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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

БКБН – Базельський комітет з питань банківського нагляду; 

ВВП – валовий внутрішній продукт; 

ЄЕС – Європейське Економічне Співтовариство; 

ЄС – Європейський Союз; 

ЄСЦБ – Європейська система центральних банків; 

ЄЦБ – Європейський центральний банк; 

ІФС – індикатори фінансової стійкості; 

МВФ – Міжнародний валютний фонд; 

НБУ – Національний банк України; 

ПРОБН – пруденційний ризик-орієнтований банківський нагляд; 

СБ – Світовий банк; 

СВФІ – системно важливий фінансовий інститут; 

ТУ НБУ – територіальне управління Національного банку України; 

ЦА НБУ – Центральний апарат Національного банку України; 

BIA – (Basic Indicator Approach) визначення операційного ризику на основі 

підходу базового індикатора; 

BIS – (Bank for International Settlements) Банк міжнародних розрахунків; 

EBA – (European Banking Authority) Європейська банківська адміністрація; 

ESRB – (European Systemic Risk Board) Європейська рада з системних 

ризиків, 

FSB – (Financial Stability Board) Рада з фінансової стабільності;  

JCESA – (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) Об’єднаний 

комітет європейських наглядових органів; 

SSM – (Single Supervision Mechanism) Єдиний механізм нагляду; 

TSA – (The Standartized Approach) визначення операційного ризику на основі 

стандартизованого підходу.   
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ВСТУП 
 

 

Актуальність теми. Функціонування банківського сектору в умовах 

фінансової нестабільності та дезорганізації економічних процесів актуалізує 

важливість питань попередження системних ризиків та убезпечення від їх 

руйнівних наслідків. Важливу роль у відновленні стабільності банківської 

системи України відіграє ефективність конкретних дій органів нагляду з 

розробки та впровадження регуляторних норм, контролю за їх дотриманням 

та застосуванням відповідних засобів впливу, забезпечення інституційної, 

політичної та фінансової незалежності, а також прозорості діяльності 

Національного банку України.  

Підвищення ефективності пруденційного банківського нагляду 

дозволяє конкретизувати перелік заходів в контексті спрямованості 

макропруденційної політики, визначає першочерговість дій Національного 

банку України з вдосконалення інституційної структури та посилення 

функціональної дієвості наглядових процедур, які базуються на застосуванні 

сучасних стандартів нагляду, орієнтованих на концентрацію наглядових 

ресурсів на сферах підвищеного ризику, що передбачено Базельськими 

угодами та іншими нормативно-правовими актами Європейського Союзу з 

питань регулювання фінансового сектору.   

Аналіз стану наукової розробки досліджуваних питань свідчить, що 

теоретичні основи банківського регулювання та нагляду знайшли 

відображення у наукових працях провідних українських вчених, а саме:       

В. Базилевича [4, 5, 156], О. Барановського [10], О. Береславської [11, 12],            

З. Варналія [17], З. Васильченко [19], О. Дзюблюка [7], М. Диби [30, 108],     

В. Коваленко [44, 45, 46], В. Кравченка [50], А. Криклія [52], Л. Кузнєцової 

[53], Л. Лазебник [56], І. Лютого [57, 85], С. Науменкової [67, 75, 78, 81],          

Л. Примостки [30, 98, 108], О. Примостки [107, 108, 159], О. Рогача [117],        

Т. Смовженко [123], Н. Шелудько [14], Н. Шульги [167]; вдосконалення 

макропруденційного банківського нагляду висвітлено у наукових роботах   
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Ж. Довгань [31, 32, 33], В. Крилової [68], В. Міщенка [66, 68, 69], С. Міщенко 

[71, 81], М. Ніконової [6, 86, 87], О. Петрика [91], В. Стельмаха [126],              

О. Хаб’юка [136], Н. Швець [160, 161], В. Шпачука [165, 166] та інших.  

Серед зарубіжного доробку слід виділити наукові праці С. Андрюшина 

[1], М. Арнона [172, 173], Б. Берненка [185], Н. Верона [181], О. Гаврилюка 

[22], Г. Гарсія [216], А. Дворецької [24], Н. Дардака [194], Е. Девіса [193],   

М. Деліса [195], Н. Дінсера [198], C. Дубкова [34], Б. Ейхенгріна [198],       

Дж. Кармайкла [186], Дж. Кауфмана [224], П. Клемента [188], В. Красногора 

[51], Н. Куніциної [54, 55], C. Ліма [227, 228], М. Мамонова [59], Ф. Мишкіна 

[238], С. Моісєєва [72, 73], О. Сімановського [121, 122], Е. Стівенса [243],      

П. Трубіцина [131], Ф. Фурлонга [215], Д. Шоемайєра [241].  

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних і зарубіжних 

вчених, слід зауважити, що більш глибокого дослідження потребують 

розкриття передумов, які визначають особливості організаційної моделі 

нагляду; визначення чинників, які впливають на ефективність розподілу та 

використання наглядових ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) в 

процесі реалізації заходів, спрямованих на відновлення стійкості 

банківського сектору; обґрунтування теоретичних підходів до оцінювання 

впливу пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду на 

забезпечення стійкості банківської системи; формулювання пропозицій щодо 

імплементації найкращого зарубіжного досвіду з банківського нагляду у 

вітчизняну практику. Особливої значущості набувають питання 

вдосконалення інструментарію ризик-орієнтованого банківського нагляду та 

його використання у макропруденційному аналізі, забезпечення переходу від 

оцінки конкретних ризиків діяльності банків до комплексних оцінок якості 

управління ризиками на рівні банківської системи. Все це обумовило вибір 

теми дослідження та її актуальність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної теми економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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«Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-економічного 

розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (номер державної реєстрації 

0111U006456), підрозділ «Модернізація фінансового сектору України для 

забезпечення сталого соціально-економічного розвитку» (шифр №11БФ040-01), 

у межах якої автором особисто поглиблено зміст макро- та 

мікропруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду, 

обґрунтовано теоретичні підходи та уточнено критерії якісної оцінки 

ефективності пруденційного банківського нагляду.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретичних засад та обґрунтування практичних рекомендацій 

щодо оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду в Україні для забезпечення фінансової стійкості 

банківської системи в умовах посилення загрози виникнення системних 

ризиків. 

Реалізація поставленої мети дисертаційної роботи передбачає 

розв’язання таких завдань:  

 поглибити зміст поняття пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду та  конкретизувати його роль у попередженні 

виникнення системних ризиків та підтриманні стійкості банківської 

системи; 

 узагальнити досвід зарубіжних країн щодо запровадження  

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду; 

 розкрити наглядові функції і повноваження Національного банку 

України щодо раннього виявлення та попередження системних ризиків; 

 уточнити перелік показників для оцінювання результативності макро- 

та мікропруденційного банківського нагляду; 

 запропонувати теоретичний підхід та уточнити критерії для якісної 

оцінки ефективності пруденційного банківського нагляду відповідно до 

вимог Базельського комітету; 

 розробити методичний підхід для побудови агрегованого показника для 
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оцінювання результативності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду;  

 оцінити опосередкований вплив пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду на рівень стійкості банківської системи України; 

 виявити основні перешкоди щодо адаптації банківського законодавства 

України до міжнародних стандартів банківського нагляду; 

 надати пропозиції щодо удосконалення організаційних засад 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду в Україні. 

Об’єктом дослідження є пруденційний нагляд за діяльністю 

банківських установ в Україні.  

Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні аспекти 

оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду в Україні. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи та 

реалізації поставлених завдань використано загальнонаукові та специфічні 

методи дослідження. Зокрема, методи діалектичної та формальної логіки, 

аналізу та синтезу, індукції та дедукції, структурно-функціональний, 

історичний – для поглиблення змісту пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду та його ефективності, визначення та систематизації 

зарубіжного досвіду реалізації пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду (1.1; 1.2; 1.3); контент-аналіз, статистичний та 

аналітичний методи – для визначення тенденцій розвитку та реалізації 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду в Україні та 

вітчизняної практики забезпечення його ефективності (2.1); компаративний 

аналіз, метод групування та рейтингових оцінок, графічний метод, системний 

підхід – для оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду (2.2; 2.3); абстрагування, синтезу та логічного 

узагальнення – для визначення напрямів підвищення ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду в Україні  (3.1; 3.2; 

3.3). 
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Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-

правові документи з питань реалізації пруденційного банківського нагляду, 

зокрема: Директиви Європейського Союзу, вітчизняні законодавчі та 

нормативно-правові акти – закони України, постанови Кабінету Міністрів 

України, Національного банку України; методичні, аналітичні та статистичні 

матеріали міністерств та відомств, зокрема, Національного банку України, 

Асоціації банків України, вітчизняних банків, документи та рекомендації 

Базельського комітету з питань банківського нагляду; збірники, періодичні 

видання, інформаційно-аналітичні матеріали, дані річних звітів та бюлетенів 

вітчизняних та міжнародних організацій, які регламентують питання 

пруденційного банківського нагляду; матеріали міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференцій, монографії, результати 

наукових досліджень та публікації, розміщені в мережі Internet за темою 

дисертаційної роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

отримано нові наукові результати, які в сукупності вирішують важливе 

наукове завдання, яке полягає у поглибленні теоретичних засад банківського 

регулювання та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо оцінювання 

ефективності пруденційного банківського нагляду, спрямованого на 

відновлення стійкості банківської системи України та попередження 

виникнення системних ризиків. 

Найбільш вагомі наукові результати, які отримані автором особисто і 

виносяться на захист, полягають у наступному:  

уперше: 

–   запропоновано теоретичний підхід до оцінювання ефективності 

пруденційного банківського нагляду, який базується на виокремленні 

функціональної, інституційної та операційної складових нагляду, що стало 

основою для побудови агрегованого показника відповідності наглядової 

практики Основним принципам ефективного банківського нагляду та 

забезпечило конкретизацію наглядових функцій і повноважень 
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Національного банку України, спрямованих на попередження виникнення 

системних ризиків та відновлення стійкості банківської системи;  

  удосконалено: 

 визначення поняття інституційної ефективності банківського 

нагляду з урахуванням економічних, історичних та правових особливостей 

фінансової системи країни, під впливом яких формується певна організаційна 

модель нагляду; та функціональної ефективності банківського нагляду, яка 

базується на дотриманні принципу пропорційного підходу у нагляді і 

спрямована на підвищення ефективності розподілу та використання 

наглядових ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) в процесі 

розробки та реалізації заходів, спрямованих на відновлення стійкості 

банківського сектору; 

 класифікацію показників для оцінювання результативності макро- 

та мікропруденційного банківського нагляду відповідно до змісту 

функціональної, інституційної та операційної складових нагляду, 

спрямованості регулятивних вимог, що підвищує ефективність моніторингу 

системних ризиків банківського сектору та забезпечує належний рівень 

транспарентності наглядових процедур; 

 теоретичні підходи до організації пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду в Україні на основі конкретизації змісту 

методологічної, законодавчо-нормативної, кадрово-професійної та 

організаційно-комунікативної підсистем (відповідно до спрямованості 

завдань з реформування організаційної структури Національного банку 

України);   

набули подальшого розвитку: 

 методичний підхід до оцінювання ефективності 

макропруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду на основі 

використання системи індикаторів фінансової стійкості, зокрема: відношення 

регулятивного капіталу банку до зважених за ризиком активів, відношення 

недіючих кредитів до сукупних валових кредитів, рентабельність активів, 
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рентабельність власного капіталу та співвідношення капіталу до активів, – 

для попередження негативного впливу системних ризиків; 

 напрямки впорядкування національних норм та імплементації 

найкращої зарубіжної практики банківського регулювання та нагляду з 

метою поступового наближення законодавства України до законодавства ЄС 

у сфері регулювання фінансового сектору, гармонізації наглядових методик 

та ключових правил моніторингу за ризиками кредитних установ з 

урахуванням інфраструктурних, організаційних, матеріальних та операційних 

викликів, пов’язаних з національними особливостями банківської системи 

України. 

Практичне значення отриманих результатів. Дисертаційна робота 

містить науково обґрунтовані висновки та рекомендацій, спрямовані на 

вдосконалення пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду в 

Україні.  

Розроблено підхід до визначення ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду на основі виокремлення операційної, 

функціональної та інституційної складових нагляду та оцінювання впливу 

регуляторних заходів на стійкість банківської системи та рівень 

економічного розвитку України на основі аналізу системи індикаторів 

фінансової стійкості було використано у практичній діяльності 

Національного банку України при розроблені пропозицій з вдосконалення 

банківського нагляду (довідка №14-01007/13450 від 02.03.2015 р.). 

Пропозиції та рекомендації автора щодо використання інструментів 

макропруденційного банківського нагляду з метою управління системними 

ризиками в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи 

України впроваджено відділом координації бюджетно-податкової та 

грошово-кредитної політики ДННУ «Академія фінансового управління» 

Міністерства фінансів України (довідка №77021-07/1005 від 04.12.2014 р.).  

Запропонований автором методичний підхід до проведення аналізу 

стійкості фінансової системи із використанням відповідних індикаторів 
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отримав практичне застосування в ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» при розробці 

аналітичних та методичних матеріалів банку (довідка №114-3.013 від 

05.03.2013 р.).  

Одержані теоретичні результати дисертаційної роботи впроваджено у 

навчальному процесі і застосовано при підготовці та проведенні занять для 

студентів економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, що навчаються за освітньо-професійною програмою 

підготовки магістрів за спеціальністю «Банківська справа» при викладанні 

курсу «Банківський нагляд» (довідка №013/649 від 22.12.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати 

виконаної дисертаційної роботи отримані автором самостійно. З наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, в  дисертації використано лише ті ідеї 

та положення, що є результатом власних досліджень автора.  

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення, 

результати та висновки дисертаційної роботи доповідались автором на 17 

міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях, зокрема: XVI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Ломоносов-2010» (м. Москва, квітень 2010 р.); VII та Х Міжнародних 

науково-практичних конференціях «Світові тенденції та перспективи 

розвитку фінансової системи України» (м. Київ, жовтень 2010 р., жовтень 

2013 р.); ІХ та Х Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Шевченківська весна» (м. Київ, березень 2011р., березень 2012 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми в 

економіці та шляхи їх вирішення» (м. Одеса, квітень 2012 р.); 13
th

 Annual 

Doctoral Conference of Faculty of Finance and Accounting, University of 

Economics (м. Прага, червень 2012 р.); VIII International Scientific Conference 

«Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspective» (м. 

Каунас, листопад 2012р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Умови економічного зростання країн з ринковою економікою» (м. 

Переяслав-Хмельницький, квітень 2013 р.); ХIІ Всеукраїнській науково-
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практичній конференції «Фінансово-кредитна система України в умовах 

інтеграційних і глобалізаційних процесів» (м. Черкаси, травень 2013 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фінансова інфраструктура 

України: проблеми та напрямки розвитку» (м. Київ, листопад 2013 р.); 

Науково-практичній конференції «Фінанси інституційних секторів економіки 

України: стан, тенденції розвитку, практика реформування» (м. Київ, грудень 

2013 р.); 2
nd

 LCSS PhD Methodology Conference 2014 on Mixed Methods in 

Social Sciences (м. Лондон, лютий 2014 р.); ІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Детермінанти сучасного розвитку соціально-

економічних систем в умовах глобальної нестабільності» (м. Чернівці, 

квітень 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми посткризового розвитку банківського сектору України» (м. Київ, 

травень 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференція 

«Стратегічні складові фінансової стійкості та безпеки банківської системи та 

фінансових ринків України» (м. Дніпропетровськ, травень 2014 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів і аспірантів 

«Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, 

економічні та правові аспекти» (м. Київ, березень 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено автором у 24 

публікаціях загальним обсягом авторського матеріалу 9,55 д.а., у тому числі 

9 статтях у наукових фахових виданнях (особисто автору належить 5,64 д.а.), 

з яких 4 статті опубліковані у виданнях, які входять до міжнародної 

наукометричної бази даних РІНЦ, 2 статті – до міжнародних наукометричних 

баз даних Index Copernicus, Ulrichsweb, Asian Education Index, Academic 

Journals Database; 5 статях обсягом 2,23 д.а. – в іноземних наукових 

виданнях, з яких 1 стаття належить до міжнародної наукометричної бази 

даних EBSCO; 10 публікаціях обсягом 1,68 д.а. – за матеріалами конференцій 

та круглих столів. Наукові статті відображають основний зміст дослідження. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 
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Загальний обсяг дисертації становить 263 сторінки друкованого тексту, 

основний зміст викладено на 200 сторінках тексту, який містить 30 таблиць, 

25 рисунків та формули. Робота має 10 додатків, розміщених на 32 сторінках. 

Список використаних джерел містить 255 найменувань і викладений на 31 

сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРУДЕНЦІЙНОГО РИЗИК-

ОРІЄНТОВАНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 

 

1.1. Сутність пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської 

системи 

 

Нагляд та регулювання банківської діяльності є одним з основних 

факторів забезпечення фінансової стабільності в країні. Історично потреба у 

створенні інституту банківського нагляду виникла через соціальну 

значущість та відповідальність комерційних банків перед суспільством. 

Заснування банківського нагляду як інституту ринкової економіки датується 

періодом подолання світової економічної кризи 1929–1933 років. Саме 

системна банківська криза, що супроводжувала Велику депресію 1930-х 

років, призвела до введення державного регулювання банківської системи та 

фінансових ринків у Сполучених Штатах Америки шляхом створення Комісії 

з цінних паперів та бірж і Федеральної корпорації страхування депозитів, а 

також відповідного поділу банківського сектора на комерційний та 

роздрібний. 

У межах нового економічного курсу, теоретичною основою якого було 

вчення Дж. М. Кейнса, загальна система грошово-кредитного регулювання 

була доповнена сукупністю елементів управління ризиками з боку держави. 

Таким чином, грошово-кредитне регулювання, окрім монетарної складової, 

почало включати в себе і пруденційну форму. Якщо монетарна форма 

регулювання по своїй суті впливала на попит і пропозицію грошей, то 

пруденційна – на банківські ризики. Природа пруденційності полягала у 

розсудливій, обачній поведінці банку в ринковому середовищі із здатністю 

управляти ризиками, пов’язаними з банківською діяльністю.  
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На сучасному етапі, фінансова інтеграція та глобалізація світової 

економіки призвели до поглиблення актуалізації питання забезпечення 

фінансової стійкості та ефективності реалізації наглядових дій на 

макроекономічному рівні. Такі тенденції в сфері банківського нагляду 

обумовлені загостренням конкуренції між банківськими установами, яка 

супроводжується використанням більш складних фінансових продуктів та 

інструментів, а також інтернаціоналізацією фінансових потоків і 

глобалізацією фінансових ринків. Враховуючи те, що функціонування 

банківської системи базується на довірі клієнтів та вкладників до банків, 

криза довіри до банківських інститутів внаслідок їх неспроможності 

виконувати взяті на себе зобов’язання має своїм наслідком дезорганізацію 

грошової сфери та зростання соціальної напруги у суспільстві. 

За цих умов, необхідність попередження та управління банківськими 

ризиками обумовило доцільність вдосконалення регуляторної бази та 

уніфікації підходів до банківської діяльності та міжнародному рівні, які 

базуються на загальновизнаних принципах нагляду, нормативах та вимогах 

міжнародних нормоутворюючих установ, зокрема Базельського комітету з 

питань банківського нагляду (BCBS), Комітету з платежів і ринкової 

інфраструктури (CPMI), Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей (FATF), Міжнародної асоціації страховиків депозитів 

(IADI), Ради з фінансової стабільності (FSB) та інших.  

Отже, нові тенденції розвитку світової економічної системи дали 

черговий поштовх для зміни та вдосконалення пруденційного банківського 

нагляду. З метою запобігання розширенню зон ризику постала необхідність 

міжнародного узгодження пруденційних правил. Тому, в межах реалізації 

Гаагської угоди від 20 січня 1930 року, що заснувала Банк міжнародних 

розрахунків (Bank for International Settlements) з метою координації дій 

центральних банків в сфері макроекономіки та її фінансової стабілізації, в 

грудні 1974 року країнами групи Десяти був створений Базельський комітет з 

питань банківського нагляду (Basel Committee on Banking Supervision) [176]. 
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Саме він став органом в узгодженні правил пруденційного банківського 

нагляду, розробці рекомендацій щодо мінімізації ризиків у сфері банківської 

діяльності, встановленні мінімальних стандартів достатності капіталу та 

підвищені ефективності банківського нагляду. Важливим є той факт, що 

комітет не наділений офіційним правом здійснення нагляду. Так, його 

висновки не мають юридичної сили, але формують стандарти, ключові 

принципи та рекомендації з їх впровадження в країнах, що відповідним 

чином стимулює наближення спільних підходів до організації систем 

банківського нагляду.   

Окрім того, необхідність підготовки кваліфікованих спеціалістів, 

здатних передбачати та ідентифікувати ризик, управляти ним, з одного боку, 

та практична потреба у проведенні цілеспрямованої політики покращення та 

зміцнення фінансових систем на глобальному рівні, з іншого боку, призвели 

до створення у 1998 році Банком міжнародних розрахунків (Bank for 

International Settlements) та Базельським комітетом з питань банківського 

нагляду (Basel Committee on Banking Supervision) Інституту фінансової 

стабільності (Financial Stability Institute), цілями якого є:  

 стимулювання виконання країнами ключових принципів 

ефективного банківського нагляду та впровадження цих норм у національне 

законодавство країн; 

 забезпечення органів банківського нагляду останньою інформацією 

про фінансовий ринок, методи та прийоми для адаптації до нововведень у 

фінансовому секторі; 

 надання допомоги органам банківського нагляду у розв’язанні 

практичних проблем шляхом обміну досвіду на семінарах, форумах і 

конференціях; 

 сприяння національним органам нагляду в залученні сучасних 

методів та інструментів, здатних вирішувати важливі практичні завдання в 

межах ефективного регулювання на мікроекономічному рівні [176]. 



17 

Одночасно з цим у 1998 році в межах Європейської системи 

центральних банків був створений Комітет з питань банківського нагляду. 

Головною метою створення даного інституту було вирішення питання 

забезпечення стабільності фінансової системи шляхом проведення нагляду за 

діяльністю фінансово-кредитних установ. 

