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BUSINESS ACTIVITIES NBFIS AS OBJECT LEGAL REGULATION: ACCOUNTING ASPECTS
У статті досліджено господарську діяльність небанківських фінансових установ. Було встановлено, якими саме
законами регулюється ринок фінансових послуг. Виявлено, що система бухгалтерського обліку діяльності небанкі%
вських фінансових установ регулюється Нацкомфінпослуг не лише зі сторони об'єкту бухгалтерського обліку, але й
зі сторони його методу та методології. В процесі дослідження згруповано загальні напрями розкриття інформації
небанківськими фінансовим установами, а також обгрунтовано напрями обліково%контрольного забезпечення фор%
мування звіту про корпоративне управління. Нами обгрунтовано місце системи бухгалтерського обліку в складі
об'єктів нормативно%правового регулювання, шляхом встановлення його властивостей та складових. Обгрунтовано
вплив законодавства що регулює ринок фінансових послуг на систему бухгалтерського обліку в частині її об'єкту,
методу та суб'єкту.
This paper investigated the business activities of non%bank financial institutions. It has been found that it is governed
by the laws of the market of financial services. Revealed that the accounting system of non%bank financial institutions
regulated Natskomfinposluh not only on the part of the object of accounting, but also on the part of his method and
methodology. The study grouped the general directions disclosure NBFIs and reasonably areas of accounting and control
to ensure your report on corporate governance. We place reasonable accounting system as part of the objects of legal
regulation by establishing its characteristics and components. Grounded impact of legislation regulating the financial
services market for accounting system in its partial objects, methods and subjects.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Значна увага держави як регулятора економі
чної діяльності спрямована на формування нор
мативноправового забезпечення як діяльності
небанківських фінансових установ та ї системи її
облікового відображення. Така ситуація обумов
лена тим, що бухгалтерський облік займає певне
місце в формуванні економічної реальності ство
рюючи інформаційну модель внутрішніх та
зовнішніх зв'язків небанківської фінансової уста
нови, що дозволяє забезпечити певний рівень про
зорості, безпеки, та соціальноекономічної на
правленості ринку фінансових послуг.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам діяльності небанківських фінансо
вих установ займалися як вітчизняні: О.Д. Вовчак,
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О.О. Гаманкова, О.М. Гладчук, О.Л. Дорош,
Т.В. Майорова, В.Ф. Колесніченко, О.М. Ко
лодзієв, В.В. Корєє, С.В. Реверчук та ін., так і
зарубіжні вчені: Р.О. Курманбеков, Ф. Мишкін,
М.Г. Назарова та ін. Однак, віддаючи належне
напрацюванням, слід зазначити, що праці ак
центовані на окремих аспектах функціонуван
ня небанківських фінансових установ, тому пи
тання, які стосуються нормативноправового
регулювання, потребують подальшого дос
лідження.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд нормативнопра
вових актів з позиції формування вимог до
господарської діяльності небанківських фі
нансових установ як об'єкту бухгалтерського
обліку.
Передплатний індекс 21847
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У цілому можна говорити, що ринок фінансо
вих послуг регулюється такими законами: Закон
України "Про фінансові послуги та державне ре
гулювання ринків фінансових послуг" — визначає
структуру та загальні положення функціонуван
ня ринку фінансових послуг; Закон України "Про
організацію формування та обігу кредитних
історій" та Закон України "Про кредитні спілки"
— ринок кредитних послуг; Закон України "Про
обов'язкове страхування цивільноправової
відповідальності власників наземних транспорт
них засобів" та Закон України "Про страхування"
— ринок страхових послуг; Закон України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" — ринок не
державного пенсійного страхування; Закон Ук
раїни "Про фінансовий лізинг" — ринок послуг
фінансового та оперативного лізингу. В цьому
контексті погоджуємося з Бачо Р.Й., який зазна
чає: "ринок небанківських фінансових послуг як
невід'ємний елемент фінансового ринку підлягає
регулюванню. Необхідність регулювання процесів
у даній сфері фінансового ринку пов'язана з
відповідальністю фінансових інститутів та держа
ви за фінансові ресурси, що знаходяться у тимча
совому користування небанківських фінансових
установ. Об'єктом регулювання на ринку небанк
івських фінансових послуг виступають професійні
учасники цього ринку: страхові компанії, недер
жавні пенсійні фонди, адміністратори недержав
них пенсійних фондів, кредитні спілки, фінансові
компанії, ломбарди лізингові компанії тощо" [1,
с. 41].
