структурних підрозділів Банку з метою виявлення 

факторів, що збільшують ризики при проведенні банківських операцій, пов’язаних з 

раціональним та ефективним використанням ресурсів Банку; забезпечення аналізу та оцінки 

систем внутрішнього контролю, політики та внутрішніх процедур Банку, що стосуються 

адекватності, відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних і збереження 

активів Банку; 

  інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю Банку. 

11.6. Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед 

нею, діє на підставі положення, затвердженого Наглядовою радою. 

11.7. З метою підтвердження результатів фінансової діяльності, а також у випадках, 

передбачених чинним законодавством України, не рідше одного разу на рік Банк підлягає 

перевірці визначеними Наглядовою радою компетентними, незалежними і кваліфікованими 

аудиторськими організаціями, що внесені до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на 

проведення аудиторських перевірок банків. 

11.8. Наглядова рада та Правління Банку мають сприяти ефективності роботи зовнішніх 

аудиторів з метою забезпечення достовірності та об'єктивності фінансової звітності Банку, що 

відображає його фінансовий стан і результати діяльності. 

11.9. Наглядова рада призначає/погоджує зовнішніх аудиторів та оцінює наявні ресурси, 
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кваліфікацію, досвід, а також незалежність зовнішніх аудиторів та ефективність процесу 

команди експертів, які проводитимуть аудит, щоб упевнитись у тому, що вони є достатньо 

кваліфікованими та досвідченими. 

 

12. ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК (РАННЄ ІНФОРМУВАННЯ) 

 

12.1. Банк забезпечує заохочення працівників вільно повідомляти про свою 

стурбованість стосовно протизаконної, неетичної або сумнівної практики, не побоюючись 

разом з цим можливих санкцій.  

12.2. Раннє інформування стосується неналежної поведінки, зокрема шахрайства або 

корупції в Банку, порушення банківських правил, марнотратства або неналежного управління 

ресурсами Банку, зловживання службовим становищем, поведінки, що завдає або сприяє 

значній шкоді суспільству, може зашкодити здійсненню операцій або управлінню Банком, а 

також замахів на вчинення таких дій.  

12.3. Працівники Банку прямо або опосередковано через службу внутрішнього аудиту, 

інформують Наглядову раду про свої суттєві підозри незалежно від внутрішньої системи 

субординації. Працівник має змогу здійснити анонімне повідомлення або вимагати, щоб його 

ім'я трималося в таємниці.  

12.4. Наглядова рада та Правління Банку всемірно захищають працівників, які 

інформують про протизаконні, неетичні або сумнівні дії, від прямих і опосередкованих 

дисциплінарних санкцій та інших негативних наслідків дій.  

12.5. Будь-яке покарання працівника, який добросовісно повідомив про підозрілу 

поведінку, категорично заборонено. Такий працівник не може бути об'єктом для застосування 

санкцій згідно з процедурами дисциплінарного провадження в Банку. 