У сучасній економічній науці інтерес до пруденційного банківського 

нагляду, як до безпосереднього об’єкту дослідження, є достатньо новим 

феноменом. Він був взятий до уваги з моменту прийняття Базельським 

комітетом у 2004 році Нових угод про капітал (Базель ІІ), коли саме 

банківському нагляду була відведена Опора ІІ (Рillar ІІ) [193, с.7]. 

Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. підштовхнула 

світове фінансове суспільство акцентувати увагу на питанні перегляду 

підходів до організації систем пруденційного банківського нагляду з метою 

забезпечення фінансової стійкості банківських систем країн світу. В основі 

цього покладена здатність банків протистояти внутрішнім та зовнішнім 

дестабілізаційним явищам. В свою чергу, забезпечення функціональної 

ефективності пруденційного банківського нагляду на сучасному етапі є 

можливим за умови розвитку його змістовного компонента – орієнтації на 

реальні ризики банківської діяльності.  

Саме тому, враховуючи зазначені вище аргументи, дослідження 

економічної природи та особливостей організації системи пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду є доцільним та актуальним.  

Так, група науковців Міжнародного валютного фонду в своїх 

дослідженнях визначають банківський нагляд як сукупність дій та заходів, 

що здійснюються органом банківського нагляду в рамках встановленої 

компетенції та відповідно до процедурних норм з метою забезпечення 

стабільності функціонування банківської системи та захисту інтересів її 

кредиторів та клієнтів [173, с.8].  

Міщенко В. І. та Науменкова С. В. схиляються до думки, що 

банківський нагляд є системою контролю та активних впорядкованих дій 
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органу нагляду, спрямованих на забезпечення дотримання банками та 

іншими кредитно-фінансовими установами у процесі їх діяльності 

законодавства країни та встановлених нормативів з метою забезпечення 

стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників [67, с.10]. 

Представник зарубіжної наукової думки Дубков С. вважає, що 

банківський нагляд може сприйматися як форма діяльності уповноваженого 

державного органу у забезпеченні законності в банківській сфері, процесі 

підтримки стійкості її функціонування [34, с.26]. 

Принципи ефективного банківського нагляду, затверджені Базельським 

комітетом, констатують той факт, що ефективна система банківського 

нагляду повинна мати чітко визначені обов'язки та цілі для кожного органу, 

задіяного у нагляді за діяльністю банків. Кожен такий орган повинен мати 

операційну незалежність, прозорі процеси, надійне управління і адекватні 

ресурси та бути зобов’язаним звітувати за виконання своїх обов’язків [190, 

с.3]. 

Поруч із цим, праці англійських вчених відображують бачення, що 

ефективна система банківського нагляду передбачає зміщення фокусу з 

формальної оцінки кількісних параметрів на глибоку професійну, якісну і 

своєчасну діагностику. У контексті банківської системи нагляд на основі 

оцінки ризиків визначає сфери діяльності, які в сукупності можуть становити 

неприйнятний рівень ризику для банківської системи, що дає можливість 

розробити та запропонувати для використання уніфіковані визначення 

ризиків банківських установ [195, с.524]. 

Отже, на практиці, ефективний банківський нагляд повинен 

сприйматися банками як постійний тривалий процес, особливе місце в якому 

займає пруденційний нагляд, що виступає специфічним засобом здійснення 

моніторингу та оцінки систем управління ризиками комерційних банків. 

Зміст пруденційного банківського нагляду, в свою чергу, може 

досліджуватися з декількох аспектів. 
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По-перше, відповідно до походження, пруденційний банківський 

нагляд є об’єктивно обумовленим процесом, завершальним етапом 

централізації грошово-кредитної політики держави.  

По-друге, з точки зору ролі пруденційний банківський нагляд є 

обов’язковим інститутом сучасної ринкової економіки, що ґрунтується 

принципах загальнодержавного управління та конкурентних відносин. 

По-третє, за економічною природою пруденційний банківський нагляд 

є імперативним та законодавчо закріпленим правом держави, в особі 

уповноважених органів нагляду, чинити вплив на банківський сектор, з 

встановленням акценту на системах управління ризиками банків. 

По-четверте, відповідно до області регулювання пруденційний 

банківський нагляд є формою пруденційного грошово-кредитного 

регулювання, що розповсюджується на сферу банківської діяльності. 

Постанова правління Національного банку України  «Про організацію 

внутрішнього аудиту в комерційних банках України» від 20 березня 1998 р. 

№114 визначає пруденційний нагляд, як систему банківського нагляду, при 

якій головна увага органів нагляду зосереджується на регулярному 

проведенні оцінки загального фінансового стану, результатів діяльності та 

якості керівництва банку. Методика пруденційного нагляду вивчає 

дотримання банком вимог чинного законодавства, нормативних актів органу 

нагляду, економічних нормативів тощо [103]. 

Мишкін Ф. дотримується тієї думки, що пруденційний нагляд 

передбачає встановлення органом нагляду правил та алгоритмів управління 

банківськими ризиками. Банківські установи на чолі з керівництвом 

проводять моніторинг системи управління ризиками з метою отримання 

даних щодо рівня виконання вимог, встановлених органом нагляду, а саме чи 

не бере на себе банк надмірний ступінь ризику і чи виконуються умови 

стійкості даної кредитної установи так, щоб забезпечити надійність та 

стабільність банківської системи країни [238, с.8].  
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Базельський комітет з питань банківського нагляду визначає 

пруденційний нагляд як складову частину банківського нагляду в цілому. Він 

ототожнюється з безвиїзною формою нагляду, що разом із виїзною є 

змістовними частинами ефективної системи банківського нагляду [89, с.6]. 

У ширшому розумінні місія пруденційного банківського нагляду 

виражається в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку, 

стабільної роботи національної банківської системи, захисті інтересів 

вкладників і кредиторів банків [16]. Важливим є те, що пруденційний 

банківський нагляд за своєю природою завжди є вторинним по відношенню 

до банківської діяльності. Так, регулятор, здійснюючи пруденційний нагляд 

за банками, покликаний забезпечувати умови стійкості як окремих кредитних 

організацій, так і банківської системи в цілому [192, с.44]. 

Сучасні тенденції розвитку банківських систем розвинених країн 

доводять на практиці той факт, що пруденційний банківський нагляд є 

ефективним саме тоді, коли основою його організації виступає система 

оцінки ризиків банку. Обґрунтуванням даного твердження є те, що 

пруденційний банківський нагляд, що ґрунтується на оцінці ризиків, є 

своєрідним синтезом наглядових вимог, еволюційно досконалішим типом 

банківського нагляду за умов наявного фінансово-економічного середовища. 

Впровадження пруденційного банківського нагляду ризик-орієнтованого 

типу впливає на всі рівні економічної системи, починаючи від мікрорівня, що 

представлений банківськими установами, і до макрорівня, тобто банківської 

системи в цілому, що в свою чергу є складовою частиною фінансової 

системи країни. Все це безумовно чинить вплив на економіку країни в цілому 

та на укріплення добробуту країни. 

Відповідно, результатом функціонування системи пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду повинно бути збалансоване 

функціонування банківського сектору, стійкого до ризиків, що має важливе 

значення в забезпеченні фінансової стійкості як на мікро-, так і на 

макроекономічному рівні. Виходячи з цього, система ефективного 
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пруденційного банківського нагляду є комплексом заходів, спрямованих на 

запобігання виникнення системних ризиків у банківському секторі, а також 

на підвищення прозорості та ефективності банківської системи. 

У продовженні цього, ефективна система пруденційного банківського 

нагляду вимагає від наглядових органів належного розуміння операцій, 

здійснюваних кожним окремим банком та групою банків, а також 

банківською системою в цілому, з концентрацією уваги на її безпеці, 

надійності та стабільності [89, с.6]. Іншими словами, умовою організації 

ефективного пруденційного банківського нагляду є розуміння органом 

нагляду значущості кожної окремої банківської установи. В межах цього дії 

органу нагляду мають бути спрямовані на оцінку стратегії управління 

ризиками банку. До того ж цей процес має бути тривалим та безперервним, 

адже система ризик-менеджменту банку ґрунтується на використанні ряду 

фінансових інструментів, якість та доцільність яких може постійно 

змінюватися. Саме тому система пруденційного банківського нагляду має 

враховувати ці особливості шляхом впровадження ризик-орієнтованого 

банківського нагляду, який повинен ґрунтуватися не лише на критеріях 

обмеження обсягу банківських ризиків, а, у першу чергу, має вирішувати 

питання, як досягнути їх загального зменшення [243]. 

У цьому контексті, під банківськими ризиками розуміється 

суб’єктивно-об’єктивна категорія, що віддзеркалює появу у діяльності банку 

ситуації з ймовірністю розвитку події, відмінної від очікуваної, внаслідок 

впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, що потребує прийняття рішення 

про доцільність реалізації дій (бездіяльності) в умовах наявності альтернатив, 

що призводять до подальшого відхилення фактичних результатів від 

очікуваних [85, с.4]. 

Методи нагляду на основі оцінки ризиків і методи нагляду на основі 

виконання встановлених вимог певною мірою збігаються, однак основна 

увага нагляду на основі оцінки ризиків приділяється не перевірці виконання 

формальних регулятивних вимог, а перевірці ефективності механізму 
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управління ризиками. Завдяки цьому національний регулятор може 

визначити, наскільки толерантну до ризиків політику здійснює керівництво 

банку та чи забезпечуватиме така політика стійкість банку в майбутньому 

[13, с.150]. При цьому орган пруденційного банківського нагляду проводить 

оцінку діяльності конкретного банку та відповідну якість менеджменту, 

систем внутрішнього контролю з метою виявлення сфер, яким притаманний 

підвищений ступінь ризикованості.  

Узагальнюючи викладені підходи, пруденційний ризик-орієнтований 

банківський нагляд представляє собою специфічний режим, комплекс 

методів та інструментів банківського нагляду, що використовуються з метою 

виявлення зон підвищеного ризику в діяльності банківських установ, 

запобігання загрозливим факторам впливу з метою забезпечення достатнього 

рівня фінансової стійкості банківської системи країни. 

Фінансова стійкість банківської системи виступає якісною 

характеристикою, таким динамічним розвитком всіх її елементів, при якому 

реалізуються її сутність та призначення в економіці відповідно до умов 

зовнішнього середовища та внутрішніх параметрів  функціонування системи. 

Одночасно з цим, стійкість банківської системи може бути охарактеризована 

як здатність системи повертатися в рівноважний стан після певних кризових 

моментів (спади в економіці, фінансові кризи, різного роду трансформації в 

економіці), не зважаючи на вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, 

базуючись на структурній стійкості, здатності до самоорганізації, підтримці 

стійкості банків, що входять до системи під впливом центрального банку 

країни.  

Наявність стабільності на системному рівні забезпечується особливим 

станом стійкості [171]. За своєю природою фінансова стійкість має 

системний характер, що проявляється в якості стійкості банківської системи і 

досягається як синергетичний ефект від взаємодії банківського сектору, 

ринків, інфраструктури, а також фінансових відносин в реальній економіці. 

Стійкість банківської системи досягається в багатьох станах, кожен з яких 
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має свій запас міцності. Дане поняття відрізняється динамічним характером, 

адже залежить від часу [240, с.3]. Характерним є те, що фінансова стійкість, 

як стан, має відносний характер, адже ймовірність дестабілізації не зникає 

навіть в найбільш стійких банківських системах. Однак, за умов достатнього 

рівня стійкості, створюється можливість до абсорбції негативних внутрішніх 

банківських шоків. 

За своєю економічною природою фінансова стійність банківської 

системи є внутрішньою характеристикою здатності банківської системи як 

сукупності окремих банків та підсистеми нормативного управління ними 

нівелювати внутрішні диспропорції та абсорбувати зовнішні шоки на рівні, 

достатньому для збереження можливості виконання всіх функцій банківської 

системи, не застосовуючи при цьому зовнішні ресурси економічної системи 

держави для забезпечення стійкого функціонування окремих банків та 

сприяючи підвищенню ефективності національної економіки  [130, с.18]. 

Залежно від рівня стійкості до фінансових шоків, банківська система 

може сприйматися в контексті трьох основних станів: зони стійкості, зони 

розбалансування та зони кризи [134, с.35-37]. 

1. Зона стійкості характеризується таким станом, коли банківська 

система в цілому стійка та має тенденцію залишатися такою в 

короткостроковому періоді. В цьому випадку уповноважений орган має 

здійснювати загалом превентивну політику. Вона має бути спрямована на 

підтримку стійкості, використовуючи механізми підтримки ринкової 

дисципліни, державний нагляд та моніторинг. Важливу роль у цьому 

відіграватиме взаємний обмін інформації між сторонами. 

2. Зона розбалансування є таким станом банківської системи, коли 

вона перебуває в межах стійкості, але наближається до них. В цьому випадку 

для збереження стійкості можуть використовуватися корегуючи заходи. 

Серед них: моральний вплив, більш інтенсивний нагляд. 

3. Зона кризи характеризується станом, коли банківська система 

нестійка й втрачає здатність ефективно розподіляти ресурси в часі й між 
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видами діяльності, оцінювати фінансові ризики, керувати ними або 

пом’якшувати збурення. В цьому випадку необхідна стратегія «протидії», 

спрямована на відновлення стійкості, зокрема, на врегулювання кризи. 

Вказані зони умовно обмежені наступними граничними станами 

стійкості банківської системи: 

 абсолютна стійкість – стан, за якого банківська система не 

переходить до стану кризи при значних шокових впливах на економіку. 

Банківська система виконує усі функції у повному обсязі з максимальною 

ефективністю; 

 початкове розбалансування – в результаті впливу зовнішніх та 

внутрішніх факторів банківська система може перейти в цей стан, проте він 

зберігає значний запас міцності порівняно з іншими можливими станами 

розбалансування. В той же час, існують шоки, які можуть перевести 

банківську систему в стан нестійкості (кризи); 

 перехід до кризи – початок кризи – початкові стани, за яких 

банківська система перестає виконувати в повному обсязі свої функції; 

 абсолютна нестійкість – банківська система не переходить до стану 

стійкості, навіть при інтенсивних регулюючих впливах на економіку. 

На забезпечення фінансової стійкості банківської системи одночасно 

впливають як зовнішні (загальноекономічні, соціально-політичні, 

інституційні), так і внутрішні (організаційні, технологічні, фінансові) 

фактори [39, с.245; 171].  

Зовнішні фактори стійкості банківської системи включають: 

 загальноекономічні умови: ресурси для інвестицій, потоки 

капіталів, промисловий потенціал; 

 стан внутрішнього грошового і фінансового ринків: маржа за 

кредитами, прибутковість операцій фінансового сектору, політика 

центрального банку; 
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 соціально-політична ситуація: політична стабільність у країні, 

політика уряду, залежність від регіональних умов, зовнішньоекономічні 

умови. 

До групи внутрішніх факторів відносяться: політика окремого банку, 

рівень управління, стратегічне планування, забезпеченість власними 

коштами, система ефективного внутрішнього аудиту, обсяги створених 

резервів, кредитна та депозитна політика. Однак, більшість із зазначених 

показників є факторами стійкості окремого банку, а не банківської системи в 

цілому. 

У відповідності до сказаного вище, банківська система функціонує в 

певному специфічному взаємозв’язку із економічною системою, а відтак 

фінансова стійкість банківської системи визначається зовнішніми умовами та 

факторами, які формуються на макрорівні, та внутрішніми, що формуються 

на рівні самої системи – на мікрорівні. Саме тому фінансова стійкість 

банківської системи може бути забезпечена за умови врахування впливу 

кожного з факторів окремо та в сукупності. 

Ключову роль в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи 

відігріє пруденційний банківський нагляд, адже саме ця складова частина 

банківського регулювання покликана вчасно ідентифікувати проблемні 

аспекти банківського сектору, вжити адекватних та найбільш прийнятних 

заходів і в кінцевому результаті запобігти появі і розвитку більш серйозних, 

комплексних дестабілізуючих процесів у банківській системі.  Такий наявний 

тісний структурно-функціональний зв'язок між реалізацією пруденційного 

банківського нагляду та забезпеченням фінансової стійкості банківської 

системи особливо виражено може бути виявлений в умовах реалізації 

антикризового регулювання.  

Так, в умовах нестабільності та відсутності достатнього рівня 

фінансової стійкості банківської системи головною метою постає 

забезпечення підтримки показників діяльності банків на достатньому рівні. В 

межах здійснення ряду заходів антикризового регулювання, органом 
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пруденційного нагляду проводиться регламентація відповідного набору 

інструментів для забезпечення відновлення та покращення тенденцій 

розвитку банківської системи. Застосування методики управління 

банківськими ризиками в межах пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду дозволяє органам нагляду визначити, яка саме 

програма наглядових дій має бути розроблена для кожного конкретного 

банку. Важливим є дотримання визначеної логіки, що стверджує про 

наявність тісного зв’язку між підвищенням вимог до управління 

банківськими ризиками та зростанням рівня фінансової стійкості банківської 

системи [55, с.5]. Звідси, пруденційний банківський нагляд має буде 

сконцентрований головним чином на забезпечення ефективного нагляду за 

кожним банком за умови якомога меншого втручання в його роботу, що 

відповідає інтересам як банку, так і його вкладників та інших кредиторів.  

Представники сучасної наукової думки схиляються до того, що 

пруденційний банківський нагляд, з метою вирішення задач та виконання 

покладених на нього функцій, має реалізовуватися на двох рівнях: 

мікропруденційного та макропруденційного нагляду (табл. 1.1).   

Так, макропруденційний нагляд зосереджується на ринковій дисципліні 

та макроекономічній інформації. Мікропруденційний нагляд, в свою чергу, 

фокусується на діяльності окремих банківських установ [210, с.13].  

Макропруденційний нагляд не в змозі досягти поставлених цілей без 

постійного зв’язку з мікропруденційним наглядом, тоді як 

мікропруденційний нагляд не здатен самостійно забезпечити фінансову 

стабільність без відповідного врахування результатів макроекономічного 

розвитку. Макропруденційний аналіз базується на дослідженні ринків та 

макроекономічної інформації. Його фокусом є ключові ринки активів, 

фінансові посередники, макроекономічний розвиток та потенційні 

дисбаланси. Для макропруденційного аналізу в 2000 р. МВФ розробив 

макропруденційні індикатори. Вони дістали назву індикаторів фінансової 

стійкості (financial soundness indicators). 



27 

Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика макропруденційного та мікропруденційного 

банківського нагляду 

Характеристика 
Макропруденційний 

банківський нагляд 

Мікропруденційний 

банківський нагляд 

Генеральна мета Зменшення «витрат 

нестабільності», пов’язаних 

з фінансовою кризою 

Захист інтересів 

вкладників та кредиторів 

банків 

Проміжна ціль Підтримання фінансової 

стабільності в цілому 

Забезпечення стійкості 

окремих банків 

Організаційна 

специфіка 

Імовірнісний підхід, що 

базується на оцінках 

ризиків, акцент на 

сценарному аналізі 

Підхід, що базується на 

аналізі стандартизованої 

звітності, акцент на 

внутрішньому контролі  

Особливість 

наглядового 

підходу 

Підхід «згори донизу»: 

відслідковування системних 

шоків фінансового сектору 

Підхід «знизу догори»: 

відслідковування ризиків 

окремих учасників ринку 

Специфіка 

сприйняття 

банківських 

ризиків 

Акцент на загальні та 

корельовані шоки; 

Врахування взаємозв’язків 

ризиків учасників ринку 

 

Акцент на індивідуальні 

ризики банків; 

Взаємозв’язки ризиків 

учасників ринку практично 

не враховуються 

Врахування 

макроекономічного 

фактору 

Макроекономічні умови 

розглядаються як 

ендогенний фактор 

Макроекономічні умови 

розглядаються як 

екзогенний фактор 

Особливість 

розкриття 

інформації 

Широке оприлюднення 

результатів оцінки 

(показники фінансової 

стійкості, макропруденційні 

індикатори, сигнали 

раннього попередження) 

Формування 

стандартизованих звітів та 

високий ступінь 

конфіденційності 

інформації 

Джерело: складено автором на основі [219, с.13; 72, с.47]. 

 

Джерелами інформації пруденційного нагляду на мікрорівні слугують 

дані дистанційного нагляду, звітів, складених за результатами минулих 

перевірок діяльності банку, інших відомостей про діяльність банку. 

Макропруденційний аналіз, в свою чергу, базується на використанні даних 
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про ринок, тобто макроекономічній інформації, та фокусується на подіях 

стосовно окремих сегментів фінансового ринку, макроекономічних 

тенденціях його розвитку та потенційних дисбалансах [188, с.63]. 

У цілому ж, пруденційний банківський нагляд за своєю природою 

більшою мірою направлений на забезпечення стабільності банківської 

діяльності та захист прав вкладників банків. Ефективний пруденційний 

банківський нагляд, при цьому, має бути неперервним процесом. Тому, 

мікропруденційний рівень банківського нагляду обов’язково має 

здійснюватись в узгоджені з макропруденційним наглядом, адже саме 

макропруденційний підхід передбачає зосередження уваги на проблемах, що 

мають загальноринковий вплив та можуть бути не достатньо явними та 

очевидними на мікроекономічному рівні з позиції окремої банківської 

установи [188, с.61].  

Звідси, доцільним є підкреслити важливість поєднання пруденційного 

банківського нагляду як на мікро-, так і на макропруденційному рівні з 

метою організації ефективної системи нагляду та управління банківськими 

ризиками, у тому числі тими, що мають системний характер.  

Набувши широкого вжитку після глобальної економічної кризи, 

системний ризик став розглядатися як потенційна небезпека виникнення 

ситуацій, за яких індивідуальна реакція економічних агентів на ризики 

призводить не до кращого їх розділення, диверсифікації, а навпаки – до 

підвищення загальної їх ненадійності [23, с.24]. За своєю природою 

системний ризик виступає ймовірністю збою усієї системи у зв’язку з 

недієздатністю окремих частин або компонентів, та є наслідком паралельної 

динаміки (кореляції) між більшістю або усіма елементами системи [224]. 

Відповідно до даного бачення, саме мікроекономічні ризики та поведінки 

окремих фінансово-кредитних установ формують системний ризик. 