Розглянемо ці нормативноправові акти з по
зиції формування вимог до господарської діяль
ності небанківських фінансових установ як об
'єкту бухгалтерського обліку.
Закон України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових по
слуг" направлений на регулювання відносин, які
виникають учасниками ринків фінансових по
слуг під час здійснення операцій з надання
фінансових послуг. Фактично господарські
діяльність небанківських фінансових установ
направлена на має відповідати положення цьо
го закону. Варто зазначити, що дія не поши
рюється на міжурядові міжнародні організації,
державне казначейство України та державні
цільові фонди, не зважаючи на те, що зазначенні
суб'єкти можуть надавати фінансові послуги.
Досліджуваний закон у першу чергу визначає
специфіку та кого пріоритетного об'єкту управ
ління як фінансова послуга. Зокрема в законі
надається перелік фінансових послуг, зокрема
досліджуваних нами учасників ринку фінансо
вих послуг: фінансовий лізинг — лізингові ком
панії; послуги у сфері страхування та у системі
накопичувального пенсійного забезпечення —
недержавні пенсійні фонди; професійна діяль
Передплатний індекс 21847

ність на ринку цінних паперів — інвестиційні
фонди.
Щодо регулювання інформаційного забезпе
чення управління господарською діяльністю не
банківською фінансовою установою Законом Ук
раїни "Про фінансові послуги та державне регу
лювання ринків фінансових послуг" передбачено
положення щодо обліку та звітності (стаття 14),
внутрішнього (стаття 16) і зовнішнього (стаття 15)
аудиту. Зокрема, зазначеним законом передбаче
но наступне:
— у частинні бухгалтерського обліку: "Фі
нансова установа зобов'язана вести облік своїх
операцій та надавати звітність відповідно до ви
мог законів та нормативноправових актів дер
жавних органів з питань регулювання діяльності
фінансових установ та ринків фінансових послуг"
[2]. Тобто статтею визначається, що контролюю
чим органом в частинні оприлюднення інформації
через фінансову звітність, виступають окрім за
гальноприйнятих, ще органи, що регулюють ри
нок фінансових послуг;
— у частинні внутрішнього аудиту Закон пе
редбачає форми організації внутрішнього ауди
ту, зокрема утворення структурного підрозділу —
служба внутрішнього аудиту (контролю) або виз
начає окрему посадову особу — внутрішній ауди
тор (контролер). Не залежно від форми органі
зації внутрішнього аудиту підпорядкування має
здійснюватися наглядові раді, а за умови, що за
конодавством не передбачено її створення ви
щому органу управління фінансової установи та
звітує перед ними. Варто також зазначити, що
система внутрішнього аудиту є незалежною, адже
статтею закону передбачено, що "структурний
підрозділ, який проводить внутрішній аудит (кон
троль), організаційно не залежить від інших
підрозділів фінансової установи" [2] та виконує
ряд завдань з нагляду та перевірки господарської
діяльності небанківських фінансових установ та
системи управління (корпоративного управління)
цим суб'єктом на предмет отримання законодав
ства результатів поточної діяльності, професій
ної діяльності та перевищення повноважень пра
цівниками небанківської фінансової установи.
Крім того, іншими Законами про діяльність пев
них небанківських фінансових установ може виз
начатися специфіка організації внутрішнього
аудиту;
— у частинні зовнішнього незалежного ауди
ту висувають вимоги до аудиторських фірм, особ
ливою з яких є наступна: "… аудиторським фірмам
або аудиторам, які: … внесені до відповідних
реєстрів, що ведуться державними органами, які
здійснюють регулювання діяльності фінансових
установ та ринків фінансових послуг. Порядок
ведення реєстру визначається відповідним дер
жавним органом, який здійснює регулювання
діяльності фінансових установ та ринків фінан
сових послуг".
