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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення фінансової стабільності є

ключовою проблемою розвитку сучасних де�
ржав, у тому числі й України, в умовах лібе�
ралізації товарно�грошових відносин та
фінансової глобалізації. Це, у свою чергу,
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Необхідність забезпечення фінансової стабільності є ключовою проблемою розвитку сучасних держав фінансо%
вої глобалізації. Це, у свою чергу, створює підгрунтя для постійного розвитку та вдосконалення системи банківсько%
го регулювання та нагляду відповідно до мінливих ринкових умов. Предметом дослідження даної статті виступають
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жю та, як логічний наслідок, метою статті є дослідження загальносвітові тенденції розвитку банківського нагляду та
регулювання з функціональної, організаційної та методологічної точок зору. Результатом проведеного дослідження
є представлені підходи та напрями банківського нагляду, можливості їх впровадження у національну практику регу%
лювання в Україні.

Запропонований авторський підхід до узагальнення загальносвітових тенденцій розвитку банківського нагляду з
функціональної, інституційної та методологічної точок зору дозволив комплексно розглянути можливості їх роз%
повсюдження та впровадження національну практику банківського нагляду та регулювання.

The need to ensure financial stability is a key problem of the modern state of financial globalization. This, in turn,
forms the basis for continuous development and improvement of banking regulation and supervision in accordance with
changing market conditions. The study examined this article are the mechanisms of banking supervision and regulation
of banking activities in Ukraine and abroad and, as a logical consequence, the purpose of the article is to study the global
trends of banking supervision and regulation of functional, organizational and methodological perspectives.

The result is presented approaches and ways of their implementation in national regulatory practices in Ukraine. It
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створює підгрунтя для постійного розвитку і
вдосконалення системи банківського регулю�
вання та нагляду відповідно до мінливих рин�
кових умов.

Сучасні тенденції розвитку банківського
нагляду охоплюють широке коло питань, що
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стосуються організаційних аспектів його реа�
лізації та реформування інститутів системи
банківського нагляду і регулювання; змісту та
цільової спрямованості моніторингу за станом
фінансово�кредитної системи; та в цілому ме�
тодологічних засад його здійснення. Впровад�
ження надбань й вдосконалень окремих еле�
ментів системи банківського нагляду та регу�
лювання у національну практику потребує вра�
хування безлічі факторів, починаючи з історич�
них особливостей фінансового розвитку до
сучасного стану і пріоритетів соціально�еконо�
мічного розвитку країни в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню та аналізу основних тен�
денцій розвитку системи банківського нагляду
та регулювання приділяють значну увагу бага�
то вітчизняних і зарубіжних науковців, що по�
яснюється актуальністю й важливістю подібно�
го напряму в контексті забезпечення націо�
нальної фінансової стабільності. Серед вітчиз�
няних науковців, роботи яких мають особливу
наукову цінність, слід відзначити доробки В. Мі�
щенка, І. Лютого, О. Дзюблюка, І. Д'яконова,
С. Науменкова, О. Петрика, В. Кротюка, З. Ва�
сильченка, О. Хаб'юка. Незважаючи на чисельні
публікації з досліджуваної тематики та їх спря�
мованість на розгляд окремих елементів систе�
ми банківського нагляду та регулювання, спо�
стерігається відсутність комплексного бачен�
ня тенденцій розвитку останнього у їх взаємоз�
в'язку, враховуючи в тому числі національні
особливості.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення основних тен�

денцій розвитку системи банківського нагляду
та регулювання з виокремленням основних на�
прямів та підходів до його реформування в світі
та України зокрема.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Задля забезпечення принципу комплекс�
ності при дослідженні основних тенденцій роз�
витку банківського нагляду пропонуємо
розглядати їх з функціональної (змістовної),
інституційної (організаційної) та методологі�
чної точок зору.

Функціональне призначення банківсько�
го нагляду в Україні визначено на законо�
давчому рівні. Згідно зі ст. 67 Закону Украї�
ни "Про банки та банківську діяльність" "ме�
тою банківського нагляду є стабільність бан�

ківської системи і захист інтересів вклад�
ників і кредиторів банку щодо безпеки збе�
рігання коштів клієнтів на банківських ра�
хунках" [5]. Мета банківського нагляду обу�
мовлена, перш за все, місцем і значенням
банків та банківської системи в забезпеченні
економічного зростання країни. При цьому
особливе місце посідає підвищений рівень
ризиків, притаманний банківській діяль�
ності, та який становить один з факторів
невизначеності й джерел порушення стабіль�
ності банківської системи.

Незважаючи на чіткість задекларованої
мети банківського нагляду, сучасний стан та
проблеми банківської системи країн світу ,
в т.ч.  України,  свідчать про її  неспро�
можність протидіяти негативним впливам як
внутрішнього, так і зовнішнього характеру,
своєчасно ідентифікувати потенційні ризи�
ки й адекватно реагувати на них. Відтак існує
проблема нерезультативності банківського
нагляду.