Використання набору інструментів даними установами для зменшення 

ризику, як то спеціалізація, диверсифікація та страхування, може призвести 

до протилежного синергетичного ефекту – збільшення загального 
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колективного ризику. Дії окремих фінансово-кредитних установ, що 

розглядаються ними як раціональні, у цілому можуть дестабілізувати ринок 

та збільшити системний ризик. 

Потенційно системний ризик присутній у всіх фінансових системах, 

однак його реалізація відбувається лише в умовах критичного накопичення 

дисбалансів і наростання невизначеності у функціонуванні всієї системи чи в 

діяльності окремих установ унаслідок втрати керованості чи зумисних дій 

[70, с.189]. У поширенні системного ризику ключову роль відіграють 

взаємозалежність суб’єктів фінансового ринку, міжбанківська система, 

глобальна фінансова система тощо.  

Важливим, у свою чергу, є взаємозв’язок між джерелами та об’єктами 

ураження системним ризиком. Так, одночасно й джерелом, й об’єктом 

ураження можуть виступати фінансові установи, фінансовий ринок, 

фінансова інфраструктура тощо (табл. 1.2). 

Враховуючи особливе значення банківських установ у фінансовій 

системі протягом останнього періоду суттєвий акцент переноситься на 

питання системного ризику саме банківського сектору. До причин 

виникнення та нагромадження системного ризику зазвичай відносять 

ідентичну поведінку банківських установ, залежність ступеня ризикованості 

рішень банків від фази економічного циклу, щільний взаємозв’язок 

банківських установ тощо.  

Поява системних ризиків банківського сектору може бути викликана 

цілим рядом причин. Так, джерелом системного ризику може виступати сама 

модель банків як фінансових посередників, що перетворюють 

короткострокові зобов’язання в довгострокові кредити. Проте ця модель 

втрачає чинність, коли вкладники будуть намагатися терміново повернути 

свої вклади.  



Таблиця 1.2 

Матриця поширення та ураження системним ризиком 

 Об’єкти ураження 

Фінансові установи Фінансовий ринок Фінансова інфраструктура 

Д
ж

ер
ел

а 
у
р

аж
ен

н
я
 

Ф
ін

ан
со

в
і 

у
ст

ан
о

в
и

 Вразливість до ризиків; 

взаємопов’язаність акціонерів; 

умовні кредитні лінії; система 

гарантування вкладів 

(депозитів); узгодження між 

фінансовими установами з 

доступу до фінансової 

інфраструктури 

Крупні фінансові установи 

встановлюють ціну на ринку; 

продаж активів через кредитні 

дефолтні СВОПи; екстренний 

продаж активів призводить до 

падіння їх вартості та зменшення 

ліквідності; оцінка активів у зв’язку 

з ринком може призвести до значних 

втрат в торгових портфелях 

Ринкові невдачі ключових фінансових 

установ можуть створити проблеми у 

функціонуванні окремих компонентів 

інфраструктури, якщо відсутні 

надійні системи захисту. Останні 

реалізуються за принципами 

«поставка – платіж», «платіж – 

платіж» в розрахунках по фінансових 

активах 

Ф
ін

ан
со

в
и

й
 

р
и

н
о
к
 

Несприятливі зміни на 

фінансовому ринку можуть 

призвести до втрат фінансових 

установ 

Проблема на одному ринку може 

призвести до звуження обсягів 

продаж й втрату ліквідності на 

іншому 

Зменшення вартості забезпечення 

застави може спонукати до 

збільшення додаткової застави, 

потягнути за собою закриття 

коротких позицій шляхом продажу 

довгих 

Ф
ін

ан
со

в
а 

ін
ф

р
ас

тр
у

к
ту

р
а Перебої у функціонуванні 

фінансової інфраструктури може 

потягнути затримку платежів, 

ускладнення управління 

ліквідністю 

Операційні проблеми в 

інфраструктурі, що обслуговує 

ринок (торгові платформи, 

клірингові та розрахункові системи), 

можуть вплинути на ринковий 

оборот активів й процес формування 

цін 

Перебої у функціонуванні критично 

важливих телекомунікаційних та 

інформаційних систем можуть 

поширюватися через технічні та 

інформаційні системи 

Джерело: складено автором на основі [42, с.25-27; 197]. 
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Одним з припущень щодо поведінки банків є недооцінка ними ступеню 

ризику в період зростання. Це призводить до нового імпульсу пропозиції 

кредитних ресурсів. У період спаду, банки занадто обережні, й пропозиція 

кредитних ресурсів занадто мала. В цьому випадку підґрунтям для 

системного ризику може стати схильність фінансово-кредитних установ до 

занадто великих зовнішніх ризиків (кредитних, ринкових, ліквідності) за 

умов економічного зростання (агрегований ризик), або наявність прямих та 

опосередкованих міжбанківських фінансових зв’язків, що є причиною 

ураження.  

Інша причина появи системних ризиків у банківському секторі має 

інформаційний характер. Нездатність одного банка забезпечити свої 

зобов’язання може призвести до втечі вкладників з інших. Це призводить до 

серії банкрутств внаслідок недостатньої інформованості клієнтів про 

реальний фінансовий стан банків. Вважається, що система взаємного 

гарантування вкладів гальмує чи усуває ефект поширення системного 

ризику. Це працює за умови, коли обсягів системи гарантування вистачає на 

забезпечення вимог вкладників. Ситуація ускладнюється й тим, що банки не 

здатні передбачити ефект поширення своїх дій на інші елементи системи, що 

і породжує мережний ризик, або так званий ефект «доміно». В цьому 

контексті необхідною умовою системного ризику є банкрутство невеликої 

кількості крупних фінансових інститутів. Це призводить до фінансової 

паніки, населення намагається вилучити залишки з інших інститутів, що 

ставить під загрозу всю фінансову систему. На наш погляд, ефект доміно є 

зовнішнім проявом системного ризику і механістичним аналогом для 

фінансової сфери. Першопричиною системних проблем є негативний сигнал. 

Він служить поштовхом для колективно нераціональної поведінки, яка є, в 

той же час, з погляду окремого індивіда індивідуально раціональною. 

Йдеться про фінансову та банківську паніку, намагання власників депозитів 

врятувати частку своїх вкладів, гублячи всю систему в цілому, й зрештою, 

перетворюючи індивідуальну раціональність у свою протилежність. 
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Довгий час існуюча в банківському секторі концепція «too big to fail» 

[232] розуміла під собою той факт, що крупні банківські установи є настільки 

диференційованими та стійкими, що ймовірність їх банкрутства є 

надзвичайно малою. Проте глобальна фінансова криза повністю змінила 

даний концепт. Найкрупніші банки перетворилися на джерело системних 

ризиків, здатних призвести до колапсу всієї світової фінансової системи [129, 

с.17]. В Україні наслідуються зарубіжні тенденції, коли де-юре до всіх банків 

каїни висуваються однакові пруденційні вимоги, однак на практиці де-факто 

застосовуються не лише м’якші вимоги, але й активніший режим підтримки 

та сприяння. В ідеалі є навпаки: системно важливі фінансові установи 

слугують джерелом системного ризику для всієї банківської системи і до них, 

відповідно, слід застосовувати жорсткіші вимоги з метою підтримання та 

забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості банківської системи 

[164, с.39].    

Проблема організації ефективного нагляду за системно важливими 

банками набуває нині особливої актуальності в Україні, оскільки вітчизняний 

банківський сектор є досить концентрованим. При розробці методики 

нагляду за системно важливими банками доцільно враховувати не тільки 

специфіку банківського сектору країни загалом, а й важливість діяльності 

кожного конкретного банку. У цьому контексті управління системним 

ризиком з метою забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості 

банківської системи покладається на макропруденційний банківський нагляд.  

Виконуючи базові функції, такі як превентивну, захисну, стратегічну, 

адаптивну, попереджуючу тощо, макропруденційний банківський нагляд 

покликаний, перш за все, забезпечувати стабільність банківської системи, 

запобігаючи виникненню системних ризиків у банківському секторі [162, 

с.15; 239]. Реалізація адекватних заходів макропруденційного банківського 

нагляду (превентивних, корегуючих та направлених на подолання кризи), 

доцільність яких визначається за результатами проведеного оцінювання та 

діагностики фінансового стану банківського сектору, покликана створити 
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підґрунтя для загального підвищення прозорості та ефективності його 

функціонування. Так, функція контролю ринкової дисципліни з відповідною 

орієнтацією на системні ризики забезпечується в рамках здійснення 

макропруденційної політики.  

За своєю природою макропруденційна політика виступає комплексом 

запобіжних заходів, спрямованих на мінімізацію ризику системної 

фінансової кризи, тобто ризику виникнення ситуацій, за яких значна частина 

банківського сектору стає неплатоспроможною або неліквідною.  

Проводячи паралелі, мікропруденційна політика, в свою чергу, 

фокусується на реалізації заходів, спрямованих на діяльність окремих 

фінансово-кредитних установ та орієнтується на їх індивідуальні ризики.  

Основи дослідження макропруденційної політики були закладені  

консультативною «Групою тридцяти», створеною ще у 1978 році, яка 

включає відомих економістів та фінансових експертів, та в жовтні 2010 року 

розробила Керівництво з макропруденційної політики, де були зазначені 

ключові характеристики макропруденційної політики [211].  

Ключовими завданнями макропруденційної політики виступають: 

– підтримання стійкості банківського сектору до агрегованих шоків, 

що містять рецесію та зовнішні шоки;  

– зменшення амплітуди фінансового циклу: запобігання «мильних 

бульбашок» на ринках фінансових активів, якщо вони мають потенційну 

загрозу стійкості банківського сектору; 

– обмеження надлишкових фінансових ризиків в цілому. 

Сутність макропруденційної політики в контексті забезпечення 

фінансової стабільності може бути розкрита крізь призму основних напрямів 

її реалізації, представлених у таблиці 1.3.  



Таблиця 1.3 

Сутність макропруденційної політики в контексті забезпечення фінансової стабільності 

Напрями реалізації 

макропруденційної 

політики 

Характеристика напрямів  

реалізації макропруденційної політики 

Специфіка практичної реалізації  

макропруденційної політики 

Відповідальність за 

стійкість фінансової 

системи в цілому 

Здійснення макропруденційного аналізу шляхом проведення 

постійного моніторингу, комплексного аналізу стану фінансової 

системи, її внутрішніх взаємозв’язків, взаємодії з реальним сектором, 

бюджетною сферою, а також з тенденціями розвитку світових 

фінансових ринків. 

У рамках реалізації макропруденційного аналізу фінансова стабільність 

забезпечується шляхом виявлення і зниження системних ризиків, визначення і 

запобігання дисбалансам на ринку кредитування, обмеження ризиків ліквідності та 

ринкових ризиків. Для здійснення макроекономічного аналізу МВФ розроблено 

індикатори фінансової стійкості. 

Відслідковування системних шоків фінансового сектору. 

Широке розповсюдження результатів оцінки, зокрема показників 

фінансової стійкості, макропруденційних індикаторів, сигналів 

моделей раннього попередження. 

Обмеження 

системних ризиків 

Системний ризик, що має в своїй основі ризик ліквідності та може 

спричинити реалізацію кредитного та ринкового ризиків в 

фінансовому секторі.  

Основна увага приділяється системно важливим фінансовим інститутам. 

Системний ризик, як ступінь вразливості фінансового сектору, коли 

внутрішні та зовнішні негативні шоки знаходять розповсюдження в 

мережі внутрішньосекторальних зв’язків, що як результат підсилює 

ефект початкового шоку. 

Макропруденційний аналіз має концентруватися на ідентифікації потенційних шоків, 

до яких може бути вразливим фінансовий сектор, та каналів їх розповсюдження. 

Увага приділяється фінансовому циклу національного фінансового сектору та 

загрозам зі сторони зовнішнього сектору. 

Системний ризик, як ймовірність того, що фінансові труднощі одного 

фінансового інституту чи групи інститутів за ланцюгом 

взаємозв’язків на фінансовому ринку розповсюдяться на інші 

інститути та охоплять весь фінансовий сектор. 

Для оцінки системного ризику доцільним є застосування мережевого аналізу 

грошового ринку та ринку капіталів, а також використання підходу до оцінки 

системно взаємопов’язаних гравців. 

Застосування 

специфічного набору 

інструментів 

Застосування змінних інструментів макропруденційної політики 

(variable approach) – використання пруденційних норм, параметри 

яких варіюються в часі. 

Об’єкт регулювання:  

1) Леверидж (підвищення коефіцієнта зваження ризику в нормативі достатності 

капіталу за торгівельним портфелем цінних паперів; контрциклічний буфер капіталу; 

стрес-тестування для оцінки достатності капіталу, коефіцієнт валового левериджу); 

2) Ліквідність (додатковий буфер ліквідності; норматив співвідношення 

довгострокових активів та довгострокових зобов’язань; норматив співвідношення 

короткострокових активів та короткострокових зобов’язань); 

3) Кредитна експансія (динамічний норматив співвідношення обсягу кредиту та 

вартості застави) 

Застосування постійних інструментів макропруденційної політики 

(fixed approach) – використання постійно діючих обов’язкових 

нормативів. 

Взаємодія з іншими 

інструментами 

державної політики 

Активне долучення макропруденційної політики до грошово-

кредитної політики.  

В умовах збалансованої макроекономічної кон’юнктури реалізація задач 

макропруденційної політики сприятиме досягненню цілей грошово-кредитної 

політики. У випадку макроекономічного дисбалансу між макропруденційної та 

грошово-кредитною політикою можливий конфлікт цілей. 

Джерело: складено автором на основі [72, с. 46-54; 170; 220]. 3
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Додатково, одним із завдань макропруденційного регулювання є 

пригнічення проциклічної поведінки фінансово-кредитних установ та 

заохочення антициклічної, адже проциклічна поведінка применшує 

ризикованість інвестицій, фінансових операцій у період підйому економіки, 

та завищує ризик у період спаду. Це призводить до перегріву фінансових 

ринків за умов зростання та зневоднення фінансової і банківських систем за 

умов рецесії. 

Досягнення бажаного результату від реалізації заходів 

макропруденційної політики забезпечується використанням інструментів 

макропруденційної політики. Вони представляють собою методи 

регулювання, зокрема норми та вимоги, що застосовуються в рамках 

макропруденційної політики з метою управління системним ризиком 

фінансового сектору [72, с.48]. 

Необхідним у цьому контексті виступає проведення 

макропруденційного аналізу. Він полягає у проведенні постійного 

моніторингу, комплексного аналізу стану фінансової системи, її внутрішніх 

взаємозв’язків, взаємодії з реальним сектором, бюджетною сферою, а також з 

тенденціями розвитку світових фінансових і товарних ринків з метою 

забезпечення стабільного функціонування. Макроекономічний аналіз 

заснований на дослідженні ринку та аналізі макроекономічної інформації: 

основних ринків активів, діяльності фінансових посередників, 

макроекономічного розвитку, потенційних дисбалансів і системних ризиків. 

У рамках здійснення макропруденційного аналізу фінансова стабільність 

забезпечується шляхом виявлення і зниження системних ризиків, визначення 

і запобігання дисбалансам на ринку кредитування, обмеження ризиків 

ліквідності та ринкових ризиків [2, с. 271]. 

У контексті поєднання мікро- та макропруденційного банківського 

нагляду повинні дотримуватись три основні критерії, яким має відповідати 

ефективний пруденційний банківський нагляд, серед яких: незалежність, 

відповідальність та прозорість (табл. 1.4).  
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Таблиця 1.4 

Критерії ефективної організації системи пруденційного банківського нагляду 

№ 

Критерії ефективної 

організації 

пруденційного 

банківського нагляду 

Зміст критеріїв ефективної організації 

пруденційного банківського нагляду 

1 

Незалежність органу 

пруденційного 

банківського нагляду 

Ступінь впливу на орган пруденційного 

банківського нагляду інших суб’єктів 

політичної сфери, установ, що підлягають 

нагляду,  та здатності протистояти їх впливу. 

2 

Відповідальність органу 

пруденційного 

банківського нагляду 

Ступінь відповідальності органу 

пруденційного банківського нагляду за 

проведені дії та прийняті рішення. 

3 

Прозорість органу 

пруденційного 

банківського нагляду 

Міра, у якій інформація про визначені 

напрямки діяльності органу постійно 

перевіряється та доводиться до відома 

зацікавлених сторін. 
Джерело: побудовано автором на основі [173, с. 5-6].  

 

Незалежність органу пруденційного нагляду полягає у ступені впливу 

на нього інших суб’єктів політичної сфери, установ, що підлягають нагляду,  

та здатності протистояти їх впливу з метою прийняття рішень, що належать 

до сфери його компетенції. Так, незалежність органу пруденційного 

банківського нагляду є ключовим елементом в досягненні та підтримці 

стабільності фінансового сектора економіки країни.  

Зокрема, аналіз наукової літератури, законодавчої бази з банківської 

діяльності в окремих країнах світу дає можливість виділити декілька 

складових незалежності наглядових органів: персональна,  цільова, 

операційна та бюджетна незалежність [35, с.14; 36, с.64]. 

Відповідальність (підзвітність) органу пруденційного банківського 

нагляду вбачається у ступені його відповідальності за проведені дії та 

прийняті рішення та є своєрідною вимогою, що висувається з боку осіб, які 

делегували йому повноваження здійснювати банківський нагляд.  

Прозорість діяльності органу пруденційного банківського нагляду є 

мірою, у якій інформація про визначені напрямки його діяльності (цілі, 
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правомірність, організаційні та економічні засади, рішення, дії, інформація 

отримана в межах наглядової політики, підзвітність органів правління) 

постійно перевіряється та доводиться до відома зацікавлених сторін.  

Важливою є залежність цих трьох компонентів та їх вплив на рівень 

ефективності пруденційного банківського нагляду. Так, наявність критерію 

відповідальності органа пруденційного банківського нагляду дає можливість 

формування міцної репутації та публічного визнання та є запорукою 

підтримки його незалежності. Отже, наявною є наступна пряма залежність: 

чим вищим є ступінь незалежності органу пруденційного банківського 

нагляду, тим більш важливою стає його відповідальність (підзвітність). 

Відносини між критерієм відповідальності (підзвітності) та прозорості 

пов’язані з наявністю відповідної інформації. Прозорість є своєрідним 

станом, при якому адекватна інформація є доступною, в той час як 

відповідальність (підзвітність) пов’язана не лише з наданням інформації, але 

й передбачає пояснення та визначення своїх дій, рішень тощо.  

Досягнення стабільного функціонування банківської системи 

забезпечується за умови наявності синергетичного ефекту від реалізації ряду 

дій в межах визначених напрямів удосконалення макропруденційного 

банківського нагляду, зокрема, прозорості, а також відповідальності 

діяльності органу нагляду та всіх учасників банківського сектору України та 

ряду інших дій (рис. 1.1).  

У цьому контексті важливою є залежність цих всіх компонентів та їх 

вплив на рівень ефективності пруденційного банківського нагляду. Так, 

забезпечення достатнього рівня відповідальності органа макропруденційного 

банківського нагляду дає можливість формування міцної репутації та 

публічного визнання та є запорукою підтримки його незалежності. Тому, 

наявною є наступна пряма залежність: чим вищим є ступінь незалежності 

органу макропруденційного банківського нагляду, тим більш важливою стає 

його відповідальність. Відносини між критерієм відповідальності та 

прозорості пов’язані з наявністю відповідної інформації.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Ефективність макропруденційного банківського нагляду: основні чинники, передумови та форми прояву 

Джерело: побудовано автором [75, с.68]. 
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Прозорість є своєрідним станом, при якому адекватна інформація є 

доступною, в той час як відповідальність пов’язана не лише з наданням 

інформації, але й передбачає пояснення та визначення своїх дій, рішень 

тощо. Забезпечення прозорості є комплексним викликом, адже включає 

поняття цілісної прозорості фінансової системи. Головною відповіддю 

даному виклику є адресна робота з громадськістю – доступ громадян, 

користувачів фінансових послуг, до інформації про фінансову стійкість 

банківських установ. 

Підсумовуючі зазначене вище, пруденційний ризик-орієнтований 

банківський нагляд, за умов його ефективної реалізації, покликаний 

забезпечувати фінансову стійкість банківської системи до ризиків та 

здатність управляти ними. Проте слід розуміти, що пруденційний 

банківський нагляд не спроможний впливати на забезпечення фінансової 

стійкості самостійно та опосередковано. Це пояснюється тим, що банківська 

система окрім фінансових посередників, до складу яких входять депозитні 

корпорації (банки, клірингові установи) та інші фінансові посередники 

(іпотечні банки, кредитні спілки та інші), включає в себе і ряд інших 

складних інституцій, зокрема: фінансові ринки (ринок грошей, ринок 

капіталу, ринок похідних фінансових інструментів) та підсистеми 

фінансового забезпечення (платіжна, валютна, облікова, розрахункова, 

податкова тощо). В свою чергу пруденційний банківський нагляд нездатен 

самостійно та відокремлено гарантувати стійкість всіх інституційних 

складових банківської системи. З метою досягнення максимального 

стабілізаційного ефекту, в країні має функціонувати ефективна система 

банківського регулювання, починаючи від локального рівня (регулювання в 

межах окремого банку) та рухаючись до регіонального (регулювання в межах 

територіальних представництв центральних банків), національного 

(регулювання на рівні центрального банку) та наднаціонального рівнів 

регулювання [93, с.21]. Така організаційна будова банківського регулювання 
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забезпечуватиме максимальне покриття внутрішнього та зовнішнього 

середовища з метою ефективного управління ризиками.    