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Таблиця 1. Групування загальних напрямів розкриття інформації
небанківським фінансовим установами
ɇɚɩɪɹɦ
ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ [2]
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɬɚ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ,
ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ

ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ

ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭ ɮɨɪɦɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ), ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ
ɰɶɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ, ɡɚɤɨɧɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ
ɚɤɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɮɿɧ. ɩɨɫɥɭɝ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɹɤ
ɟɦɿɬɟɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ
ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ

ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ
ɪɢɧɤɢ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ

ȱɧɲɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ
ɜɢɦɨɝɢ

- ɡɜɿɬɧɿ ɞɚɧɿ (ɿɧɲɿ, ɧɿɠ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɬɚ ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɚ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ);
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɤɥɿɽɧɬɿɜ;
- ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ
ɨɫɧɨɜɿ ɜ ʀʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɛɚɡɿ
ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɟɛɫɚɣɬɚɯ (ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ) ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ,
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ;
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ,
ɪɨɡɦɿɳɟɧɨʀ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɟɛ-ɫɚɣɬɚɯ (ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ)
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɧɟ
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ

Фактично представлена стаття 14, щодо бух
галтерського обліку, визначає позицію регулято
ра ринку фінансових послуг — Нацкомфінпослуг,
що система бухгалтерського обліку діяльності
небанківських фінансових установ регулюються
не лише бухгалтерским законодавством, зокрема
Закону України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні", Положеннями
(стандарти) бухгалтерського обліку, Міжнарод
ними стандартами фінансової звітності та інши
ми підзаконними актами Міністерства фінансів
України, що є основним інститутом регулювання
бухгалтерського обліку в Україні.
Виходячи з представленого, система бухгал
терського обліку діяльності небанківських фінан
сових установ регулюється Нацкомфінпослуг не
лише зі сторони об'єкту бухгалтерського обліку,
але й зі сторони його методу та методології. Це
означає, що галузева специфіка облікового відоб
раження визначається не лише рисами галузі, але
й нормативноправовим забезпеченням. Фактично
нормативноправове регулювання господарської
діяльності небанківських фінансових установ виз
начає галузеву специфіку. На відміну від виробни
чих підприємств, коли галузева специфіка визна
чається технологією та організацією виробництва,
небанківські фінансові установи є мінливими до
власне самого ринку та системи нормативнопра
вового регулювання. Адже вимоги до фінансової
послуги, які визначаються законодавчими актами
й будуть визначати галузеву специфіку бухгал
терського обліку її облікового відображення.
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ɉɪɢɦɿɬɤɢ
ɇɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɹɤ ɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɿɧɲɢɣ
ɫɭɛ’ɽɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɦɚɽ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɱɟɪɟɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨ ɉ(ɋ)ȻɈ ɬɚ ɆɋɎɁ
ɐɟɣ ɡɜɿɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭ ɮɨɪɦɿ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ ɜ
ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɪɢɧɤɨɦ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ. Ɂɚ
ɭɦɨɜɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɨɛ’ɽɤɬɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ
ɇɟɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɜ ɹɤɨɫɬɿ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɚɽ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ
ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ. ɐɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɡɚɡɢɱɚɣ
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɧɚɦɢ
(ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɮɿɧ. ɩɨɫɥɭɝɢ)
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɦɚɽ
ɝɚɥɭɡɟɜɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɚɩɪɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɱɚɫɬɢɧɧɿ
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɤɚɥɶɤɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɿɧ.

Статтями 15 та 16 визначаються відповідні
вимоги щодо суб'єктів контролю за діяльність
небанківських фінансових установ, які визнача
ють специфіку корпоративного управління та
формування інформаційного простору прий
няття управлінських рішень. У цілому зазна
ченні статті Законом України "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінан
сових послуг" визначають організаційну скла
дову бухгалтерського обліку, аудиту (внутріш
нього або зовнішнього) як інформаційної осно
ви управління небанківськими фінансовими ус
тановами внутрішніми користувачами та прий
няття рішень щодо їх діяльності зовнішніми ко
ристувачами.