Справа в тому, що для докризового пері�
оду основна увага регулятора була зосеред�
жена на підтримці платоспроможності та
стійкості окремих банків — так званий
"мікропруденційний нагляд". Застосування
подібного підходу не дозволило врахувати
ті системні взаємозв'язки між банками та
іншими учасниками фінансового ринку,
внаслідок яких в подальшому відбулося по�
ширення кризових тенденцій на ринку.

В умовах наявності системоутворюючих
зв'язків причиною кризових явищ та відпов�
ідно об'єктом банківського нагляду стає си�
стемний ризик як ймовірність втрат реаль�
ної економіки внаслідок погіршення стану
фінансового ринку в цілому чи окремого
його сегменту [1]. Системний ризик має два
прояви: перший полягає у виникненні нео�
чікуваних збоїв на фінансовому ринку; дру�
гий — у домінуванні окремих (переважно
найбільш потужних ) учасників фінансово�
го ринку, викликаючи низьку адаптивність
системи. Комплекс заходів органів банківсь�
кого нагляду, спрямованих на мінімізацію
системних ризиків, отримав назву макропру�
денційного нагляду . Концепція макропру�
денційного нагляду набуває поширення саме
в період боротьби з наслідками світової
фінансової кризи, незважаючи на те, що
була розроблена Банком міжнародних роз�
рахунків ще у 2000—2006 рр. За словами
світових експертів [9], макропруденційний
нагляд займає проміжне місце між грошово�
кредитною політикою, спрямованої на до�
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сягнення макроекономічних показників роз�
витку, та мікропруденційним наглядом, що
зосереджується на попередженні банкрут�
ства окремих банків.

Слід зауважити, що світова тенденція
щодо запровадження макропруденційного
нагляду в практичну діяльність наглядових
органів характеризує зміну функціонально�
го (змістовного) навантаження банківсько�
го нагляду, іншими словами змінює економ�
ічну природу банківського регулювання.
Центральне місце в макропруденційний пол�
ітиці посідають системоутворюючі учасники
фінансового ринку та зв'язки між ними.

Говорячи про можливість впровадження
концепції макропруденційного нагляду в
Україні, необхідно відзначити наявність
макроекономічних передумов — внутрішніх
та зовнішніх ризиків банківського сектору.
В цілому концепція макропруденційного на�
гляду в Україні знаходиться на початково�
му етапі дослідження, не знайшовши відоб�
раження поки що ні на законодавчому рівні,
ні в організаційній структурі НБУ, а ні в пуб�
лічних документах [3].

На сьогоднішній день однією з загальнос�
вітових тенденцій в розвитку сучасних на�
глядових систем є консолідація зусиль дер�
жавних органів з метою нагляду за ринком
фінансових послуг. Поряд з цим пріоритет�
ним стає дотримання принципу ефектив�
ності організаційної структури — досягнен�
ня цілей банківського нагляду за найменших
витрат. Вибір організаційної побудови бан�
ківського нагляду визначається, в першу
чергу, національними особливостями соц�
іально�економічного розвитку країни, та
зокрема , принципами функціонування її
фінансового ринку і системою нагляду за
ним.

Отже, основними варіантами нагляду за
ринком фінансових послуг є:

— посилення ролі небанківських фінан�
сово�кредитних установ та тісна кооперація
з банківським сектором;

— якісне та кількісне зростання основних
показників фінансового ринку;

— процедури консолідації бізнесу,  а
саме: угоди злиття і поглинання, та створен�
ня великих фінансових структур (конгломе�
ратів) на ринку.

При цьому ключова роль нагляду нале�
жить все ж таки центральному банку краї�
ни, хоча й існує декілька варіантів його
участі в наглядовому процесі, коли функції
банківського нагляду виконує:

— виключно центральний банк країни
(Іспанія, Греція, Португалія, Україна);

— спеціалізовані органи (інститути) та
безпосередньо центральний банк країни
(Франція, Італія, Нідерланди);

— незалежні спеціалізовані органи
(інститути) в поєднанні з суттєвими обме�
женнями ролі центрального банку (Великоб�
ританія);

— відокремлений орган — "мегарегуля�
тор" (Швейцарія, Чехія, Угорщина) [6].

Аналізуючи доцільність зміни організац�
ійної структури банківського нагляду Украї�
ни та запровадження його альтернативних
варіантів, потрібно враховувати світовий
досвід та наявність економічних передумов
для подібних змін. Поділяємо позицію гру�
пи науковців, які доводять відсутність по�
треби у створенні на сьогоднішній день ме�
гарегулятора та недоцільність відокремлен�
ня функцій банківського нагляду з компе�
тенції Національного банку України.

Таким чином, зміни організаційного ха�
рактеру системи банківського нагляду в Ук�
раїні не є гарантією його ефективності та ре�
зультативності, оскільки вони лише створю�
ють підгрунтя для його досягнення. На наш
погляд, важливого значення набуває ефек�
тивний комунікаційний та інформаційний
зв'язок між існуючими державними органа�
ми нагляду за фінансовим ринком в Україні,
а саме Національним банком України, відпо�
відального за банківський сектор, Держав�
ною комісією з регулювання ринків фінан�
сових послуг України, що здійснює нагляд
за діяльністю небанківських фінансових ус�
танов, та Національною комісією з регулю�
вання ринку фінансових послуг, до компе�
тенції якої входять наглядові функції в час�
тині фондового ринку задля досягнення
фінансової стабільності.