Враховуючи особливе економічне місце пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду в контексті забезпечення стійкості 

банківської системи, його реалізація, орієнтована на оцінку банківських 

ризиків, відповідним чином створює ряд переваг на різних рівнях економіки: 

 для клієнтів банків (реальних та потенційних) – формування 

середовища, якому притаманний високий ступінь довіри та системної стійкості, 

що гарантує задоволення інтересів клієнтів через загальне зниження вартості 

фінансових послуг шляхом виключення спекулятивних аспектів діяльності 

банків, підвищення ефективності внутрішньобанківської системи ризик-

менеджменту; здійснення банками відповідального фінансування населення, 

ґрунтованого на принципах прозорості і справедливості [80, с.24];  

 для фінансово-кредитних установ – впровадження постійного 

тривалого процесу моніторингу діяльності шляхом підвищення рівня 

корпоративного управління, зокрема систем ризик-менеджменту, з метою 

своєчасного розпізнавання зон підвищеного ризику та пошуку інструментів та 

шляхів вирішення визначених проблемних аспектів задля забезпечення 

відповідності очікуванням власників, акціонерів, внутрішніх та зовнішніх 

аудиторів; 

 для економічної системи в цілому – шляхом функціонування 

ефективної та здорової фінансової системи, що забезпечує зростання довіри 

суспільства до фінансової системи країни; підвищення загального рівня 

фінансової грамотності населення та забезпечення високого рівня фінансової 

інклюзивності; створення загальних передумов для стабільного і прозорого 

функціонування банківської системи та сталого економічного зростання в 

країні.  

Такий взаємозв’язок між пруденційним банківським наглядом на 

основі системи оцінки ризиків та системною фінансовою стійкістю і визначає 

особливу економічну роль даного поняття.  
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Рис. 1.2. Теоретико-методологічна схема дослідження ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду 
Джерело: побудовано автором самостійно.  
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Виходячи з розуміння природи пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду та його концептуальних основ випливає питання 

визначення його ефективності. На рис. 1.2. схематично зображено теоретико-

методологічну схему дослідження ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Логічна схема аналізу ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду  

Джерело: побудовано автором самостійно.  

 

Дослідження ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду, здійснене у даному розділі, визначення поняття 

ефективності пруденційного банківського нагляду, його критеріїв та 

Ідентифікація поняття ефективності в контексті пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду 
 

Аналіз та узагальнення підходів до оцінювання ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду 
 

Визначення оптимального методу оцінювання ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду 
 

Виокремлення групи індикаторів фінансової стійкості  

банківської системи  
 

Оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду в розрізі фінансової стійкості  

банківської системи  
 

Визначення ролі пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду у забезпеченні фінансової стійкості банківської системи 

Оцінювання ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду 
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індикаторів створює підґрунтя для аналізу ефективності ПРОБН у Розділі ІІ 

шляхом розгляду існуючих підходів до оцінювання ефективності ПРОБН та 

визначення оптимального методу. 

Так, доцільним є виокремлення групи індикаторів фінансової стійкості 

банківської системи країни та оцінка ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду в розрізі критерію стійкості банківської 

системи країни. Проведення дослідження згідно визначеної логіки дозволить 

у кінцевому рахунку визначити роль пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду у забезпеченні фінансової стійкості банківської 

системи (рис. 1.3). 

Ефективність, в цілому, може бути визначена як рівень досягнення 

цілей, визначених для певних видів діяльності, та різниця між запланованим 

обсягом реалізації мети та її реальним виконанням [194, с.6]. Проте, на нашу 

думку, особливо в умовах кризового та посткризового періоду, коли 

загострюється питання фінансового «здоров’я» банківської системи, поняття 

ефективності має бути дещо змінене. Зокрема, ефективністю виступає 

досягнення оптимального результату з врахуванням швидкості прийняття 

рішень і їх впровадження, та якості прийнятих рішень. 

У межах дослідження природи ефективності в розрізі пруденційного 

банківського нагляду, може бути виділено дві основні складові концепції 

ефективності (рис. 1.4). 

Так, перша складова концепції – внутрішня ефективність (з англ. 

efficiency) – полягає у реалізації пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду за умови використання меншого обсягу наглядових 

ресурсів. Іншими словами, операційна ефективність виступає особливою 

формою поєднання кількісного та якісного критерію, що передбачає якісну 

внутрішню організацію і функціонування системи пруденційного 

банківського нагляду із одночасним урахуванням кількісного аспекту 

економії бюджетних ресурсів. 
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Друга складова концепції ефективності – зовнішня ефективність (з 

англ. effectiveness) – розкриває функціональний аспект даного поняття та 

полягає у зовнішньому впливі пруденційного банківського нагляду на різні 

рівні економічної системи. Дана концепція формується з функціональної та 

інституційної ефективності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Концепція ефективності в розрізі пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду 

Джерело: побудовано автором самостійно. 
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банківського нагляду функцій, спрямованих на мінімізацію банківських 

ризиків, на основі запровадження безперервного циклу нагляду. 

Інституційна ефективність (з англ. institutional effectiveness) 

визначається наявністю відповідних органів та повнотою закріплених за 

ними повноважень щодо моніторингу банківських ризиків. Інституційна 

ефективність банківського нагляду обумовлена економічними, історичними 

та правовими особливостями фінансової системи країни, під впливом яких 
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формується певна організаційна модель нагляду (секторна; за завданнями; 

модель єдиного нагляду) з відповідними повноваженнями органів нагляду 

щодо підтримки стійкості банківського сектору.  

Усі складові концепції ефективності певним чином висвітлюють дане 

поняття та є рівнозначно важливими з позиції науково-практичних цілей. 

Проте, в контексті нашого дослідження, ми більшою мірою схиляємось до 

аналізу саме зовнішньої ефективності, зокрема функціональної та 

інституційної її складових, адже аналіз внутрішньої ефективності є 

обмежений колом інформації та розрахунком показників, що мають вузьке 

практичне застосування. Поруч з цим, дослідження функціональної та 

інституційної ефективності може бути здійснено шляхом використання 

інструментів кількісного та якісного аналізу. Виходячи з цих міркувань нами 

запропоновано класифікацію критеріїв ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду (табл. 1.5).   

Відповідно до таблиці 1.5. класифікація критеріїв ефективності 

пруденційного банківського нагляду ризик-орієнтованого типу передбачає їх 

розподіл на три групи: 

 ефективність внутрішньої організації системи пруденційного 

банківського нагляду: показники підготовки та проведення заходів в межах 

наглядової діяльності (операційна ефективність); 

 повнота та дієвість реалізації органами пруденційного банківського 

нагляду функцій, спрямованих на мінімізацію банківських ризиків на основі 

запровадження безперервного циклу нагляду: здатність забезпечити 

достатній рівень ефективності діяльності банків та, як наслідок, фінансової 

стійкості банківського сектору (функціональна ефективність);  

 загальноекономічні системні результати реалізації пруденційного 

банківського нагляду, зокрема щодо забезпечення фінансової стійкості 

банківської системи (інституційна ефективність).  
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Таблиця 1.5 

Критерії ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду 

Зв'язок з концепцією ефективності 
Показники ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду Характеристика 
Спрямованість 

регулятивних вимог 

Функціональна ефективність 

Повнота реалізації 

органами 

пруденційного 

банківського 

нагляду функцій, 

спрямованих на 

мінімізацію 

банківських ризиків 

 

Рівень ефективності 

внутрішньобанківської 

системи ризик-

менеджменту  

(здатність своєчасного 

розпізнавання зон 

підвищеного ризику; 

здатність банків 

покривати збитки та 

нейтралізувати 

потенційні ризики) 

- Відношення регулятивного капіталу банку до зважених за 

ризиком активів; 
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- Відношення недіючих кредитів до сукупних валових 

кредитів; 

- Показники ліквідності банківського сектору; 

- Схильність до валютних і процентних ризиків; 

- Рентабельність капіталу (норма прибутку на власний капітал 

- здатність до нарощення капіталу); 

Здійснення банками 

відповідального 

фінансування населення; 

доступ до інвестицій з 

боку приватного сектору  

- Рентабельність активів (норма прибутку на активи); 

- Достатність капіталу (формування довіри до банку з боку 

вкладників, інвесторів, кредиторів та органів нагляду); 

- Рівень фінансової інклюзивності; 

Здатність забезпечити 

достатній рівень 

стійкості банківського 

сектору 

- Кількість проведених інспекційних перевірок у порівнянні з 

кількістю відкликаних банківських ліцензій та ініційованих 

процедур ліквідації банків; 

- Інша інформація про нагляд, фінансову структуру; 

Інституційна ефективність 

Загальноекономічні 

системні результати 

реалізації 

пруденційного 

банківського 

нагляду 

Забезпечення фінансової 

стійкості банківської 

системи до шоків 

системного характеру 

- Індикатори фінансової стійкості МВФ (ІФС) та відмінність їх 

значення залежно від специфіки інституційної будови 

пруденційного банківського нагляду (моделі організації 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду); 

Спостереження за 

макроекономічними 

умовами 

- Темп зростання ВВП (щорічний); 

- Вартість капіталу; 

- Валютний курс (обмінний); 

- Економічне зростання в інших країнах (компаративний 

аналіз); 

- Макроекономічна політика; 

Аналіз макрофінансових 

зв’язків між 

інституційними 

секторами економіки 

- Інформація про нагляд, фінансову структуру, 

функціонування ринків, захисні механізми та грошово-кредитні 

операції; 

- Грошово-кредитні дані; 

- Відсоткові ставки; 

- Кредити приватному сектору; 

- Боргові показники; 

- Інші макроекономічні дані по інституційних секторах 

економіки; 

Операційна ефективність 

Ефективність 

внутрішньої 

організації системи 

пруденційного 

банківського 

нагляду 

Реалізація 

пруденційного ризик-

орієнтованого 

банківського нагляду за 

умови ефективного 

використання 

наглядових ресурсів 

(праця, капітал, час, 

матеріали, інформація). 

- Співвідношення обсягу проведених наглядових дій 

(інспекційні перевірки, письмові застереження, укладання угод, 

прийняті рішення щодо обмеження/зупинення окремих видів 

діяльності, застосування штрафних санкцій, здійснення 

адміністративних стягувань, прийняття рішень про введення 

тимчасової адміністрації, віднесення банків до категорії 

проблемних/неплатоспроможних, відкликання банківських 

ліцензій, ініціювання процедури ліквідації банку тощо) та 

витрачених людино-годин чи матеріальних затрат на оплату 

праці одного працівника органу нагляду. М
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Джерело: складено автором на основі [81, с.102; 84; 92]. 
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Аналізуючи представлені критерії та співставляючи їх з визначеними  

індикаторами очевидно, що  реалізація пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду чинить свій вплив на всі рівні економічної системи в 

межах прямого чи опосередкованого впливу. Економічна природа та роль 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду може бути 

усвідомлена в розрізі його впливу на фінансову стійкість банківської 

системи. 

Таким чином, теоретична концепція дослідження може бути 

сформульована наступним чином: ефективність пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду може бути виявлена через забезпечення 

рівня фінансової стійкості банківської системи. За даною логікою банківська 

система та забезпечення її фінансової стійкості відіграє роль теоретичної 

складової даної дослідницької моделі. Так, теоретична складова може бути 

виявлена та оцінена через ряд специфічних індикаторів макро- та мікрорівня. 

Як результат, через аналіз індикаторів, змінних що підлягають 

спостереженню, стає можливим безпосереднє визначення сформульованої 

нами теоретичної концепції.  Такими змінними, що підлягають аналізу, є 

індикатори фінансової стійкості. За даною логікою, відповідно до визначених 

теоретичних складових, ми маємо змогу представити гіпотезу, що 

формулюється наступним чином: ефективність пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду може бути операційно оцінена шляхом 

аналізу ряду визначених індикаторів фінансової стійкості.    

Індикатори фінансової стійкості (ІФС) визначаються як показники 

поточного фінансового стану і стійкості фінансових установ країни та їх 

контрагентів сектору корпорацій та сектору домашніх господарств. Слід 

зауважити, що статистика індикаторів фінансової стійкості є новою гілкою 

економічної статистики, яка враховує сукупний вплив різних факторів та 

покриває розрив між макроекономічною статистикою і мікропруденційними 

даними. В цілому ж, індикатори фінансової стійкості розраховуються і 

поширюються для використання переважно у макропруденційному аналізі. 
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Даний вид аналізу містить оцінку та контроль за сильними сторонами та 

вразливими місцями фінансових систем з метою підвищення фінансової 

стійкості, зокрема зниження імовірності краху фінансової системи країни. 

Отже, з метою підтвердження визначеної нами гіпотези та 

забезпечення її практичного обґрунтування, необхідним є збір статистичних 

даних та проведення їх аналізу в межах варіативної моделі. 

У продовженні зазначеного вище, об’єкти аналізу, як джерело 

інформації про змінні (індикатори фінансової стійкості), представлені в 

межах двох рівнів: мікро- та макроекономічного. Відповідно до 

представленої теоретико-методологічної схеми дослідження (рис. 1.2), буде 

використано два об’єкти аналізу: банківські установи (мікрорівень) та 

банківська система (макрорівень). Одиницею дослідження виступатимуть 

агреговані дані по окремих установах та показники, що дають уявлення про 

ринки, де здійснюють свою діяльність банківські установи.  

Підсумовуючи зазначене вище, питання ефективності пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду, її визначення та оцінка є 

складним, проте надзвичайно актуальним аспектом сучасного економічного 

середовища як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні. Саме тому, 

використовуючи ряд наукових методів та інструментів, стає можливим 

вирішення головного питання дисертаційної роботи та, відповідно, 

досягнення генеральної мети дослідження. 

 

 

 

1.2. Основи організації пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду 

 

Враховуючи економічне значення пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду, визначення існуючих механізмів та ефективних 

інструментів регулювання діяльності банків є головним завданням 

ефективного банківського нагляду. 
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Система, за допомогою якої здійснюється пруденційний банківський 

нагляд та забезпечується його ефективність, може бути представлена як 

сукупність елементів управління банківськими ризиками, що включає в себе: 

– принципи пруденційного банківського нагляду;  

– суб’єкти пруденційного банківського нагляду;  

– об’єкти пруденційного банківського нагляду;  

– цілі пруденційного банківського нагляду;  

– функції пруденційного банківського нагляду;  

– завдання пруденційного банківського нагляду;  

– методи та інструменти пруденційного банківського нагляду. 

Виходячи з цього пруденційний ризик-орієнтований банківський 

нагляд реалізується шляхом виконання суб’єктами пруденційного нагляду 

покладених на них функцій через вплив на визначені об’єкти пруденційного 

нагляду із використанням відповідних методів та інструментів в межах 

визначених принципів з метою реалізації поставлених завдань і, у кінцевому 

підсумку, досягнення цілей.  

Принципи банківського нагляду є основним елементом всієї системи. 

Головний їх зміст полягає у представленні мінімальних вимог, що 

висуваються до органу нагляду. Дані принципи були розроблені Базельським 

комітетом з питань банківського нагляду та опубліковані у 1997 році в 

документі «Основні принципи ефективного банківського нагляду». 

Переглянута версія документу була представлена у 2006 році [190]. Основні 

принципи використовуються країнами у якості стандартів пруденційного 

регулювання і нагляду для оцінки якості систем нагляду та пруденційного 

регулювання з метою досягнення базового рівня ефективності та надійності 

наглядової та регулятивної політики.  

Враховуючи певні особливості та ризики конкретної країни вони 

можуть бути доповнені, що в кінцевому випадку дозволяє сформувати 

національну систему пруденційного банківського нагляду. Тому, організація 
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ефективного пруденційного банківського нагляду має ґрунтуватися, з одного 

боку, на національній законодавчій базі, а з іншого, на рекомендаціях 

міжнародних органів банківського нагляду.  

Розуміння системи також є неможливим без аналізу її учасників. Так 

суб’єкти пруденційного банківського нагляду можуть бути представлені в 

розрізі двох рівнів.  

У широкому значенні його суб’єктами виступають всі учасники 

кредитної системи, включаючи тих, хто здійснює свою діяльність в ризиковій 

сфері і тих, хто здійснює нагляд за ними.  

У вузькому сенсі до суб’єктів пруденційного банківського нагляду 

відносяться лише юридичні особи, уповноважені державою здійснювати 

пруденційний нагляд за діяльністю банків. Виходячи з цього, законодавство 

кожної країни визначає орган чи ряд органів, уповноважених здійснювати 

пруденційний банківський нагляд. Так, органом пруденційного банківського 

нагляду може виступати центральний банк, спеціально уповноважений 

державний орган, або ряд державних установ, що розподіляють між собою 

зазначений перелік функцій. 

Разом із тим, організація системи пруденційного банківського нагляду 

країни також може бути різною. Група американських вчених виділяє дві 

форми організації роботи органу пруденційного банківського нагляду:  

 централізована – зосередження наглядових функцій в головному 

офісі органу нагляду; 

 децентралізована – диверсифікація наглядових функцій за 

різними ланками органу пруденційного банківського нагляду [198, с.1-2]. 

Вибір централізованої чи децентралізованої форми організації роботи 

органу пруденційного банківського нагляду залежить від територіального 

масштабу країни, географічного розташування та кількості банків, 

можливості оперативно відслідковувати події та виявляти зон підвищеного 

ризику банківської діяльності. 
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Важливим елементом організації системи ефективного пруденційного 

банківського нагляду є також розуміння об’єктів її діяльності. Так, об’єктом 

банківського нагляду в цілому виступають фінансово-кредитні установи. 

Об’єктом пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду, в свою 

чергу, є система управління ризиками банку.   

У контексті банківської системи пруденційний нагляд на основі оцінки 

ризиків визначає сфери діяльності, які в сукупності можуть становити 

неприйнятний рівень ризику для банківської системи. Використовуючи цей 

підхід, представники служби банківського нагляду мають визначати, як певні 

існуючі або потенційні проблеми, на які наражається банк або банківська 

система, впливають на характер і рівень ризиків у цьому банку. Зважаючи на 

те, що банківські установи, здійснюючи банківські операції з метою 

одержання прибутку, постійно наражаються на ризики [90, с.3], необхідно 

належним чином управляти рівнем ризиків та контролювати його. Такий 

підхід дозволяє розробити та запропонувати для використання уніфіковані 

визначення ризиків банківських установ. 

Отже, ризик банківської діяльності за своїм економічним підґрунтям є 

можливістю зазнати втрат у разі виникнення несприятливих для банку 

обставин, неправомірних або навмисних дій його працівників.  

Постанова правління Національного банку України «Методичні 

вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»» від 15 березня 

2004 р. №104 засвідчує той факт, що оцінка ризику в системі оцінки 

банківських ризиків має відображати як дійсні, так і потенційні параметри 

ризику банку. Так, даний нормативний документ визначає дев’ять категорій 

банківських ризиків, які мають бути враховані банками з метою побудови 

ефективної системи управління ними: кредитний ризик, ризик ліквідності, 

ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, 

операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик та 

стратегічний ризик [62]. 
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Згідно концепції банківського нагляду на основі оцінки ризиків, 

відповідальність за контроль ризиків покладається на керівництво банку і 

спостережну раду банку. Орган нагляду визначає, наскільки добре банк 

управляє ризиками протягом певного періоду, а не лише оцінює стан на 

певний момент часу. Також, за умов пруденційного банківського нагляду на 

основі системи оцінки ризиків, наглядовий орган діє більшою мірою як 

наглядач, аніж ревізор. Окрім того, нагляд на основі оцінки ризиків дозволяє 

регулятору здійснювати превентивний нагляд, зосереджуючись як на ризиках 

окремих банків, так і на системних ризиках банківської системи загалом. 

У продовженні зазначеного вище, головною метою пруденційного 

банківського нагляду на всіх його рівнях є забезпечення стабільності 

банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку, щодо 

безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках [97, с.26]. 

Досягнення цієї мети є можливим за рахунок поетапного послідовного 

забезпечення спочатку операційних (тактичних), а потім проміжних 

орієнтирів. Така ієрархія цілей пруденційного банківського нагляду 

зображена на рис. 1.5. 

Банки, виконуючи роль фінансових посередників, мають 

функціонувати прибутково та соціально спрямовано. Прибутковість 

забезпечує самодостатність банківської діяльності, розширене відтворення 

кредитних ресурсів та платоспроможність. Соціальна направленість 

передбачає доступність банківських послуг для населення і суспільства в 

цілому та нарощення банківських накопичень. Тому, проміжними цілями 

пруденційного банківського нагляду є власна та суспільна ефективність 

банківської системи. 

Власна ефективність є результатом банківської діяльності, що за рівнем 

доходів дозволяє компенсувати втрати за неліквідними активами та 

максимізувати прибуток. Це дозволяє створити реальний потенціал для 

покриття ризиків власними ресурсами банків, що відповідає ринковому 

принципу розподілу ресурсів «ризик – дохідність». 
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Рис. 1.5. Ієрархія цілей пруденційного ризик-орієнтованого  

банківського нагляду 

Джерело: побудовано автором самостійно.  
 

Під суспільною ефективністю розуміється результат діяльності 

банківської системи, що сприяє покращенню економіки країни в цілому. 

Досягнення вищезазначених проміжних цілей залежить від політики органів 

банківського нагляду, що обирають пріоритет однієї з них чи компроміс між 

ними, а пруденційний банківський нагляд, у свою чергу, покликаний 

забезпечувати створення найбільш сприятливих умов банківського бізнесу.  

Дотримання власної ефективності банківської системи здійснюється 

шляхом стимулювання дохідного та зваженого з точки зору ризиковості 

функціонування кожного банку. Для досягнення суспільної ефективності 

необхідним є забезпечення загальноекономічної ефективності банківської 
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діяльності на всіх етапах реалізації ПРОБН  
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системи. В свою чергу, загальноекономічна ефективність є результатом 

діяльності банків, що дозволяє трансформувати отримані депозити в новий 

функціонуючий позиковий капітал.  

Досягнення вищезазначених цілей в кінцевому результаті забезпечує 

вирішення завдань та виконання комплексу функцій пруденційного 

банківського нагляду.  

Отже, з метою забезпечення стійкості банківської системи в цілому та 

стійкості окремих банківських установ система пруденційного банківського 

нагляду повинна виконувати наступні завдання: 

 розробка та впровадження на практиці норм і правил, які 

спрямовані на забезпечення стійкості банку і охоплюють сфери управління 

капіталом банку, рівнем його ліквідності, кредитним левериджем тощо; 

 організація безперервного процесу оцінки виконання банками норм 

і вимог, встановлених органом нагляду; 

 зміна та адаптація систем управління ризиками банку з метою 

підвищення рівня його стійкості і відповідності результатів його діяльності 

встановленим вимогам і нормативам банківського нагляду [245, с.14]. 