Важливе значення з боку регулятора при
діляється методологічній складові системи бух
галтерського обліку діяльності небанківських
фінансових установ, зокрема визначаються вимо
ги щодо розкриття інформації. Зокрема всі вимо
ги можна систематизувати за такими напрямами
(табл. 1).
Особливою складовою нормативноправово
го регулювання розкриття інформації небанківсь
кими фінансовим установами є Звіт про кор
поративне управління, в якості якого зацікавленні
внутрішні та зовнішні користувачі. Формування
такого роду звітності небанківськими фінансовим
установами знову ж таки обумовлена їх значен
ням у фінансовій стабільності економічних сис
теми різних рівнів в цілому та ринку фінансових
послуг зокрема.
Передплатний індекс 21847
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Питання корпоративного
ɋɄɅȺȾɈȼȱ ɁȼȱɌɍ ɉɊɈ ɄɈɊɉɈɊȺɌɂȼɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə
управління та звітності про
- ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
корпоративного управління
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ), ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
є не новим для в практиці та
ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚ ɡɦɿɧɭ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚ ɪɿɤ;
теорії економічної науки.
- ɮɚɤɬɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɮɿɧ.
Так, вітчизняний дослідник
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɮɿɧ.
А.М. Єрмошенко вказує, що
ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɚɛɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɮɿɧ. ɩɨɫɥɭɝ;
"сучасний етап розвитку си
- ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚ ɪɿɤ ɱɥɟɧɿɜ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ
стеми корпоративного уп
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ;
равління в ЄС відноситься до
- ɡɧɚɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
початку 1990х рр. і пов'яза
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ;
ний із цілою низкою фінан
- ɮɚɤɬɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɚɤɬɢɜɿɜ ɜ ɨɛɫɹɡɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
сових скандалів і банкрутств
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ ɫɬɚɬɭɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɪɨɡɦɿɪ;
фінансових установ Великої
- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɚɤɬɢɜɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɜ
Британії. З метою подолання
ɨɛɫɹɡɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ ɫɬɚɬɭɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɪɨɡɦɿɪ;
проблем із корпоративною
- ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨфінансовою звітністю, до
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ
сягнення ефективного нагля
ду з боку ради директорів, а
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ
також у зв'язку з прагненням
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɨɫɥɭɝɢ
інституційних інвесторів до
збереження й примноження
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȺ ɋɂɋɌȿɆȺ
власних капіталів у 1992 р.
ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ȾȱəɅɖɇȱɋɌɘ
видано Кодекс з корпоратив
ɇɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɚɭɞɢɬ
ɇȿȻȺɇɄȱȼɋɖɄɂɏ ɎȱɇȺɇɋɈȼɂɏ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ
ɍɋɌȺɇɈȼ
ного управління — Cadbury.
В період 1991—1997 рр. краї
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɬɚ ʀʀ ɤɥɸɱɨɜɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ;
намичленами ЄС розробле
но десять кодексів корпора
- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ
(ɤɨɧɬɪɨɥɸ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚɧɿ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɩɪɢɦɿɬɤɚɯ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɬɚ
тивного управління (шість із
ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ)
них — у Великій Британії). У
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ;
1998 р. тенденція до прий
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
няття зазначених кодексів
ɪɢɧɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɳɨɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ;
була розповсюджена по всій
- ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɨʀ ɪɚɞɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ
території ЄС … Що ж сто
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ;
сується систем корпоратив
- ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ
ного управління фінансових
установ у країнах Централь
Рис. 1. Напрями обліково6контрольного забезпечення
ної і Східної Європи, то на
формування звіту про корпоративне управління
сьогодні вони характеризу
ються незавершеністю, що стримує розвиток змін до них. Проблемними та досі неврегульова
фінансового ринку, розширення взаємодії між ними щодо організації ефективної системи кор
фінансовими інститутами, підвищення довіри до поративного управління залишаються такі питан
них з боку споживачів фінансових послуг. У ба ня:
гатьох з цих країн відбувається конвергенція із
— відсутність законодавчо формалізованого
моделями корпоративного управління членів визначення сутності поняття "конфлікт інте
ЄС, оскільки право власності на активи фінан ресів", порядку ідентифікації та законних ін
сових інститутів належить переважно його струментів врегулювання ситуацій, що містять у
представникам. З іншого боку, нав'язування собі конфлікт інтересів;
міжнародних принципів корпоративного управ
— встановлення відповідальності за провоку
ління без орієнтації на національну специфіку вання конфлікту інтересів та критеріїв оцінки дій
є неприйнятним для бізнессередовища країн, вищого керівництва щодо врегулювання конфлі
що знаходяться на етапі розвитку фінансового кту інтересів;
— неоднозначність розмежування функ
ринку" [3, с. 201].