Узагальнення світових тенденцій розвит�
ку банківського нагляду з організаційної
(інституційної) точки зору вказує на не�
обхідність дотримання принципу превалю�
вання "економічної сутності над формою".
На наш погляд, ключовою проблемою банк�
івського нагляду в Україні є не організаційні
недосконалості, а змістовні — методологічні
засади та інструментарій здійснення банкі�
вського нагляду.

В умовах посилення економічної  та
фінансової інтеграції України до європейсь�
кого співтовариства важливого значення
набуває єдність правил ведення банківсько�
го бізнесу для всіх учасників, що грунтуєть�
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ся на уніфікованих нормах державного ре�
гулювання та нагляду. Це стало можливим
завдяки функціонуванню Базельського ко�
мітету з банківського нагляду та регулюван�
ня, метою діяльності якого насамперед є
зближення принципів і підходів банківсько�
го нагляду й регулювання до банків як го�
ловних суб'єктів фінансово�кредитних
відносин в умовах міжнародного руху капі�
талу [7; 8].

Серед основних світових тенденцій роз�
витку банківського нагляду слід відмітити
наступні концептуальні зрушення:

— по�перше, перехід на ризик�орієнтова�
ний підхід в банківському нагляду, де ризи�
ки виступають основним джерелом фінансо�
вої нестабільності країни й потребують
створення відповідних систем моніторингу
та управління;

— по�друге, забезпечення транспарент�
ності функціонування основних учасників
міжнародного руху капіталу,  зокрема
банків, шляхом підвищення рівня публіч�
ності розкриття інформації;

— по�третє, зміщення акцентів методич�
них засад банківського нагляду з надмірно�
го державного регулювання та втручання у
банківській бізнес на посилення самоорган�
ізації та відповідальності банків в оціню�
ванні ризиків, що вимагає високого рівня
ринкової дисципліни [4].

Аналізуючи вплив світових тенденцій на
розвиток банківського нагляду в Україні,
слід відмітити факт повного впровадження
Базеля�I та поступової реалізації стандартів
Базеля�II [7; 8]. Передбачено поетапне впро�
вадження Базеля�II в Україні, яке повинно
завершитися до 2020 року:

а) "мінімальні вимоги до капіталу":
— врахування кредитного ризику на під�

ставі стандартизованого підходу — до 2010
р.; на підставі внутрішніх рейтингів — до
2020 р.;

— врахування операційного ризику на
підставі підходу базового індикатора — до
2010 р. (впроваджено); на підставі стандар�
тизованого підходу — до 2015 р.;

б) "контроль з боку нагляду" — 2008 р.
(впроваджено);

в) "ринкова дисципліна" — до 2007 р.
(впроваджено).

На даний час серед конкретних заходів
по реалізації Базеля�II в Україні слід зазна�
чити:

1. Підвищення участі банків у наглядово�
му процесі в частині формування власних си�

стем ризик�менеджменту та встановлення
принципів корпоративного управління в бан�
ках України. За словами представників На�
ціонального банку України, зважаючи на ре�
комендований статус зазначених нововве�
день спостерігається формальних підхід до
їх використання в українській банківській
практиці.

2. Впровадження методичних засад здійс�
нення ризик�орієнтованого банківського на�
гляду шляхом прийняття методичних вказівок
з інспектування банків "Система оцінки ри�
зиків" [2]. Водночас слід відмітити слабкий
рівень практичних напрацювань у сфері оцінки
рівня прийнятих банком ризиків та відсутність
кількісних критеріїв їх оцінювання.

3. Забезпечення публічності фінансової
звітності комерційних банків, а за допомо�
гою приміток до звітності — також даних
щодо таких ризиків як кредитний, ринковий
та ризики ліквідності, і систем управління
ризиками в банку. Крім того, Національний
банк України забезпечує інформацією щодо
власників істотної участі банків України, яку
можна знайти у вільному доступі на офіцій�
ному сайті НБУ.

ВИСНОВКИ
Узагальнення загальносвітових тен�

денцій розвитку банківського нагляду з фун�
кціональної, інституційної та методологіч�
ної точок зору дозволило комплексно розг�
лянути можливості їх розповсюдження та
впровадження в національну практику бан�
ківського нагляду і регулювання.

З позиції функціонального навантажен�
ня банківського нагляду у світовій практиці
набуває поширення концепція макропруден�
ційного нагляду, ключовою відмінністю якої
є зміщення цільової спрямованості нагляду
з індивідуальних до системних ризиків
фінансового ринку в цілому, що є актуаль�
ним в умовах посилення взаємозв'язків між
учасниками як внутрішнього, так і зовніш�
нього фінансового ринку в Україні.

Впровадження подібної концепції потре�
бує у свою чергу організаційних змін, які, на
наш погляд, у першу чергу повинні стосува�
тися налагодження ефективного комуніка�
ційного та інформаційного зв'язків між існу�
ючими державними органами нагляду за
фінансовим ринком в Україні.
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