Вирішення попередньо визначених завдань пруденційного 

банківського нагляду є можливим за умови виконання основного переліку 

його функції. Серед них слід виділити: 

 превентивну – призначена для попередження поширення ризику 

банківської діяльності. Дана функція є ключовою у пруденційному 

банківському нагляді і полягає у встановленні обов’язкових для банків 

правил банківського менеджменту та попередніх заходів, що запобігають їх 

банкрутству; 

 захисну – покликана гарантувати інтереси вкладників у випадку 

банкрутства конкретного банку, шляхом дотримання ним встановленних 

обов’язкових норм та правил організації системи управління банківськими 

ризиками; 
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 стратегічну – передбачає перегляд інструментів нагляду в 

залежності від визначених завдань та цілей пруденційного нагляду та 

бажаного результату; 

 адаптивну – полягає в оперативній реалізації нових інструментів, 

адекватних до наявних макроекономічних умов діяльності у випадку їх 

зміни; 

 попереджуючу – передбачає попередження органів монетарного 

регулювання про можливі негативні наслідки для стабільності банківської 

системи в умовах наявної чи запланованої політики. 

Отже, на нашу думку, механізм реалізації пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду має структуру, що зображена на рис. 1.6. 

Відповідно до схеми, в даному процесі беруть участь такі суб’єкти, як: орган 

пруденційного банківського нагляду, головний орган банківського нагляду та 

банківські установи, як представники банківського сектору країни.  

Пруденційний ризик-орієнтований банківський нагляд реалізується 

таким чином, що на основі представлених банківськими установами 

періодичних звітів та інформації про ризики і методи управління ними (1а), 

орган пруденційного банківського нагляду оцінює поточний стан банківської 

установи та здійснює ідентифікацію проблемних з точки зору визначених 

критеріїв банків на підставі уніфікованої методики оцінювання. Як результат, 

орган пруденційного банківського нагляду надає проблемним банкам свої 

рекомендації (1б), стосовно виявлених аспектів, що потребують додаткової 

уваги та відповідного виправлення, зокрема щодо особливостей алокації 

ресурсів банку у сфери підвищеного або зростаючого ризику. Інформація про 

банки, що потрапили до групи таких, що знаходяться під загрозою надмірних 

ризиків, передається від органу пруденційного нагляду до головного органу 

банківського нагляду (1в) з метою його своєчасного втручання, проведення 

інтервенцій до банківських установ (3), які не відповідають критеріям 

стійкості до ризиків і складають загрозу стабільності банківської системи 

країни.  
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Рис. 1.6. Схема механізму реалізації пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду 

Джерело: побудовано автором самостійно.  
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Паралельно з цим органом пруденційного банківського нагляду 

проводиться макропруденційний нагляд із зосередженням уваги на 

системних ризиках банківської системи країни (2а). Метою даного процесу є 

здійснення розрахунку впливу макроекономічних шоків на стійкість 

банківських установ на індивідуальному рівні із використанням різних 

факторів ризику.  

Отримані результати співставляють з даними мікропруденційного 

аналізу. Надалі, сигнали про «нездорові» банки та виявлені зони загрози 

стабільності банківської системи передаються до головного органу 

банківського нагляду (2б) з ціллю проведення подальших дій та заходів (3). 

Практична реалізація вищевикладеного механізму потребує окрім 

основних елементів системи пруденційного банківського нагляду, що 

входять до її складу, врахування ряду зовнішніх елементів та передумов. Так, 

до їх складу відносяться [190, с.6]:  

 надійні та стабільні економічні принципи; 

 добре розвинута державна інфраструктура; 

 ефективна ринкова дисципліна; 

 механізми забезпечення відповідного рівня системного захисту. 

Вирішення завдань та виконання ряду функцій пруденційного 

банківського нагляду є можливим лише за умови використання комплексу 

методів та інструментів. Методи нагляду представляють собою сукупність 

способів та прийомів організації наглядової діяльності, кожен з яких включає 

визначений набір інструментів банківського нагляду.  

Методи пруденційного банківського нагляду на основі оцінки ризиків 

та нагляду, на основі виконання встановлених наглядових вимог, певною 

мірою збігаються [13, с.150]. Однак, специфіка методів пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду полягає в тому, що основна увага органу 

нагляду приділяється не перевірці виконання банками формальних 

регулятивних вимог кількісного характеру, а перевірці дотримання якісних 
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вимог з наголосом на механізми та засоби управління ризиками. Орган 

нагляду оцінює, чи зможе діяльність банку відповідати висунутим йому 

вимогам, а також визначає, яким чином внутрішня політика управління 

діяльністю банку забезпечить стійкість банку в майбутньому [34, с.28]. 

Так, весь методичний інструментарій пруденційного банківського 

нагляду може бути поділений на дві групи: прямі та опосередковані підходи. 

До прямих відносяться такі методи пруденційного банківського нагляду як 

встановлення пруденційних вимог і стандартів, документальний нагляд із 

використанням таких інструментів як аналіз діяльності банківських установ 

із використанням рейтингових систем оцінювання, системи раннього 

попередження [218, с.247]. До опосередкованих методів пруденційного 

банківського нагляду відноситься, зокрема стрес-тестування, що здобуло 

велике розповсюдження у світовій практиці пруденційної наглядової 

діяльності за банківськими установами (Додаток Б). 

Отже, одним з прямих методів пруденційного банківського нагляду є  

встановлення пруденційних вимог і стандартів. Даний метод передбачає 

розробку органом нагляду нормативних документів, щодо: 

 порядку управління ризиками, притаманними банківській 

діяльності; 

 дотримання банками якісних характеристик мінімальної 

достатності та структури капіталу;  

 дозволених, обмежених чи заборонених сфер діяльності; 

 ранжування активів за рівнем їх якості;  

 диверсифікації активів та пасивів;  

 коефіцієнтів ліквідності;  

 кредитних обмежень інсайдерів. 

Однак, за умов впровадження пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду орган нагляду має більшою мірою ґрунтуватися не на 

забезпеченні виконання банками кількісних наглядових нормативів, скільки 
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на створенні мотивів для ведення банками своєї діяльності без нанесення 

шкоди кредиторам і вкладникам. Так, орган пруденційного нагляду має бути 

впевнений, що в майбутньому банки зможуть уникнути прийняття на себе 

надмірних ризиків чи матимуть здатність покрити потенційні збитки, 

пов’язані з ними, якщо такі ризики матимуть місце [13, с.149]. 

Іншим прямим методом пруденційного банківського нагляду є 

документальний нагляд. Він передбачає проведення банківського 

моніторингу за рахунок аналізу банківської звітності, що представляє собою 

заочний, або дистанційний нагляд. Заочний моніторинг використовується 

для: 

 ідентифікації потенційних проблем та зон надмірного ризику; 

 своєчасного та раннього попередження розширення зон надмірного 

ризику; 

 відстеження негативних тенденцій в банківській системі країни. 

Адекватне використання даного методу пруденційного банківського 

нагляду має значний вплив на процес організації системи банківського 

нагляду в цілому. Адже саме його використання забезпечує створення 

документальної основи для планування в подальшому інспекційних 

перевірок на місцях. 

У межах зазначеного методу, з метою забезпечення його ефективності, 

мають бути використані відповідні інструменти. Так, у 1990-х роках до 

практики органів нагляду ряду зарубіжних країн, серед яких: 

Великобританія, Нідерланди, Італія, Франція, Аргентина, США та інші, були 

введені інструменти банківського нагляду, що полягали в аналізі поточного 

стану банків на основі рейтингових та групових оцінок (CAMELS, PATROL, 

ORAP, BAKIS, RAST, BOPEC, ROCA, CAMEO, CAEL, SEER, SCOR, SAABA 

тощо) [21, с.21]. Використання даних інструментів дає змогу будувати 

системи раннього реагування на основі прогнозних моделей. Ці порівняно 

нові інструменти, що ґрунтуються на методі документального нагляду, дають 
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оцінку ризику та якості менеджменту за кожним банком, та створюють 

головну перевагу їх використання – орієнтація на необхідність своєчасного 

прийняття адекватних корегуючих норм з боку органу банківського нагляду. 

Характерно, що історичний розвиток процесу нагляду за ризиками 

ґрунтується на вдосконаленні оцінки ризиків за системою CAMELS [20, 

с.12], організації безперервного нагляду, впровадженні банками власних 

систем управління ризиками і, як найвища форма, – розвитку нагляду на 

основі оцінки ризиків. Це пояснюється тим, що рейтингова методика 

CAMELS була розроблена за участю Федеральної резервної системи, 

Контролера грошового обігу та Федеральної корпорації зі страхування 

вкладів США ще у 1978 році [54, с.3]. В межах системи CAMELS  (рис.1.7) 

здійснюється оцінювання поточного стану банківської установи на основі 

періодичного звітування.  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

Рис. 1.7. Співставність нагляду на основі оцінки ризиків з системою оцінки 

ризиків CAMELS  

Джерело: [79, с.78] 
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При цьому оцінка здійснюється за визначеними критеріями: 

 C (Capital adequacy) – достатність капіталу; 

 A (Asset quality) – якість активів; 

 M (Management) – рівень управління; 

 Е (Earnings) – дохідність; 

 L (Liquidity) – ліквідність; 

 S (Sensitivity to risk) чутливість до ризику [202, с.58]. 

Використання системи CAMELS – ґрунтується на фактичних 

результатах діяльності банку для отримання висновку про його поточний 

стан, а нагляд на основі оцінки ризиків дозволяє зосередити увагу органів 

нагляду на сферах існуючого або потенційного ризику, тобто є більш 

далекоглядним. 

Іншим прикладом рейтингового оцінювання поточного стану банків, як 

інструменту пруденційного банківського нагляду, є модель CAAMPL, що 

ґрунтується на визначенні таких критеріїв: 

 C (Capital adequacy) – достатність капіталу; 

 A (Asset quality) – якість активів; 

 A (Ownership) – капітал (власність); 

 M (Management) – рівень управління; 

 P (Profitability) – прибутковість; 

 L (Liquidity) – ліквідність [194, с.7]. 

За даної моделі здійснюється аналіз діяльності банку у відповідності 

до шести критеріїв, в результаті чого проводиться рейтингова оцінка кожного 

з них за шкалою від 1 до 5, де 1 – найвищий рівень, а 5, відповідно, 

найнижчий. Якщо, наприклад, навіть один з критеріїв був оцінений у 5, то в 

кінцевому рахунку загальний рейтинг не може складати 1 чи 2. Результатом 

використання даної моделі є ідентифікація проблемних з точки зору 



62 

визначених критеріїв банків з метою своєчасного втручання органу нагляду 

та підтримання діяльності банку на належному рівні.  

Проте, слід мати на увазі, що нагляд на основі оцінки ризиків не є 

заміною інструментів банківського нагляду, що полягали в аналізі поточного 

стану банків на основі рейтингових та групових оцінок. Так, наприклад, 

Американське Управління контролера грошового обігу визнає CAMELS як 

складову нагляду на основі оцінки ризиків. 

Одним з найважливіших інструментів пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду є побудова профілю ризиків банку та 

його оновлення. В межах цього етапу здійснюється загальна оцінка ризиків 

за двома напрямками:  

 ризики банку, що є результатом аналізу внутрішніх систем оцінки 

та управління ризиками (control risks); 

 ризики операційного характеру, зокрема ризикових груп операцій, 

продуктів, послуг, що складають основні види діяльності банку (activity 

risks). 

При цьому ступінь виявленого ризику оцінюється як: низький (L), 

помірно-низький (ML), помірний (M), помірно-високий (MH), високий (H). 

[194, с.8]. Джерелами інформації для органу нагляду слугують дані 

дистанційного нагляду, звітів, складених за результатами минулих перевірок 

діяльності банку, інших відомостей про діяльність банку. Результатом даного 

виду аналізу є виявлення зон ризику окремої банківської установи, що 

потребують додаткової уваги, в першу чергу, з боку правління самого банку, 

а потім вже і органу банківського нагляду. 

Важливим є те, що відповідне поєднання якості систем управління 

ризиками та агрегованої оцінки рівня ризиків дозволяє органам нагляду 

отримати загальну стандартизовану оцінку профілю ризиків банків, 

головною метою якого є виявлення банків, що потребують першочергової 

уваги зі сторони органу нагляду. 



63 

Слід зауважити, що періодичність проведення зазначених вище 

процедур залежить, в першу чергу, від рівня ресурсного забезпечення органу 

банківського нагляду, а також від ситуації в банківській системі країни в 

цілому. 

Окремим інструментом пруденційного банківського нагляду, що 

використовується в рамках ризик-орієнтованого підходу, є нагляд за 

діяльністю банків на консолідованій основі. Даний інструмент банківського 

нагляду здобув актуальність у зв’язку з процесами глобалізації, 

диверсифікацією операцій банківських установ та появою міжнародних 

об’єднань за участю банків [34, с.28]. 

Консолідований нагляд полягає в оцінці фінансових можливостей всієї 

банківської групи, враховуючи як ризики окремого банку, так і банківської 

групи в цілому. Тому консолідований нагляд є логічним завершенням 

підходу до пруденційного банківського нагляду, що ґрунтується на оцінці 

ризиків, слугує додатковим засобом оцінки фінансового стану банків із 

використанням методів, що мають місце при здійснені нагляду на 

індивідуальній основі. 

На сьогоднішній день більшість розвинених країн на національному 

рівні мають прийняту законодавчу базу, що регламентує проведення 

консолідованого нагляду за банками. Так, даний інструмент ризик-

орієнтованого банківського нагляду є обов’язковим для країн-членів 

Європейського Союзу, а також має місце у Австралії, Канаді, США тощо.   

Говорячи про систему раннього попередження, як інструмент 

пруденційного банківського нагляду, варто зазначити, що він 

використовується з метою виявлення потенційних проблем, що можуть 

створити загрозу у майбутньому. Даний інструмент особливим чином 

поєднує в собі елементи кількісного та якісного аналізу. Часто, базою для 

використання даного інструменту слугує модель CAAMPL [194, с.8].    

Окремим питанням є управління системними ризиками з метою 

забезпечення фінансової стійкості банківської системи. На практиці 
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відстеження та зменшення системних ризиків банківського сектору 

здійснюється в межах ряду етапів, що представлені у таблиці 1.6. 

 

Таблиця 1.6 

Процес відстеження системних ризиків банківського сектору 

Етап процесу 

відстеження 
Напрямок дій 

Методи аналізу системних 

ризиків 

І 

Виявлення джерел 

системного ризику, 

системно значущих 

інститутів, установ, ринків, 

платіжних систем та 

взаємозв’язків між ними 

Мережевий аналіз, зокрема, 

стохастичних мереж 

(описують мережну 

структуру, елементи якої та 

зв’язки мають імовірнісний 

характер) 

ІІ 

Визначення показників 

(індикаторів) надійності 

банківського сектору, 

фінансової системи, 

платіжних систем, 

економіки в цілому 

Методичні підходи 

Міжнародних рейтингових 

агентств та МФО до 

визначення системи 

показників та їх агрегування 

(агентство Fitch, МВФ, БМР, 

Базельський комітет тощо). 

ІІІ 

Визначення структури 

управління системним 

ризиком 

Системи гарантування та 

страхування депозитів, 

наявність кредитора 

останньої інстанції, система 

нагляду за банками, 

банківською, платіжними 

системами, системно 

важливими фінансовими 

інститутами (СВФІ) 

ІV 

Визначення організаційної 

структури відстеження та 

управління системним 

ризиком 

Структурно-логічний аналіз 

з метою побудови цілісного 

механізму управління 

системним ризиком 

банківського сектору 
Джерело: складено автором самостійно. 

 

Оцінка системних ризиків може здійснюватися за різними методиками. 

Так, агентство Fitch використовує два індикатора оцінки системного ризику: 

BSI та MPI. Індикатор банківської системи (BSI) використовується для 
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оцінки якості внутрішнього стану банківського сектору. Він набуває 

значення від «A» (дуже висока якість) до «E» (дуже низька якість). 

Макропруденційний індикатор MPI вимірює рівень, за якого зростання 

кредитування, цін на активи і реального обмінного курсу валют роблять 

банківську систему потенційно вразливою до корегування цін на активи та 

обмінного курсу, а також до впливу економічного спаду, що може бути 

наслідком такої корекції. MPI варіюється від «1» (низький) до «3» (високий). 

Два індикатора використовуються в матриці системних ризиків. Матриця 

системних ризиків будується на припущенні, що якісніші та стійкіші 

банківські системи більш здатні подолати різкі зміни. 

Міжнародний валютний фонд, в свою чергу, використовує систему 

параметрів для ідентифікації фінансової установи, як системно важливої. 

Критеріями визначення системності слугують розмір та взаємозв’язок з 

іншими установами. Ці параметри дозволяють оцінювати наслідки 

банкрутства фінансової установи на функціонування фінансових ринків та 

ступінь заміщення послуг установи. Пропонуються також такі параметри, як: 

розмір активів та пасивів банку, види його діяльності, його роль як 

контрагента в ділових операціях.  

В продовженні цієї методики, Рада з фінансової стабільності визначає 

системно значущі фінансові інститути як установи, що характеризуються 

суттєвим обсягом і складністю операцій, системною пов’язаністю та 

складною замінністю, а порушення чи диспропорції в їх діяльності можуть 

призвести до значних збитків для фінансової системи та економіки в цілому 

[70, с.190]. 

У якості альтернативного підходу Базельський комітет з банківського 

нагляду пропонує методику виявлення системно значущих банків. Методика 

містить п’ять груп зважених індикаторів. Серед них індикатори: міжнародної 

діяльності (міжнародні вимоги й зобов’язання), розміру банку (сукупні 

активи), взаємопов’язаності (активи, пасиви, частка ринкового фінансування 

в сукупних зобов’язаннях), заміщення (активи, що зберігаються в банку, 
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обсяг розрахунків, що здійснюються через платіжні системи, обсяг 

розміщених заявок на ринку цінних паперів), ступеню складності установи 

(номінальна вартість похідних фінансових інструментів на позабіржовому 

ринку; неліквідні активи, чию вартість не можливо визначити з 

використанням ринкової ціни або моделі; обсяг торгового портфелю і 

портфелю цінних паперів, що призначається для продажу). 

Порівняно з іншими методиками Базельський комітет з банківського 

нагляду пропонує методику з двома нововведеннями. По-перше, вона 

використовує індикатори міжнародної діяльності, що є фільтром для 

глобальних банків, по-друге, враховуються індикатори ступеня складності 

установи. Зокрема, методика використовувалася для ранжування банків за 

ступенем значущості.  

Враховуючи особливості наявних методик виявлення, оцінювання та 

управління системним ризиком, вважаємо, що вони могли б знайти більш 

широкого практичного вжитку в Україні. Для цього, на нашу думку, доцільно 

використовувати підхід до оцінювання рівня системного ризику банківського 

сектору, що включає: 

 оцінку за допомогою індексу фінансового стресу, що пропонується 

Міжнародним валютним фондом; 

 оцінку показника валютних диспропорцій, що відображає вплив 

глобальної фінансової системи на національні економіки [239]; 

 оцінку реального та фінансового системного ризику [236]. 

У межах управління системними ризиками, Банк міжнародних 

розрахунків пропонує методику стрес перевірки системних ризиків 

фінансових інститутів. Системний ризик вимірюється як розмір плати за 

страхування фінансової кризи. Плата визначається на очікуваних показниках 

імовірності дефолту окремих банків та прогнозованих кореляціях з 

дохідністю активів.  
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Окрема увага, у контексті проведення стрес-тестування, повинна бути 

приділена питанню ідентифікації системноважливих банків. Дані фінансово-

кредитні установи створюють певні викривлення банківської системи та 

призводять до непропорційного розподілу системного ризику. Це 

відбувається тому, що системні банки мають де факто розширену підтримку 

уряду та можуть бути недостатньо відповідальними, що призводить до 

збільшення левериджу та здійснення ризикованішої діяльності [74, с.40; 219].  

Стрес-тестування, як опосередкований метод пруденційного 

банківського нагляду, представляє собою найважливіший інструмент 

макропруденційного нагляду, що дозволяє здійснити розрахунок впливу 

макроекономічних шоків на стійкість банківських установ на 

індивідуальному рівні із використанням різних факторів ризику.  

За допомогою стрес-тестування визначаються особливо вразливі місця 

окремих сфер діяльності банків. Враховуючи світовий досвід щодо 

здійснення стрес-тестування та рекомендації, які викладені в Основних 

принципах ефективного банківського нагляду, що розроблені Базельським 

комітетом з банківського нагляду, банкам доцільно здійснювати стрес-

тестування за такими ризиками, як: кредитний ризик, ризик ліквідності, 

ринковий ризик (валютний ризик, ризик зміни процентної ставки), 

операційний ризик.  

Стрес-тестування банків згідно методики НБУ включає кількісні та 

якісні складові аналізу. Кількісний аналіз спрямований на ідентифікацію 

можливих сценаріїв розвитку подій. Він визначає масштаби можливих змін 

ринкової кон'юнктури та коливань основних її компонентів, що впливають на 

результат діяльності банку та рівень його економічної безпеки. За допомогою 

якісного аналізу оцінюється спроможність капіталу банку покривати можливі 

збитки та визначається комплекс заходів для зниження рівня ризику, 

мінімізації можливих втрат і збереження та захисту капіталу. 

Найпоширенішими методами здійснення стрес-тестування є сценарний 

аналіз та аналіз чутливості [65].  
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На практиці стрес-тестування здійснюється згідно двох основних 

підходів: «зверху-вниз» та «знизу-вверх» [231, с.3-4]. Згідно підходу «зверху-

вниз» наглядовий орган самостійно проводить стрес-тестування за власною 

методикою на основі агрегованих даних по банках країни. В свою чергу 

підхід «знизу-вверх» передбачає проведення стрес-тестування окремих видів 

ризику кожним банком самостійно на заданих сценарних умовах. Отримані 

результати надсилаються до центрального банку країни. Важливо, що 

результати, отримані від використання даного методу, співставляють з 

даними мікропруденційного аналізу [229, с.67]. В цілому ж, стрес-тестування 

доцільно використовувати як складовий елемент системи ризик-

менеджменту в банках з метою оцінювання адекватності процесів управління 

проблемними активами та визначення достатності резервів для 

відшкодування можливих втрат, що в кінцевому рахунку надає змогу банкам 

розробляти систему заходів для підтримання належного рівня безпеки 

банківської діяльності та фінансової стабільності. 