Худік О., досліджуючи проблеми корпоратив ціонального навантаження органів управління та
ного управління у фінансовому секторі, зазначає, контролю у банку;
що "аналіз чинного законодавства України, згідно
— потреба конкретизації відповідальності ви
з яким здійснюється організація, контроль та на щого керівництва банку за результати його діяль
гляд за станом системи корпоративного управлі ності в цілому та прийняття рішень, що суттєво
ння у вітчизняних банках, виявив неузгодженості, знижують ефективність діяльності банку зокре
що актуалізує потребу внесення коригувань та ма;
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— уточнення кваліфікаційних вимог до кан
дидатів на керівні посади банку, а також пе
ріодичність та підстави перевірки Національним
банком ділової репутації посадових осіб банку;
— потреба розширення повноважень НБУ і
надання права вимагати позачергового скликан
ня загальних зборів акціонерів банку — публіч
ного акціонерного товариства та загальних зборів
учасників кооперативного банку з одночасним
уточненням підстав та порядку скликання таких
зборів" [5, с. 64].
Погоджуємося з дослідницею в частинні влас
не проблем корпоративного управління, адже
вони в свою чергу лягають і в основу звіту про
корпоративне управління й відповідно впливають
на інформаційну систему прийняття управлінсь
ких рішень. Вивчивши досліджуваний закон, а
саме статтю 122 "Звіт про корпоративне управл
іння", вбачаємо такий її вплив на систему бухгал
терського обліку та аудиту (рис. 1).
Виходячи із представленого звітування за кор
поративним управління має вплив на систему бух
галтерського обліку, адже така система є інфор
маційним забезпеченням формування показників
даного звіту.
Зважаючи на потребу в представленні повної
та достовірної інформації, вважаємо, що перелік
даних, представлених в статті 122 "Звіт про кор
поративне управління", варто доповнити такими
положеннями:
— передбачити потребу представлення фінан
сової звітності як складової звіту про корпора
тивне управління та приміток до річної фінансо
вої звітності з зазначенням причин зміни показ
ників, які характеризують ліцензійні вимог до
діяльності небанківських фінансових показників;
— зазначати в звіті про корпоративне управл
іння дані про головного бухгалтера та його зв'яз
ки з представниками наглядової ради;
— зазначати в звіті зміни в облікові політиці,
які можуть призвести до спотворення інформації
або вплинути на об'єкти бухгалтерського обліку,
щодо яких висуваються особливі ліцензійні вимо
ги.
Таким чином, звітування про корпоративне
управління визначає сукупність вимог до інфор
маційного забезпечення, проте для повноти та до
стовірності варто передбачити положення, що
зазначенні вище. Фактично положення, що регу
люють звіт про корпоративне управління влива
ють на організацію та методологію бухгалтерсь
кого обліку діяльності небанківських фінансових
послуг. Вони впливають як власне на об'єктну
складову, так і на методологічну та суб'єктну
складові системи бухгалтерського обліку.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У результаті проведеного дослідження нами
обгрунтовано місце системи бухгалтерського об
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ліку в складі об'єктів нормативноправового ре
гулювання, шляхом встановлення його властиво
стей та складових. Встановлено, що інституцій
ною основою регулювання бухгалтерського об
ліку є діяльність Національної комісії, що здійс
нює державне регулювання у сфері ринків фінан
сових послуг. Обгрунтовано вплив законодавства
що регулює ринок фінансових послуг на систему
бухгалтерського облік в частинні її об'єкту, ме
тоду та суб'єкту.
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