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Banking supervision – a system of monitoring and active ordered actions of the 

National Bank of Ukraine to ensure compliance by banks and other entities in 

respect of which the National Bank of Ukraine carries out supervisory activities, 

legislation Ukraine and established standards in order to ensure stability of the 

banking system and protecting the interests of depositors and creditors bank. 

Article 55 of the Law of Ukraine On the National Bank of Ukraine «defined 

objective of banking supervision. This – the security and financial stability of the 

banking system, protect the interests of depositors and creditors» [1, p. 3]. Article 

67 of the Law of Ukraine On Banks and Banking Activity establishes «the purpose 

of banking supervision, making some clarifying that the stability of the banking 

system and protecting the interests of depositors and creditors of the bank safety 

deposit client funds in bank accounts» [2, p. 4]. 

Recalling the main objectives should be allocated principles of banking 

supervision. Principles for banking supervision: 

1) universal and binding (subject to supervisory banks regardless of 

ownership); 

2) unity demands (all banks imposed the same requirements as a single 

economic standards); 

3) the complexity (carried by all operations of the banks and their 

subsidiaries); 

4) unity of quantity and quality approaches (same requirements for the banking 

system); 

5) compounds prior induction and ongoing supervision (starting with the 

opening and ending at the time of liquidation). 

«With the complete absence of banking supervision state receives potential 

conditions for financial crimes and abuse, high risk of bank failure suffered by 

depositors loss, loss of confidence in the banking sector, and therefore a sharp 

decrease in income available funds in the bank turn, the weakening of the domestic 

capital market, reduce investment in production, loss of investor interest, the 

weakening national currency, etc.» [3, p. 152]. 
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Banking supervision includes the following steps: 

1. The registration of the bank. 

2. Licensing of the bank. 

3. Monitoring of bank. 

4. Determine the rating of the bank. 

5. Measures to address the shortcomings of the bank: a) a letter of 

commitment; b) enforcement measures (increasing the rate of reserves, fines and 

putting an interim administration, reorganization); 

6. Input mode turnarounds, which are complex and not coercive enforcement 

measures. 

7. The target of repeated inspections to determine whether the bank coped with 

problems; 

8. Liquidation of the bank in the event of bankruptcy or withdrawal of 

authorization [4, p. 492]. 

The banking supervision has the level (with the right to take appropriate 

decisions and actions within its competence in implementing control functions): 

– Department of Banking Supervision of Territorial Administration: 

– Commission supervision and regulation of banks at the Regional Office; 

– Head of Territorial Administration; 

– The relevant departments of Banking Supervision of the National Bank of 

Ukraine; 

– Deputy Chairman of the National Bank of Ukraine; 

– Commission supervision and regulation of banks National Bank of Ukraine. 

Failure management decision and take action on the above levels of banking 

supervision appropriate departments of banking supervision on the basis of material 

provided by other levels prepare conclusions and submit them to the Board of the 

National Bank of Ukraine for consideration and decision. 

Developing methodological instruments of banking supervision, discussion of 

fundamental problems of commercial banks in finding areas of adequate response to 

these problems is carried Consulting Council for supervision and regulation of 

banks National Bank of Ukraine. 

Just the process of supervision of commercial banks has regional branch of the 

National Bank of Ukraine, the department of banking supervision which on the 

basis of the information and reporting monitors the financial condition of 

commercial banks and their agencies and the banks’ compliance with the 

established economic standards of banking laws and regulations of the National 

Bank of Ukraine. 

Improving banking supervision must come from a position of more active 

implementation of quality requirements regarding financial and business condition 

of banks with the mandatory involvement of risk-based requirements through an 

integrated use of all forms of implementation of supervision. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ 

ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ 

 

Вітчизняної теорією і практикою досить добре вирішуються питання 

аналізу собівартості всієї виготовленої (реалізованої) продукції, що дозволяє 

виявляти і застосовувати резерви її зниження. Однак, при всій важливості і 

значимості такого аналізу, в умовах конкурентного ринку його недостатньо. 

Менеджерів підприємства цікавить, скільки коштує виробництво і реалізація 

кожного виду продукції. Відомо, що невисока рентабельність або збитковість 

тієї чи іншої продукції можуть призвести до рішення про виключення її з 

виробничої програми. При цьому не береться до уваги, що дана ситуація може 

скластися в результаті некоректного розподілу виробничих накладних витрат 

(загальновиробничих) між окремими видами продукції. 

Не дивлячись на те, що стандарти бухгалтерського обліку діють вже 

доволі довго, процедура розподілу загальновиробничих (ЗВВ) витрат є 

складною для багатьох працівників бухгалтерії. 

Загальновиробничі витрати – це витрати на обслуговування і керування 

виробництвом, відповідно до П(С)БУ 16 [1]. Усі вони включаються до 

собівартості продукції, яка виробляється на певному підприємстві, за 

винятком тих, що не розподіляються. ЗВВ – це витрати, які не можуть бути 

віднесені на якийсь конкретний об’єкт витрат. 

Важливим аспектом удосконалення обліку непрямих витрат 

промислового виробництва є вирішення проблеми їх розподілу, що необхідне 

з метою отримання даних, які використовуватимуться при калькулюванні 

собівартості продукції та прийнятті конкретних управлінських рішень. 

Порядок розподілу непрямих витрат не завжди зрозумілий бухгалтеру. 

По-перше, тому що існуюче законодавство до кінця не визначає сутності цієї 

категорії. По-друге, розподіл ЗВВ може бути різним на різних підприємствах, 

в залежності від видів діяльності. Не завжди легко визначитись з тим, які 

витрати виробництва слід відносити до прямих, а які до ЗВВ. Взагалі-то 