Характеристика інструментів макропруденційного банківського 

нагляду – визначення їх переліку та надання наукових коментарів щодо 

практичного використання – представлена у Додатку В. 

Узагальнюючи зазначене вище, сучасні світові тенденції доводять той 

факт, що система банківського нагляду за умови її оптимальної організації 

покликана стимулювати розвиток систем ризик-менеджменту банківських 

установ шляхом постійного моніторингу та забезпечення їх стійкості. В свою 

чергу, з метою забезпечення належного рівня ефективності, пруденційний 

ризик-орієнтований банківський нагляд повинен мати вигляд циклічного 

процесу, основними етапами якого є: 

 підготовка попереднього профілю ризиків; 

 виявлення банків та окремих сфер їх діяльності, що потребують 

першочергової уваги; 
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 дистанційний аналіз фінансового стану та рівня ризикованості 

банку [34, с.28]. 

Розроблені Базельським комітетом у 2004 році Нові угоди про капітал 

(Базель ІІ) року містять сучасні підходи до банківського регулювання та 

нагляду, основною метою якого, поряд із забезпеченням достатності капіталу 

банків та рівнем його адекватності, є вдосконалення системи управління 

ризиками, на етапах їх ідентифікації та обмеження, що сприятиме 

стабільності функціонування банківської системи в цілому.  

Оптимізація вищезазначеного процесу буде досягнена у випадку, якщо 

система банківського нагляду та система управління ризиками 

розвиватимуться паралельно одна до одної [185].  

Слід зауважити, що ефективність державного управління у банківській 

сфері залежить не лише від якості його складових частин, але й від стану 

банківського сектора, особливостей діяльності окремих банків. Так, на думку 

групи американських дослідників, найбільш оптимальним і ефективним є 

механізм здійснення нагляду, коли вимоги до банків повинні підвищуватися 

за сприятливих економічних умов і знижуватися за несприятливих, 

відповідно [186, с.204]. 

До того ж, система пруденційного банківського нагляду буде 

ефективною у тому випадку, якщо вона забезпечуватиме здійснення 

безперервного моніторингу та буде здатна оперативно реагувати на 

«сигнали» фінансової системи. Для цього банківський нагляд має активно 

впроваджувати технічні інновації в банківській індустрії. Джерелами 

отримання інформації про такі ринкові «сигнали», що використовуються 

органами нагляду, є:   

 джерела отримання кількісних «сигналів»: борг (в т.ч. 

субординований борг, боргові оцінки рейтингових агенцій, обсяг резервів, 

обсяг незабезпечених боргів), похідні цінні папери, валютні опціони, ринкова 

вартість акцій та інше;  



70 

 джерела отримання якісних «сигналів»: звіти рейтингових агенцій, 

аналіз біржової активності, корпоративні звіти, засоби масової інформації та 

Інтернет тощо [215, c.19]. 

Для розробки та впровадження нагляду на основі оцінки ризиків 

доцільно здійснювати:  

 розробку органами нагляду відповідного методичного забезпечення 

системи оцінки ризиків;  

 розробку та впровадження банками власних систем управління 

ризиками. Органи нагляду можуть допомагати в цьому процесі, розробляючи 

пруденційні стандарти для ключових сфер ризику; 

 запровадження безперервного нагляду, відповідно до якого орган 

нагляду був би постійно та регулярно інформований про справи у банку. 

Таким чином, нагляд на основі оцінки ризиків призначений для 

забезпечення більшої послідовності та ефективності інспектувань та інших 

видів наглядової діяльності. Іншими словами, функціонування 

загальнодержавної системи пруденційного банківського нагляду та контролю 

за ризиками не може бути альтернативою створення власних 

внутрішньобанківських методик аналізу та систем управління ризиками. 

Створити універсальну методику побудови зазначених систем не 

можливо в принципі, оскільки кожний банк по-своєму унікальний, 

орієнтований на власну ринкову нішу, можливості своїх працівників, 

усталені зв’язки тощо, а отже і механічне копіювання вдалої моделі 

управління ризиком, створеної конкретним банком, призведе швидше до 

негативних наслідків та значних втрат. 
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1.3. Досвід зарубіжних країн в реалізації пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду  

 

Економічна значущість системи пруденційного банківського нагляду 

на сьогоднішній день вже є аксіомою, що не потребує доказів та 

обґрунтувань. Про це свідчать численні роботи науковців зі всього світу, 

присвячені питанню банківського нагляду, та наявний досвід зарубіжних 

країн. Недоліки та слабкі місця у банківській системі будь-якої країни, 

незалежно від того, чи є вона країною, що розвивається, чи економічно 

розвиненою країною, можуть створити загрозу фінансовій стабільності не 

тільки всередині такої країни, а й на міжнародному фінансовому ринку. 

Тому, сучасні тенденції розвитку банківської справи спонукають 

економічну науку до концентрації уваги на питанні організації оптимальної 

будови системи пруденційного банківського нагляду, що буде ефективною за 

існуючих економічних умов. 

З метою дослідження поняття ефективності пруденційного 

банківського нагляду доцільним є проведення аналізу зарубіжного досвіду, 

адже практика зарубіжних країн випереджає українські реалії. Тому для 

розуміння природи даного економічного поняття та формування 

стратегічного напрямку розвитку системи пруденційного банківського 

нагляду України доцільним є розуміння досвіду розвинених країн.   

Сучасний досвід зарубіжних країн доводить на практиці той факт, що 

функції пруденційного банківського нагляду можуть виконуватись 

центральним банком країни або спеціально створеними установами. Окрім 

того, може існувати єдиний орган пруденційного нагляду за всім сектором 

фінансових послуг (банківські та небанківські установи), або може 

функціонувати ряд органів пруденційного нагляду, залежно від сегменту 

ринку фінансових послуг. Так, особливості організації системи 

пруденційного банківського нагляду різними країнами світу представлений у 

таблиці 1.7. 



Таблиця 1.7 

Особливості організації системи пруденційного банківського нагляду в різних країнах світу 

Назва країни 

Розподіл повноважень в системі організації пруденційного банківського нагляду 

Відповідальність за організацію пруденційного 

банківського нагляду 
Реалізація пруденційного банківського нагляду 

Бельгія 
Центральний банк Королівства Бельгії, Управління 

фінансовими ринками та послугами 

Центральний банк та спеціально створена незалежна 

установа 

Великобританія 
Управління пруденційного регулювання у складі 

Центрального банку Англії 

Спеціально створена уповноважена установа, дочірня 

організація центрального банку країни 

Іспанія 
Департамент пруденційного нагляду Центрального банку 

Іспанії  
Виключно центральний банк 

Німеччина 
Департамент пруденційного нагляду Центрального банку 

Німеччини  
Виключно центральний банк 

Португалія 
Департамент пруденційного банківського нагляду 

Центрального банку Португалії  
Виключно центральний банк 

Сполучені Штати 

Америки 

Федеральна резервна система, Федеральна корпорація 

страхування депозитів, Орган управління грошового обігу 

Центральний банк (банки федеральної резервної системи) 

та група уповноважених установ 

Фінляндія 
Центральний банк Фінляндії, Управління фінансового 

нагляду 

Центральний банк та спеціально створена незалежна 

установа 

Франція 
Управління пруденційного нагляду у складі 

Центрального банку Франції 

Спеціально створена уповноважена установа, дочірня 

організація центрального банку країни 

Джерело: складено автором на основі [174; 175; 177; 182; 196; 205; 206; 208; 213; 233; 244]. 
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Аналізуючи досвід розвинених країн світу в організації пруденційного 

банківського нагляду, не менш важливим залишається питанням оптимальної 

організації системи пруденційного банківського нагляду в країнах 

постсоціалістичного простору з метою забезпечення стійкості банківської 

системи країни. Так, нами був проаналізований досвід ряду країн даної групи 

з приводу організації пруденційного банківського нагляду, зокрема 

Азербайджану, Білорусії, Грузії, Естонії, Казахстану, Латвії, Литви, Росії та 

України (табл. 1.8). 

Даним країнам притаманна така ж практика, як і іншим країнам світу, 

що розглядалися нами раніше. Так, відповідно до проведеного аналізу, країни 

можуть бути розділені на дві групи: ті, де функції пруденційного 

банківського нагляду реалізуються центральним банком, або ж спеціально 

створеними установами. Окрім того, може існувати єдиний орган 

пруденційного нагляду за всім сектором фінансових послуг (банківські та 

небанківські установи), або може функціонувати ряд органів пруденційного 

нагляду, залежно від сегменту ринку фінансових послуг. 

Слід зауважити, що спільною ознакою для країн постсоціалістичного 

простору, що були нами проаналізовані, було повне або істотне наділення 

центральних банків повноваженнями щодо здійснення пруденційного 

банківського нагляду [247]. Так, центральний банк виконує роль головного і 

єдиного органу пруденційного банківського нагляду у Азербайджані, 

Білорусії, Грузії, Казахстані, Литві, Росії та Україні.  

У Грузії Національний банк Грузії є єдиним органом пруденційного 

нагляду, діяльність якого формується з двох складових – пруденційного 

банківського і небанківського нагляду. В свою чергу, банківський нагляд 

передбачає реалізацію наглядової функції за банківськими установами, тоді 

як небанківський нагляд – за страховими компаніями, пенсійними та 

інвестиційними фондами, кредитними спілками, органами 

мікрофінансування, органами обміну валют тощо [234].  
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Таблиця 1.8 

Практика країн постсоціалістичного простору в організації системи пруденційного банківського нагляду  

Назва країни 

Розподіл повноважень в системі організації пруденційного банківського нагляду 

Відповідальність за організацію пруденційного 

банківського нагляду 

Відповідальність за організацію пруденційного 

банківського нагляду 

Азербайджан 
Департамент пруденційної політики та методології 

Центрального банку Республіки Азербайджан  

Центральний банк (нагляд лише за банківськими 

установами) 

Білорусь 
Головне управління банківського нагляду Національного 

банку Республіки Білорусь  

Росія 
Департамент пруденційного нагляду Центрального банку 

Російської Федерації  

Україна 
Генеральний департамент банківського нагляду 

Національного Банку України 

Литва 
Департамент пруденційного нагляду Центрального банку 

Литви  

Центральний банк (нагляд за всіма видами  

фінансових установ) 

Грузія 
Головне управління банківського нагляду Національного 

банку Грузії  

Казахстан 

Комітет з контролю та нагляду зі фінансовим ринком та 

фінансовими установами Національного банку 

Республіки Казахстан  

Латвія 
Департамент пруденційного нагляду Комісії фінансового 

ринку та ринку капіталу 

Спеціально створена уповноважена установа, дочірня 

організація центрального банку (нагляд за всіма видами 

фінансових установ) 

Естонія 
Центральний банк Естонії, Управління фінансового 

нагляду Естонії 

Центральний банк та спеціально створена незалежна 

установа (нагляд за всіма видами фінансових установ) 

Джерело: складено автором на основі [82; 83; 84; 139; 187; 203; 207; 212; 226; 234;].  
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На відміну від досвіду Грузії, система пруденційного банківського 

нагляду Азербайджану є ближчою до української. Так, головним і єдиним 

органом пруденційного банківського нагляду є Центральний банк країни 

[187], зокрема Департамент пруденційної політики та методології. Окрім 

того, Центральний банк країни виконує лише функції пруденційного нагляду 

за банківськими установами і не переносить свого впливу на небанківські 

фінансово-кредитні установи [38]. 

Продовжує досвід України та Азербайджану і Республіка Білорусь, де 

Національному банку Республіки Білорусь відводиться роль єдиного органу 

пруденційного банківського нагляду. Безпосередньо в структурі 

центрального банку пруденційний нагляд здійснюється Головним 

управлінням банківського нагляду, зокрема Управлінням дистанційного 

нагляду за системоутворюючими банками, Управлінням дистанційного 

нагляду за несистемоутворюючими банками та Управлінням 

макропруденційного нагляду [83]. 

У Республіці Казахстан Національний банк країни здійснює контроль 

та нагляд за фінансовим ринком в цілому як мегарегулятор. Зокрема, функція 

пруденційного нагляду покладається на Комітет з фінансового контролю та 

нагляду за фінансовим ринком та фінансовими організаціями Національного 

банку Республіки Казахстан [82]. 

У Росії функція банківського нагляду покладається на Центральний 

банк країни. Зокрема пруденційний, дистанційний нагляд здійснюється 

Департаментом пруденційного нагляду Центрального банку Російської 

Федерації [139]. 

Для порівняння зазначимо, що у Латвії запроваджено досвід окремих 

європейських країн, де функцію пруденційного банківського нагляду 

закріплено за спеціально створеною уповноваженою установою, що входить 

до складу центрального банку країни та знаходиться в межах його 

підпорядкування. Так, Комісія фінансового ринку та ринку капіталу (The 

Financial and Capital Market Commission) є автономною установою, що 
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здійснює нагляд, у тому числі пруденційний, за всіма учасниками 

фінансового сектору економіки країни [207]. 

Естонія, в свою чергу, запровадила модель нагляду країн Скандинавії 

щодо розподілу функції пруденційного банківського нагляду між 

центральним банком країни та спеціально створеною уповноваженою 

установою, не залежною від центрального банку. Так, Центральному банку 

Естонії відводиться функція макропруденційного нагляду, що здійснюється 

на основі проведення аналізу та оцінки системних ризиків фінансової 

стабільності [203]. Одночасно з цим мікропруденційний нагляд за всіма 

учасниками фінансового сектору переданий Управлінню фінансового 

нагляду (Financial Supervision Authority) [212].    

Виходячи з наведеного вище, особливу увагу в межах дослідження 

досвіду організації систем пруденційного банківського нагляду привертає 

практика країн постсоціалістичного простору, а саме країн Балтії: Литви, 

Латвії та Естонії, адже існують відмінності в інституційній будові системи 

пруденційного банківського нагляду цих країн. Так, Литва наслідує досвід 

таких країн Центральної та Західної Європи, як Німеччина та Іспанія, де 

центральний банк концентрує функції пруденційного нагляду за всіма 

учасниками фінансового сектору, а не лише банківськими установами, та є 

мегарегулятором фінансової системи. В свою чергу Латвія дотримується 

практики Англії та Франції, делегуючи організацію пруденційного нагляду 

спеціально створеній уповноваженій установі, що підпорядковується 

центральному банку країни, та здійснює нагляд за всіма фінансовими 

установами. Системі пруденційного нагляду Естонії притаманне 

наслідування практики Скандинавських країн, наприклад Фінляндії, де  

пруденційний банківський нагляд здійснюється центральним банком та 

спеціально створеною незалежною від нього установою. Однак спільною 

ознакою для всіх трьох країн Балтії є те, що орган пруденційного нагляду є 

єдиним як для банківських, так і небанківських установ.  
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Ґрунтуючись на реальному досвіді країн світу в організації систем 

пруденційного банківського нагляду, логічним питанням є узагальнення 

даної практики та здійснення відповідної класифікації для більш системного 

розуміння.  

На сьогоднішній день існує ряд критеріїв та ознак, за якими, системи 

банківського нагляду можуть бути класифіковані. 

Так, Моісєєв С.Р. концентрує увагу на типах організації системи 

фінансового нагляду в цілому [73]. Ця методика ґрунтується на виокремленні 

трьох основних моделей організації системи фінансового нагляду, серед 

яких: 

 модель секторального (спеціалізованого) нагляду; 

 модель подвійного піку («twin peaks» model); 

 модель інтегрованого регулювання та нагляду (мегарегулювання). 

Визначені моделі організації системи фінансового нагляду, доцільно 

деталізувати, враховуючи специфіку організації пруденційного банківського 

нагляду. Зокрема, слід виділити: 

 модель організації пруденційного банківського нагляду в складі 

системи фінансового нагляду на основі двох та більше регуляторів (за 

фінансовими сеторами); 

 модель організації пруденційного банківського нагляду в складі 

системи фінансового нагляду на основі двох регуляторів; 

 модель організації пруденційного банківського нагляду в складі 

системи фінансового нагляду на основі мегарегулятора. 

Відповідно до першої моделі організації пруденційного банківського 

нагляду, нагляд за кожним сектором фінансового ринку (банки, страхові 

компанії, фондові посередники) закріплюються за окремими органами 

нагляду (рис.1.8). 
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Рис. 1.8. Організація пруденційного банківського нагляду в складі системи 

фінансового нагляду за фінансовими секторами 

Джерело: побудовано автором самостійно. 

 

У межах другої моделі організації пруденційного банківського дана 

функція нагляду закріплюються за двома органами, як правило центральним 

банком та управлінням пруденційного нагляду (рис. 1.9). При чому, 

найчастіше відбувається розподіл функцій мікро- та макропруденційного 

банківського нагляду.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Організація пруденційного банківського нагляду в складі 

системи фінансового нагляду на основі двох регуляторів  

Джерело: побудовано автором самостійно. 
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У свою чергу, модель організація пруденційного банківського нагляду 

у складі мегарегулятора полягає у закріплені за одним органом функції 

нагляду, у цьому випадку орган регулювання відповідає за пруденційний 

нагляд за всіма типами фінансових посередників (рис.1.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10.  Організація пруденційного банківського нагляду в складі системи 

фінансового нагляду на основі мегарегулятора 

Джерело: побудовано автором самостійно. 

 

Узагальнена методика визначення типу організації пруденційного 

банківського нагляду, на нашу думку, має бути вдосконалена та 

модифікована. Так, на основі існуючих досліджень в цій сфері нами 

розроблено алгоритм визначення особливостей будови та структури 

банківського нагляду в країні (рис. 1.11). 

Перший етап покликаний виявити наскільки незалежним є орган 

пруденційного банківського нагляду:  

 чи має орган пруденційного банківського нагляду власні джерела 

надходжень та гарантований бюджет, або він має покладатися на 

парламентську чи урядову підтримку для фінансування своєї діяльності; 

 чи є орган пруденційного банківського нагляду частиною іншої 

державної установи, наприклад міністерства фінансів чи центрального банку, 

та чи є він незалежним від них. 
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Рис. 1.11. Алгоритм визначення типу інституційної будови пруденційного 

банківського нагляду країни 

Джерело: побудовано автором на основі [69; 84; 174; 175; 177; 182; 196; 205; 206; 

208; 213; 226; 233; 244]. 
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Так, орган пруденційного банківського нагляду може бути визначений 

незалежним, якщо він відповідає обом з цих критеріїв. 

У свою чергу, представники Міжнародного валютного фонду 

розглядають незалежність органу пруденційного банківського нагляду з 

позиції двох її складових: цільова та інструментальна незалежність [173, с. 5]. 

Перша, полягає у створенні таких умов, за яких орган пруденційного 

банківського нагляду буде в змозі досягти поставлених цілей, серед яких: 

системна стабільність, оптимізація роботи банківських установ, захист 

споживачів банківських послуг. Інструментальна незалежність має місце у 

формулюванні та реалізації наглядової політики. Окрім того можуть бути 

виділені чотири елементи інструментальної незалежності, серед яких: 

регулятивна, наглядова, інституційна та бюджетна. Так, регулятивна та 

наглядова незалежність є основними проявами незалежності у виборі 

відповідних інструментів впливу. В свою чергу інституційна та бюджетна 

незалежність покликані забезпечити операційну підтримку системи 

пруденційного банківського нагляду та реалізацію основних її функцій.  

У продовженні зазначеного вище, організація системи пруденційного 

банківського нагляду буде ефективною, за умови, якщо орган пруденційного 

банківського нагляду є незалежним від: 

 політичних сил – органи пруденційного банківського нагляду 

мають об’єктивно визначатися законодавчою владою країни, а не 

автократичним правлінням, з метою задоволення його особистих потреб; 

 банків, що знаходяться під наглядом – органи пруденційного 

банківського нагляду мають бути захищені від законодавчих позовів 

ініційованих банками, що підпадають під їх нагляд, що можуть бути 

спричинені рішеннями, що ними приймаються з метою забезпечення 

надійності та стабільності банківського сектору;  

 можливості голови органу нагляду бути звільненим безпідставно – 

голові органу пруденційного банківського нагляду має бути наданий 

мінімальний та визначений строк діяльності, що здатне забезпечити 
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результативність наглядової політики та ряду необхідних дій без ризику бути 

звільненим передчасно та безпідставно.  

Зважаючи на зазначене вище, доцільно відмітити, що ступінь 

незалежності органу пруденційного банківського нагляду також тісно 

пов'язаний із загальними стандартами державного управління в країні в 

цілому [193, с.6].          

На другому етапі має бути визначена кількість органів банківського 

нагляду. Так може існувати єдиний орган пруденційного нагляду за всім 

сектором фінансових послуг (банківські та небанківські установи), або може 

функціонувати ряд органів пруденційного банківського нагляду, залежно від 

сегменту ринку фінансових послуг.  

Якщо функція пруденційного банківського нагляду покладається на 

декілька уповноважених органів, необхідним є визначення, який з них є 

головним органом пруденційного банківського нагляду. У випадку, якщо 

функція пруденційного банківського нагляду покладена не на центральний 

банк країни, доцільно з’ясувати особливості структурної будови системи 

банківського нагляду. 

Тому, третій етап полягає у визначенні типу органу пруденційного 

нагляду. Ним, у свою черну, може виступати центральний банк країни або 

спеціально створені установи.   

Використання запропонованого нами алгоритму дає змогу визначити 

форму організації пруденційного банківського нагляду, залежно від типу 

головного регулятора, яким можуть виступати: незалежна державна 

установа, залежна уповноважена державна установа або центральний банк.  

Досвід зарубіжних країн доводить на практиці той факт, що країнам з 

нижчим рівнем розвитку, низьким рівнем доходів притаманне делегування 

функції пруденційного банківського нагляду  центральному банку. Це може 

бути пояснено і тим, що центральний банк є однією з небагатьох державних 

установ, якій притаманна здатність проводити ефективний нагляд. При цьому 

наявність єдиного органу пруденційного нагляду, в особі центрального 
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банку, відкидає потребу у розподілі повноважень, інформації між декількома 

органами нагляду, що є доцільним для країн з низьким рівнем розвитку.  

На противагу цьому, зазначена практика організації системи 

пруденційного банківського нагляду не є притаманною країнам з наявним 

досвідом нещодавніх кризових потрясінь. Це пояснюється тим, що в межах 

даних країн, скоріше за все, буде здійснено делегування функцій 

пруденційного нагляду незалежній державній установі, враховуючи невдалий 

досвід виконання центральним банком покладених на нього наглядових 

функцій.  

В продовженні цього, групою науковців було проведено емпіричне 

дослідження, в межах якого були проаналізовані структури систем 

пруденційного банківського нагляду на прикладі 90 органів банківського 

нагляду (в т.ч. центральні банки та фінансові уповноважені органи). 

Результати дослідження довели той факт, що центральні банки, як органи 

нагляду, закономірно створюються та функціонують за рахунок державного 

фінансування, у той час як для фінансових уповноважених органів нагляду 

головним джерелом фінансування виступають кошти, отримані від банків, 

підпорядкованих даним органам нагляду, у вигляді зборів та виплат [230, с. 

307-308].  

Активна економічна глобалізація значним чином впливає на 

усвідомлення та переосмислення механізмів регулювання економічних 

процесів, що відбуваються у світовому економічному просторі [125, с.58]. 

Наявні тенденції розвитку світових фінансових ринків, яким притаманні 

інтеграційні процеси, спонукають органи пруденційного нагляду до більш 

пильної уваги з метою забезпечення ефективності діяльності учасників 

ринку, захисту прав вкладників банків та одночасної організації ринкової 

дисципліни та підтримки здорового бізнес-клімату в межах банківської 

системи загалом. Як результат, наявними стають трансформаційні зміни в 

системі пруденційного банківського нагляду країн світу з метою виконання 

завдань та реалізації функцій, покладених на органи пруденційного 
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банківського нагляду. Такі зміни в системі пруденційного нагляду за 

учасниками банківської системи можна розділити на дві основні групи: 

 внутрішньосистемні трансформації; 

 зовнішньосистемні трансформації. 

Внутрішньосистемні трансформації є такими змінами у системі 

пруденційного банківського нагляду країни, що не виходять за межі цієї 

системи.  

Так, лібералізація монетарної політики, високий рівень економічного 

розвитку країни, необхідність вдосконалення наглядових повноважень та 

підвищення відповідальності за їх здійснення призвели до появи створення 

спеціалізованих органів пруденційного регулювання. Проте, фінансово-

економічна криза 2007–2009 рр. стала своєрідним індикатором ефективності 

систем пруденційного банківського нагляду країн світу та змістила 

пріоритети нагляду на забезпечення фінансової стійкості банківської системи 

країни. Результатом подій стала низка реформ систем нагляду за 

банківськими установами протягом 2010–2011 років, що продовжуються і в 

нинішній час. 

Хвиля реформування торкнулясь і Великобританії, яка у 2010 році 

обрала курс на реформування системи пруденційного банківського нагляду 

та у 2013 році відбулася ліквідація мегарегулятора (Financial Services 

Authority) із одночасним створенням центральним банком (Bank of England) 

дочірньої організації з пруденційного нагляду (Prudential Regulation 

Authority). До того ж було сформовано новий орган - Consumer Protection and 

Markets Authority [177].  

У Франції в 2010 році відповідно до проведеної реформи в межах 

центрального банку Франції (Banque de France) було створено Управління 

пруденційного нагляду (Prudential Control Authority), до якого відійшли 

функції ліцензування та нагляду за банками, платіжними системами, 

страховими та інвестиційними компаніями [182]. 
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У свою чергу, в Ірландії у 2010 році відбулося створення єдиного 

мегарегулятора на базі центрального банку (Central Bank of Ireland) [179]. 

Наслідуючи досвід Ірландії, Литва у 2011 році здійснила злиття всіх 

типів нагляду в єдиний мегарегулятор на базі автономного департаменту 

центрального банку (Bank of Lithuania) [226]. 

У Бельгії відповідно до реформи 2011 року пруденційний нагляд за 

фінансовими посередниками відійшов  до центрального банку (National Bank 

of Belgium), а нагляд за дотриманням біржових правил та розкриттям 

інформації був переданий Управлінню фінансовими ринками та послугами 

(Financial Services and Markets Authority) [208; 233].  

Португалія, в свою чергу, у 2011 році здійснила перехід від 

секторальної моделі нагляду до моделі «twin peaks». Це супроводжувалося 

тим, що центральному банку перейшов пруденційний нагляд за всіма типами 

фінансових посередників, а ліцензування було передано окремому 

спеціалізованому органу [175]. 

Подібні тенденції у 2011 році спостерігались і у Греції, де відбулось 

посилення ролі центрального банку (Bank of Greece) за рахунок передачі 

функції нагляду за страховими компаніями та паралельного скорочення 

повноважень Служби нагляду за фінансовими ринками (Capital Market 

Commission) [178]. 

У Німеччині відповідно до Закону про нагляд за сектором фінансових 

послуг та нової редакції Закону про кредитну систему з 1 травня 2002 року 

почав функціонувати принципово новий режим інтегрованого 

співробітництва між Федеральним управлінням фінансового нагляду (Federal 

Financial Supervisory Authority) та центральним банком (Deutsche Bundesbank) 

[196]. Проте у 2011 році, у відповідності до проведеної реформи, до 

центрального банку (Deutsche Bundesbank) було повернено функції 

пруденційного банківського нагляду. 

Попередній досвід Німеччини є притаманним і країнам Скандинавії, де 

система банківського нагляду побудована шляхом розподілу відповідних 
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функцій нагляду між центральним банком та незалежними державними 

установами, однак в цих країнах посткризове реформування не мало такого 

значного характеру. Як приклад, система пруденційного банківського 

нагляду Фінляндії, де дана функція покладена на Управління фінансового 

нагляду (Financial Supervisory Authority) та Центральний банк Фінляндії 

(Bank of Finland). При чому між цими двома органами нагляду є наявним 

тісний зв'язок у співпраці, поряд із правом автономного та незалежного 

прийняття рішення [213; 244]. 

Диференціація функцій нагляду характерна для Сполучених Штатів 

Америки, де функція банківського нагляду розділена між Федеральною 

резервною системою (Federal Reserve System), Федеральною корпорацією 

страхування депозитів (Federal Deposit Insurance Corporation), Органом 

управління грошового обігу (Office of the Comptroller of the Currency) та 

банківськими радами (комісіями) штатів [205; 206; 237]. 

Підсумовуючи зазначене вище, досвід зарубіжних країн дає нам змогу 

виокремити ряд загальних тенденцій організації систем пруденційного 

банківського нагляду. 

По-перше, делегування функції пруденційного нагляду залежній 

уповноваженій державній установі є доцільнім в країнах, які мають 

позитивний досвід ефективного державного управління та наявні 

високоякісні механізми регулювання. До того ж, за таких умов можливим є 

розподіл функцій нагляду між декількома такими установами, наприклад 

центральним банком країни та іншою державною установою. 

По-друге, доцільним є делегування функції пруденційного нагляду 

незалежній уповноваженій державній установі за умов, якщо система 

пруденційного банківського нагляду відповідає критеріям незалежності, 

відповідальності та прозорості.  

По-третє, пруденційний банківський нагляд на чолі з центральним 

банком більш доцільно впроваджувати в країнах з високою правовою 

культурою, міцною законодавчою базою та політичною стабільністю. За 

http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Deposit_Insurance_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_Comptroller_of_the_Currency
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інших умов, головні критерії організації системи пруденційного банківського 

нагляду – незалежність, відповідальність та прозорість, дотримуватись 

повною мірою не будуть [198, с.5]. 

Більш складним та змістовним є питання зовнішньосистемних 

трансформацій в контексті організації пруденційного банківського нагляду.  

Так, з усвідомленням глобального характеру кризи посилилася 

тенденція переходу багатьох країн до інтегрованих систем регулювання 

фінансового сектору на основі повного або часткового об’єднання функцій 

контролю та регулювання ринків фінансових послуг. Зокрема, протягом 

2008-2010 рр. зміни в системі регулювання внесли Бельгія, Великобританія, 

Греція, Ірландія, Іспанія, Італія, Литва, Португалія, Франція, Швейцарія [76, 

с.14]. Мова йде про створення наднаціональних органів пруденційного 

банківського нагляду. Їх економічне значення та роль у забезпеченні 

фінансової стійкості схематично зображена на рис. 1.12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Економічне значення наднаціональних органів пруденційного 

банківського нагляду в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи  

Джерело: побудовано автором самостійно. 

Примітки: БУ – банківська установа, ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність.  
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Відповідно до схеми, в межах кожної країни є організованими системи 

пруденційного банківського нагляду, що концентрують свою увагу на 

діяльності банківських установ в контексті здійснення ними управління 

ризиками, що виникають в процесі організації банківської діяльності. Таким 

чином, окремо кожна країна в середині своєї системи здатна підтримувати 

стабільність та сприятливий бізнес-клімат. Проте, в умовах інтеграції 

фінансових ринків, інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності 

представників банківського сектору виникає загроза експорту-імпорту 

ризиків, у зв’язку з чим постає питання підтримки даних процесів та захисту 

національної економіки. Доцільним за цих умов є розширення інструментів 

пруденційного банківського нагляду з метою повноцінного виконання 

покладених на уповноважені органи  нагляду функції.  

Особливим прикладом є Європейський Союз, де з метою вирішення 

проблем удосконалення регулювання у 2010 році з ініціативи Європейської 

комісії було створено дві групи наглядових органів, покликаних регулювати 

діяльність фінансового сектору та попереджати про ранні ознаки можливих 

криз. Нову наднаціональну наглядову фінансову архітектуру сформовано з 

Об’єднаного комітету європейських наглядових органів (Joint Committee of 

the European Supervisory Authorities, JCESA) і новоствореної Європейської 

ради з системних ризиків (European Systemic Risk Board, ESRB), завданням 

якої є моніторинг стану фінансової системи ЄС та раннє виявлення проблем і 

розробка рекомендацій для національних регуляторів щодо їх усунення [76, 

с.15]. Європейська система фінансового нагляду (European System of 

Financial Supervision, ESFS) складається з національних регуляторів і трьох 

нових органів нагляду за діяльністю окремих секторів, до складу яких поряд 

з іншими входить і Європейська банківська адміністрація (European Banking 

Authority, EBA) [118; 246] .  

Окремим питанням, у цьому контексті, виступає створення Єдиного 

Механізму Нагляду (Single Supervision Mechanism - SSM). Так, в грудні 2012 

року міністри фінансів країн Єврозони досягли згоди у створенні так званого 
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Єдиного Механізму Нагляду – наднаціонального органу нагляду. На 

сьогоднішній день питання знаходиться на стадії обговорень з Європейським 

парламентом, а в майбутньому надасть Європейському центральному банку 

роль органу нагляду [204]. 

Існує ряд аргументів на користь перебудови системи нагляду в ЄС та 

створення Єдиного Механізму Нагляду. По-перше, дана дія покликана 

розв’язати так звану «фінансову трилему»: неможливість досягнути 

одночасно фінансової стабільності, фінансової інтеграції та підтримки 

національних фінансових політик країн в умовах інтеграції фінансових 

ринків [241, с.58]. Іншою метою створення Єдиного Механізму Нагляду є 

розрив своєрідного замкненого кола у відносинах між суверенітетом країни 

та банками, що стало визначальним моментом під час останньої кризи [189].  

З метою досягнення поставлених цілей система Єдиного Механізму 

Нагляду за учасниками фінансового ринку створена на базі Європейського 

центрального банку (European Central Bank - ECB), що пояснюється 

наступними критеріями: 

– відповідальність за проведення грошово-кредитної політики 

створює для центрального банку природний та глибокий інтерес до 

забезпечення стабільності фінансової системи; 

– має місце тісний зв'язок між мікропруденційним контролем 

окремих фінансових установ та оцінкою ризиків фінансової системи в 

цілому, що констатує макропруденційну причетність центрального банку до 

процесу нагляду; 

– наявність інформаційної синергії між банківським наглядом та 

рештою функцій центрального банку.  

Створення наднаціонального органу пруденційного нагляду, на 

прикладі досвіду Європейського Союзу щодо заснування Єдиного Механізму 

Нагляду, доводить головну особливість даної структури – повне охоплення 

всіх учасників фінансової системи з одночасною ефективною 
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децентралізацією наглядової діяльності між національними органами нагляду 

з метою забезпечення дієвого та результативного процесу прийняття рішень.  

Таким чином, наявні інтеграційні процеси, що є притаманними світовій 

фінансовій системі ще більше активують та загострюють питання 

підтримання фінансової стабільності та дотримання векторів фінансової 

політики, що окреслюються в межах кожної країни. Поруч із цим, 

банківській системі окремої країни притаманний цілий ряд особливостей, 

зокрема: економічних, соціальних, політичних, історичних, культурних тощо. 

Отже, зважаючи на особливості розвитку банківських систем країн, 

пруденційний банківський нагляд має бути організований з урахуванням 

міжнародних стандартів та національних особливостей таким чином, щоби 

він був ефективним і здатним забезпечити стійкість як окремих банківських 

установ, так і стабільність банківської системи країни в цілому.     

Окрім того, рівень ефективності пруденційного банківського нагляду 

безпосередньо залежить від особливостей його організації. З одного боку, 

органи пруденційного банківського нагляду повинні бути незалежними від 

політики і особистих інтересів окремих осіб, щоб забезпечувати 

загальнонаціональні інтереси. Проте, може мати місце ситуація, коли дії 

органу нагляду будуть суперечити цілям політичних і ділових кіл, тому 

функціонування даної системи повинно забезпечуватися виключно 

прозорими і підзвітними механізмами. Важливим є і той факт, що 

спрямованість пруденційного банківського нагляду не може розходитися з 

загальнонаціональними тенденціями розвитку, а його заходи повинні бути 

спрямовані на забезпечення фінансової стабільності в економіці країни. 

Зважаючи на це, проаналізований нами досвід зарубіжних країн є 

корисним з огляду на те, що концепція розвитку пруденційного банківського 

нагляду в Україні направлена, перш за все, на впровадження ефективного 

нагляду, що передбачає формування системи пруденційного банківського 

нагляду відповідно до національних вимог та міжнародних стандартів. 
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Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретичних засад пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду, особливостей його організації в системі банківського 

регулювання, аналіз та врахування зарубіжного досвіду в реалізації 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду дозволило 

отримати такі висновки. 

1. Економічний зміст пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду базується на необхідності забезпеченні фінансової 

стійкості банківської системи. Пруденційний нагляд за діяльністю банків 

відіграє важливу роль у попередженні виникнення системних банківських 

криз шляхом перенесення фокусу на системні ризики. З огляду на це 

підвищення ефективності пруденційного банківського нагляду передбачає 

розвиток його змістовного компонента та орієнтацію на реальні ризики 

банківської діяльності, що передбачає подальший розвиток методології 

банківського регулювання та впровадження відповідних методів та 

інструментів, застосування яких відповідає завданням ризик-орієнтованого 

нагляду.  

2. Ефективність пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду визначається через три складові: функціональну, інституційну та 

операційну ефективність. Функціональна ефективність характеризується 

повнотою та дієвістю реалізації органами пруденційного банківського 

нагляду функцій, спрямованих на мінімізацію банківських ризиків на основі 

запровадження безперервного циклу нагляду. Інституційна ефективність 

визначається наявністю відповідних органів та повнотою закріплених за 

ними повноважень щодо моніторингу банківських ризиків. Операційна 

ефективність характеризується реалізацією пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду за умови використання меншого обсягу 

наглядових ресурсів.  
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3. Критерії ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду варіюються, відповідно до трьох складових 

ефективності – функціональної, інституційної та операційної – із 

виокремленням критеріїв: повноти та дієвості реалізації органами 

пруденційного банківського нагляду функцій, спрямованих на мінімізацію 

банківських ризиків на основі запровадження безперервного циклу нагляду; 

загальноекономічних системних результатів реалізації пруденційного 

банківського нагляду; ефективності внутрішньої організації та 

функціонування системи пруденційного банківського нагляду. 

4. Інструментарій пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду має свою специфіку в контексті мікро- та макропруденційного 

нагляду. Ефективність пруденційного банківського нагляду досягається 

завдяки їх поєднанню в контексті забезпечення фінансової стійкості 

банківської системи шляхом управління банківськими ризиками, в тому числі 

тими, що мають системний характер.  

5. Інституційна будова пруденційного банківського нагляду 

варіюється у відповідності до специфічних особливостей економічного, 

політичного та соціально-культурного розвитку країн світу. Визначення типу 

інституційної будови системи пруденційного банківського нагляду країни 

здійснюється в межах алгоритму, що складається з трьох етапів: 

ідентифікації рівня незалежності органу пруденційного банківського нагляду, 

визначення кількості органів пруденційного банківського нагляду, 

виокремлення типу органу пруденційного банківського нагляду. 

6. Розкрито наявність внутрішньо- та зовнішньосистемних 

трансформацій в організації пруденційного банківського нагляду. 

Вдосконалення наглядових повноважень та підвищення відповідальності за 

їх здійснення обумовило створення спеціалізованих органів пруденційного 

регулювання в країнах з високим рівнем економічного розвитку. Зокрема, в 

умовах інтеграції фінансових ринків посилилася тенденція переходу багатьох 

країн світу до інтегрованих систем регулювання фінансового сектору на 
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основі повного або часткового об’єднання функцій контролю та регулювання 

ринків фінансових послуг. У роботі розкрито передумови та наслідки 

створення в ЄС наднаціонального органу пруденційного нагляду на базі 

Європейського центрального банку. 

Висновки, рекомендації та пропозиції дисертанта, що містяться у 

першому розділі дисертаційного дослідження, знайшли своє відображення в 

публікаціях автора [75,78,79,142,143,145,149-153,155,157,250], що наведені у 

списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРУДЕНЦІЙНОГО РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО 

БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ: МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

2.1. Особливості пруденційного банківського нагляду в Україні  

 

Згідно національного законодавства України пруденційний банківський 

нагляд є складовою частиною загальної системи нагляду, що проводиться 

органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і 

базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану 

фінансової установи, результатів її діяльності та якості управління нею, 

дотриманні обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що 

обмежують ризики за операціями з фінансовими активами [106]. Зокрема, 

методика пруденційного нагляду вивчає дотримання банком вимог чинного 

законодавства, нормативних актів Національного банку України, 

економічних нормативів тощо [102]. 

Пруденційний банківський нагляд, в контексті фінансового нагляду 

України організований за секторальною, або спеціалізованою, моделлю. До 

того ж, система пруденційного банківського нагляду України є 

централізованою, адже функції банківського нагляду, як виїзного, так і 

безвиїзного (дистанційного), зосереджені в компетенції одного регулятора. 

Головним органом пруденційного банківського нагляду в Україні є 

Національний банк України. Зокрема, Департамент банківського нагляду 

НБУ, що знаходиться у прямому підпорядкуванні Першому заступнику 

Голови НБУ, реалізує головне завдання – здійснення ефективного 

банківського нагляду за банками 1 та 2 груп, а також банками 3 та 4 груп у м. 

Києві та Київській області (у тому числі за банками, у яких призначено 

тимчасову адміністрацію) та філіями іноземних банків в Україні. Також до 

компетенції Департаменту банківського нагляду входить контроль за 
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здійсненням територіальними управліннями НБУ якісного нагляду за 

банками 3 та 4 груп (крім банків у м. Києві і Київській області), застосування 

до банків адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України. 

До того ж, Департамент методології безпосередньо відповідає за розроблення 

та вдосконалення методологічної бази з питань регулювання діяльності 

банків і банківського нагляду, планування розвитку та вдосконалення 

банківського нагляду, здійснення комплексного аналізу діяльності 

банківської системи України тощо [84]. 

Окреме значення має Департамент фінансової стабліьності 

Національного банку України, уповноважений спеціалізуватися на вирішенні 

питань в сфері макропруденційного регулювання та управління 

макропруденційної політики, зокрема щодо формування стратегії та 

розроблення відповідного інструментарію.  

Національний банк України здійснює пруденційний банківський нагляд 

на основі існуючої нормативно-правової бази України відповідно до 

положень законодавства ЄС з питань банківської діяльності, основних 

принципів ефективного банківського нагляду, розроблених Базельським 

комітетом з питань банківського нагляду, та з урахуванням кращої 

міжнародної практики [124, с.34]. Базові рекомендації до організації та 

практичної реалізації пруденційної банківської наглядової діяльності 

закріплені у положеннях Конституції України [48], законах України («Про 

банки і банківську діяльність» [99], «Про Національний банк України» [102], 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання 

негативному впливу на стабільність банківської системи» [100], «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму» [101], «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [106]), 

постановах та розпорядженнях НБУ («Інструкція про порядок регулювання 

діяльності банків в Україні» [41], «Методичні вказівки з інспектування банків 

«Система оцінки ризиків»» [62], «Методичні рекомендації щодо організації 
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та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України» [63], 

«Методичні рекомендації щодо порядку здійснення аналізу фінансового 

стану банку та складання звіту про моніторинг банку – юридичної особи» 

[64], «Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в 

банках України» [65], «Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних 

банках України» [103], «Про порядок визначення рейтингових оцінок за 

рейтинговою системою CAMELS» [104]) та інших нормативно-правових 

актах України. Національна законодавча база регулювання пруденційного 

банківського нагляду доповнюється зарубіжними нормативно-правовими 

актами, розробленими міжнародними нормоутворюючими установами, серед 

яких: Директиви ЄС [28,29,199,200,201], нормативні документи і 

рекомендації Базельського комітету з питань банківського нагляду, базовими 

з яких виступають: Основні принципи ефективного банківського нагляду, 

1997 р. та оновлена редакція 2006 р. [190] та 2012 р. [191]; Базель І – 

«Міжнародна конвергенція щодо вимірювання та вимог до капіталу», 1988 р. 

та оновлена редакція 1996 р. [222]; Базель ІІ  – «Міжнародна конвергенція 

щодо вимірювання та вимог до капіталу: нові підходи», 2004 р. [223]; Базель 

ІІІ – 2010 р. [183], 2013 р. [184] тощо.  

Імплементацію вимог Базельського комітету з питань банківського 

нагляду та Основних принципів ефективного банківського нагляду в Україні 

розпочато ще на початку 2000-х років, а починаючи з 2008 року НБУ 

проголосив курс на перехід до нагляду за діяльністю банків на основі оцінки 

ризиків [110, с.77]. Це дозволило Україні максимально наблизитись до 

міжнародних стандартів ведення пруденційного банківського нагляду та 

здійснити переорієнтування нагляду з ретроспективного на перспективний. 

Пруденційний ризик-орієнтований банківський нагляд реалізується 

шляхом виконання суб’єктами пруденційного нагляду покладених на них 

функцій через вплив на визначені об’єкти пруденційного нагляду із 

використанням відповідних методів та інструментів в межах визначених 
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принципів з метою реалізації поставлених завдань і, у кінцевому підсумку, 

досягнення цілей та ґрунтується на ряді положень: 

 метою пруденційного банківського нагляду України є забезпечення 

фінансової стійкості банківської системи країни та захист інтересів 

вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на 

банківських рахунках; 

 наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі 

банки, їх відокремлені підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків 

на території України та за кордоном, установи іноземних банків в Україні, а 

також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання вимог Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» щодо здійснення банківської 

діяльності;  

 для здійснення своїх функцій Національний банк України має право 

безоплатно одержувати від банків, банківських об’єднань та юридичних осіб, 

які отримали ліцензію Національного банку України, а також від осіб, 

стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність 

відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

інформацію про їх діяльність та пояснення стосовно отриманої інформації і 

проведених операцій; 

 отримана Національним банком України інформація не підлягає 

розголошенню за винятком випадків, передбачених законодавством України; 

 під час здійснення банківського, як виїзного, так і безвиїзного, 

нагляду, Національний банк України має право вимагати від банків та їх 

керівників усунення порушень банківського законодавства, виконання 

нормативно-правових актів Національного банку України для уникнення або 

подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку 

коштів, довірених таким банкам, або завдати шкоди належному веденню 

банківської діяльності [84]. 

Важливим елементом організації системи пруденційного банківського 

нагляду є розуміння об’єктів її діяльності. Так, об’єктом банківського 
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нагляду Національного банку України виступають фінансово-кредитні 

установи, а пруденційний банківський нагляд, зокрема, зосереджений в 

більшій мірі на ризиках банківського сектору та системах управління 

ризиками банків. В цьому контексті НБУ виділено дев'ять категорій ризику: 

кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної ставки, 

ринковий ризик, валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик 

репутації, юридичний ризик, стратегічний ризик тощо. Ці категорії ризиків 

не є взаємовиключними, будь-який продукт або послуга може наражати банк 

на декілька ризиків. Однак для зручності аналізу Національний банк України 

виявляє та оцінює ці ризики окремо. 

Постанова правління Національного банку України «Методичні 

вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»» від 15 березня 

2004 р. №104 засвідчує, що оцінка ризику в системі оцінки банківських 

ризиків має відображати як дійсні, так і потенційні параметри ризику банку. 

На цій оцінці й базується стратегія та дії служби банківського нагляду [62]. 

Використовуючи даний підхід, представники служби банківського нагляду  

Національного банку мають визначати, як певні існуючі або потенційні 

проблеми, на які наражається банк або банківська система, впливають на 

характер і рівень ризиків у цьому банку.  

Згідно концепції банківського нагляду на основі системи оцінки 

ризиків, відповідальність за контроль ризиків покладається на керівництво 

банку і спостережну раду банку. Національний банк визначає, наскільки 

добре банк управляє ризиками протягом певного періоду, а не лише оцінює 

стан на певний момент часу. Також, за умов банківського нагляду на основі 

системи оцінки ризиків, Національний банк діє більше як наглядач, аніж  як 

ревізор. Окрім того, нагляд на основі оцінки ризиків дозволяє Національному 

банку здійснювати превентивний нагляд, зосереджуючись як на ризиках 

окремих банків, так і на системних ризиках банківської системи загалом. 

Пруденційний банківський нагляд на основі оцінки ризиків визначає 

сфери діяльності, які в сукупності можуть становити неприйнятний рівень 



99 

ризику для банківської системи. Коли йдеться про високоризикові види 

діяльності або види діяльності, що стали особливо ризиковими через ринкові 

умови, Національний банк має на меті справляти відповідний вплив на 

банківську систему через взаємодію з нею за допомогою безпосереднього 

нагляду, а також через дії опосередкованого характеру, шляхом 

використання інструментів нормативно-правового регулювання. У ситуаціях, 

коли конкретний банк не управляє належним чином своїми ризиками, 

Національний банк вживатиме прямі заходи впливу до керівництва банку з 

метою приведення його дій у відповідність до основоположних принципів 

надійної банківської діяльності. 

Загалом, пруденційний банківський нагляд на основі оцінки ризиків 

передбачає спрямування більших ресурсів у сфери підвищеного ризику. 

Національний банк, зокрема, досягає цього за допомогою таких дій: 

 виявлення ризиків з використанням уніфікованих визначень, що 

формує підґрунтя для висновків і дій нагляду; 

 вимірювання ризику на основі уніфікованих факторів оцінки; 

 оцінка управління ризиками, яка дозволяє визначити, чи адекватно 

управляються і контролюються за допомогою відповідних  

систем банку визначені рівні ризику; 

 спрямування більшого обсягу ресурсів у сфери підвищеного або 

зростаючого ризику як у межах одного банку, так і в банківській  

системі загалом (стратегія нагляду); 

 використання відповідних інструментів нагляду, залежно від 

виявлених ризиків, формулювання висновків щодо параметрів та рівня 

ризиків, а також визначення заходів щодо подальшого контролю виявлених 

проблем [103]. 

Національний банк України визначив систему для оцінки кожної 

категорії ризику (табл. 2.1). Система оцінки ризиків надає можливість в 

послідовний спосіб вимірювати ризики і визначати, яких наглядових 

процедур необхідно вжити.  
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 Таблиця 2.1 

Характеристика системи оцінки ризиків на основі їх параметрів 

Параметри ризиків 

банку 

Характеристика параметрів 

ризиків банку 

Вимірювання 

параметрів ризиків 

банку 

Кількість ризику 
Рівень або обсяг ризику, на 

який наражається банк 

Незначна, 

Помірна, 

Значна. 

Якість управління 

ризиком 

Наскільки добре здійснюється 

виявлення, вимірювання, 

контроль і моніторинг ризиків 

Висока, 

Потребує 

вдосконалення, 

Низька. 

Сукупний ризик 

Узагальнений висновок, який 

відображає рівень занепокоєння 

органів  нагляду,  зважаючи як 

на кількість ризику, так і на 

якість управління ризиком, з 

урахуванням відносного 

значення кожного з цих 

аспектів. 

Високий, 

Помірний, 

Низький. 

Напрям ризику 

Ймовірна зміна сукупного  

рівня  ризику протягом  

наступних 12  місяців. 

Зростає,   

Стабільний,  

Зменшується. 

Джерело: складено автором на основі [90; 103]. 

 

Органи нагляду здійснюють аналіз банківських ризиків згідно 

законодавчо визначеної системи оцінки ризиків у кінці кожного циклу 

нагляду, як правило, цикл дорівнює 12 місяцям. Така оцінка може 

уточнюватися в будь-який час, коли органам нагляду стає відомо про зміни 

параметрів ризиків на проміжних етапах.  

Під час оцінки системи управління ризиками орган пруденційного 

банківського нагляду бере до уваги положення, процеси, персонал і системи 

контролю. Значні недоліки в одному або декількох із цих компонентів 

розглядаються як недоліки в управлінні ризиками [138]. Усі ці системи є 

важливими, але розвиненість і складність кожної з них є різною залежно від 

складності операцій банку. Менші за розміром банки, які не здійснюють 
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складних операцій, як правило, мають менш формалізовані положення, 

процеси і системи контролю, ніж більші банки. Проте це не означає, що 

системи управління ризиками є менш важливими для банків з нескладними 

операціями. Це лише свідчить про те, що формалізація процесу є менш 

вираженою. Усі банки мають бути в змозі чітко визначити і 

продемонструвати ефективність своїх власних систем управління ризиками. 

Ефективне управління ризиками передбачає наявність послідовних 

положень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. 

1. Положення відображають намір банку досягти бажаних результатів. 

Вони визначають стандарти і дії, що мають бути застосовані для виконання 

певних конкретних завдань. Ретельно розроблені положення спираються на 

відповідним чином сформульовані місію, цінності та принципи діяльності 

банку. Вони також чітко визначають рівень толерантності банку до ризику. 

Мають бути впроваджені механізми внесення змін до положень у разі зміни 

характеру діяльності банку або рівня його толерантності до ризику.  

2. Процеси – це процедури, програми і практика, що визначають, як 

банк виконуватиме свої завдання. Процеси визначають, яким чином 

здійснюється поточна діяльність банку. Розроблені належним чином процеси 

повинні ґрунтуватися на положеннях банку, а їх функціонування спирається 

на відповідні повноваження виконавців. 

3. Персонал – це працівники та керівники банківської установи, які 

безпосередньо беруть участь у виконанні процесів або контролюють їх 

функціонування. Працівники та керівники мають бути кваліфікованими, 

компетентними і належним чином виконувати свої обов'язки.  

4. Системи контролю – це засоби та інформаційні системи, які 

використовують керівники банку для оцінки результатів діяльності 

працівників, підрозділів та банку в цілому, прийняття рішень і визначення 

ефективності існуючих у банку процесів; ґрунтуються на принципі 

зворотного зв'язку і мають бути своєчасними, точними та інформативними;  
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дозволяють оцінити результати діяльності банку та допомагають приймати 

рішення.  

У процесі оцінки ризиків із застосуванням системи оцінки ризиків, 

органи нагляду визначають рівень занепокоєння, тобто сукупний ризик, і 

напрям ризику для кожної категорії ризику. Відповідні висновки органів 

нагляду визначають, які наглядові заходи будуть використовуватися, як 

наприклад, планова інспекційна перевірка, позапланова інспекційна 

перевірка, заходи безвиїзного нагляду тощо. 

Застосування методики і критеріїв управління ризиками дозволяє НБУ 

визначати, яка саме програма наглядових дій має бути розроблена для 

кожного конкретного банку. Відповідно, пруденційний банківський нагляд 

має буде сконцентрований головним чином на забезпечення ефективності 

нагляду за кожним банком за умови якомога меншого втручання в його 

роботу, що відповідає інтересам як банку, так і його вкладників та інших 

кредиторів. 

Банківська система України має особливості структурної будови, що 

беззаперечно впливає на специфіку організації роботи пруденційного 

банківського нагляду (рис. 2.1).  

Станом на 01.01.2015 р. в Україні зареєстровано 182 банки, з яких 163 

мають банківську ліцензію, проти 180 станом на 01.01.2014 р., з них 1 банк 

має ліцензію санаційного банку, 1 банк знаходиться в стані реорганізацій 

(Ренесанс Кредит), 16 банків – на стадії введення тимчасової адміністрації, а 

25 банків – в стані ліквідації [84]. 

Усі банки України поділяються на чотири групи за розміром активів.  

Станом на 01.01.2015 р. І група складає 10,1 % усього банківського сектору, 

ІІ група – 12,0 %, ІІІ група – 20,9 % та ІV група – 57,0 % відповідно. Так, 

банками І групи було зосереджено 72,9 % загальних активів банків України, 

74,5 % капіталу та 72,8 % загального обсягу зобов’язань. Національним 

банком України до групи системно важливих фінансових інститутів (СВФІ) у 

2014 році віднесено 8 банків, серед яких ПАТ КБ «Приватбанк», АТ 
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«Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Дельта Банк», АТ «Райффайзен Банк 

Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Промінфестбанк» та АТ «Сбербанк 

Росії», при чому 1 з них – банк з австрійським капіталом, 1 – банк з 

італійським капіталом, а 2 банки належать до групи російських банків. 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка зміни кількості банків та структури банківського сектору 

України, 2007–2015 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [84]. 

Примітка: дані вказані станом на 01.01 поточного року за даними НБУ. 

 

У цілому ж в Україні працює 51 банк з іноземним капіталом, в тому 

числі 19 банків зі 100 % іноземним капіталом. Частка іноземного капіталу у 

статутному капіталі банків складала: у 2010 р. – 35,8 %, 2011 р. – 40,6 %, 

2012 р. – 41,9 %, 2013 р. – 39,5 %, 2014 р. – 34,0 %, 2015 р. – 32,5 % станом на 

початок звітного року. В продовженні визначеної тенденції частка 

іноземного капіталу у статутному капіталі українських банків з 01.01.2014 р. 

по 01.01.2015 р. знизилась на 1,5 відсоткових пункти [84]. 



Таблиця 2.2 

Показники фінансового стану банківського сектору України, 2007-2015 рр. 

Показник 
Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість банків (зареєстрованих)  193 198 198 197 194 198 176 182 182 

Кількість банків, що мають ліцензію 

НБУ 
170 175 184 182 176 176 176 180 163 

Активи банків, млрд. грн. 340,2 599,4 926,1 880,3 942,1 1054,3 1127,2 1278,1 1316,9 

Кредити надані, млрд. грн. 269,3 485,4 792,2 747,3 755,0 825,3 815,3 911,4 1006,4 

Довгострокові кредити, млрд. грн. 157,2 292,0 507,7 441,8 420,1 426,4 394,2 464,2 - 

Відношення довгострокових 

кредитів до кредитів наданих, % 
58,4 60,2 64,1 59,1 55,6 51,7 48,4 50,9 - 

Прострочена заборгованість за 

кредитами, млрд. грн. 
4,5 6,4 18,0 69,9 84,9 79,3 72,5 70,6 135,9 

Пасиви банків, млрд. грн. 340,2 599,4 926,1 880,3 942,1 1054,3 1127,2 1278,1 1316,9 

Власний капітал, млрд. грн. 42,6 69,6 119,3 115,2 137,7 155,5 169,3 192,6 148,0 

Регулятивний капітал, млрд. грн. 41,1 72,3 123,1 135,8 160,9 178,5 178,9 204,9 188,9 

Статутний капітал, млрд. грн. 26,3 42,9 82,5 119,2 145,9 171,9 175,2 185,2 180,2 

Частка капіталу в пасивах,% 12,5 11,6 12,9 13,1 14,6 14,7 15,0 15,1 11,2 

Частка іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків, % 
27,6 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 34,0 32,5 

Зобов’язання банків, млрд. грн. 297,6 529,8 806,8 765,1 804,4 898,8 957,9 1085,5 1168,8 

Адекватність регулятивного 

капіталу (Н2), % 
14,2 13,9 14,0 18,1 20,8 18,9 18,1 18,3 15,6 

Результат діяльності, млрд. грн. 6,8 6,6 7,3 -38,5 -13,0 -7,7 4,9 1,4 -52,7 
Джерело: складено автором на основі [84]. 

Примітка: дані вказані станом на 01.01 поточного року за даними НБУ. 1
0
4
 



Визначним є те, що банки з іноземним капіталом продовжують 

згортати діяльність на роздрібному ринку та переорієнтовуються на 

корпоративний сегмент. Інша частина банків даної групи продовжує процес 

виходу з українського банківського сектору у зв’язку з відсутністю у 

короткостроковій перспективі суттєвих передумов для покращення ділового 

клімату в Україні. 

Динаміка показників фінансового стану банківського сектору України 

представлена у таблиці 2.2.   

Так, протягом 2014 року сукупний обсяг активів українських банків 

збільшився на 3,04 %, досягнувши рівня 1316,9 млрд. грн. станом на 

01.01.2015 р. Результати аналізу ефективності управління активами на основі 

проведення розрахунку коефіцієнту використання потужностей українських 

банків, питомої ваги дохідних активів у сукупних активах та коефіцієнту 

забезпечення резервами кредитних вкладень представлені у таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Ефективність управління активами банківського сектору  

України, 2011-2014 рр. 

Показник 
Роки 

2011 2012 2013 2014 

Коефіцієнт використання 

потужностей українських банків 
0,71 0,65(9) 0,65(8) 0,66(1) 

Питома вага дохідних активів у 

сукупних активах 
0,77 0,78 0,74 0,69 

Коефіцієнт забезпечення 

резервами кредитних вкладень, 

% 

19,13 17,33 14,40 20,36 

Джерело: складено автором на основі [84]. 

 

Коефіцієнт використання потужностей є відношенням чистих 

кредитних зобов’язань за кредитами до розміру сукупних активів та 

відображає, наскільки ефективно банк використовує наявні в його 

розпорядженні фінансові ресурси для операцій кредитування. Рекомендоване 
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значення показника становить 0,65–0,7. Як видно з таблиці 2.3. значення 

коефіцієнта по банківському сектору України підтримується на прийнятному 

рівні, проте значення показника наближається до нижньої допустимої межі. 

Це свідчить про недостатній рівень ефективності управління активами банків 

та доцільність оптимізації роботи з кредитним портфелем.  

У продовжені цього, показник питомої ваги дохідних активів у 

сукупних активах характеризує якість активів, обумовлену їх структурою. 

Так, чим вищим є значення показника, тим вища ефективність використання 

ресурсів та ділова активність. Рекомендоване значення показника складає 

0,75–0,8. За дими таблиці 2.3. видно, що значення показника знаходилось в 

допустимих межах, проте у 2014 році мав місце спад, що сталося за рахунок 

прояву наслідків системної банківської кризи, зростання ризикованості 

активних операцій та, як наслідок, поступове зменшення обсягу дохідних 

активів. Серед головних причини нежиттєздатності банків і збільшення 

частки проблемних активів є: низький рівень корпоративного управління та 

управління ризиками, а також недосконалість механізмів регулювання та 

нагляду за діяльністю банків, відсутність або недосконалість методів 

визначення «проблемності» банку та спеціальних механізмів закриття 

нежиттєздатних банків і роботи з проблемними активами [71, с.40]. Крім 

того, ситуацію ускладнили військові дії, спад виробництва, різке знецінення 

національної валюти та підвищення валютного курсу, а також зниження 

доходів населення. 

Коефіцієнт забезпечення резервами кредитних вкладень характеризує 

якість кредитного портфелю банку та необхідний середній розмір резервів на 

кожну одиницю виданих кредитів. Позитивною динамікою є зниження 

показника. Реальна тенденція до зменшення зазначеного показника в 

банківській системі України, що мала місце до 2014 року, була результатом 

очищення кредитних портфелів від проблемної заборгованості. Проте, аналіз 

актуальних даних свідчать про значне зростання рівня забезпечення 

резервами кредитних вкладень банківського сектору у 2014 році на 5,96 п.п., 
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або на 41,39 %. Так, загальний обсяг резервів за активними операціями 

банків у 2014 році було збільшено на 56,14 % до рівня майже 205 млрд. грн.  

Ефективність управління зобов’язаннями банків визначається крізь 

призму двох показників: коефіцієнтів структури зобов’язань та структури 

коштів клієнтів за строковістю (табл. 2.4).   

 

Таблиця 2.4 

Ефективність управління зобов’язаннями банківського сектору  

України, 2011-2014 рр.  

Показник 
Роки 

2011 2012 2013 2014 

Коефіцієнт структури 

зобов’язань 
0,58 0,55 0,48 0,44 

Коефіцієнт структури коштів 

клієнтів за строковістю 
0,63 0,64 0,68 0,62 

Джерело: складено автором на основі [84]. 

 

Коефіцієнт структури зобов’язань характеризує стабільність 

фінансових ресурсів та визначається як відношення коштів на поточних 

рахунках до строкових коштів клієнтів. Чим нижче значення даного 

показника, тим менше відносна залежність банків від ліквідних активів, що 

обумовлено структурою зобов’язань. Рекомендоване значення дорівнює 0,50. 

Згідно з таблицею 2.4 відносно висока частка коштів до запитання дозволяє 

банкам зменшувати відсоткові витрати, але в той самий час вимагає 

наявності значних розмірів високоліквідних активів для мінімізації ризику 

ліквідності. 

Коефіцієнт структури коштів клієнтів за строковістю визначається як 

частка строкових коштів у сукупному обсязі коштів клієнтів. При низьких 

значеннях коефіцієнта витрати банків на обслуговування строкових та 

ощадних депозитів є мінімальними, що дає можливість отримання 

максимального значення спреду. Рекомендоване значення становить не менш 

ніж 0,67. Динаміка зміни показника свідчить про збереження частки 
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строкових коштів клієнтів на відносно сталому рівні, проте у 2014 році має 

місце тенденція до зниження показника. 

Аналіз показників достатності капіталу та фінансової стійкості 

банківського сектору України представлений в розрізі чотирьох показників, 

результати розрахунків за якими представлено у таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Аналіз показників достатності капіталу та фінансової стійкості банківського 

сектору України, 2011-2014 рр. 

Показник 
Роки 

2011 2012 2013 2014 

Коефіцієнт фінансової стійкості, 

% 
14,75 15,02 15,07 11,24 

Коефіцієнт фінансової 

незалежності, % 
17,29 17,68 17,74 12,66 

Коефіцієнт захищеності коштів 

клієнтів власним капіталом 
3,35 3,47 3,54 4,85 

Коефіцієнт захищеності виданих 

кредитів власним капіталом 
5,31 4,82 4,73 6,79 

Джерело: складено автором на основі [84]. 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості відображає ступінь забезпеченості 

ризикових вкладень банків їх власним капіталом. Обчислюється як 

відношення власного капіталу до сукупних активів. Рекомендоване значення 

дорівнює 8–15%. В цілому даний показник станом на початок 2014 року 

дорівнював 15,07 %, що свідчило про високий рівень фінансової стійкості 

банківського сектору. Проте, вже станом на 01.01.2015 р. мало місце значне 

падіння значення даного показника на 3,83 п.п, або на 25,41 %. Залишаючись 

в межах рекомендованого значення, отримані дані свідчать про загострення 

проблеми забезпечення фінансової стійкості банківського сектору. 

У продовженні цього, коефіцієнт фінансової незалежності, що 

характеризує ступінь незалежності, стійкості банків до кон’юнктурних 

ринкових коливань та визначається як співвідношення власного капіталу до 
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сукупних зобов’язань, підтверджує результати, визначені при аналізі 

фінансової стійкості банківського сектору. Так, оптимальним є зростання 

значень показника, а оптимальне значення знаходиться в межах 15–20%. За 

результатом 2014 року значення показника різко впало на 5,08 п.п., або на     

28,6 %. Така нестабільність свідчить про наявні проблеми з ліквідністю у 

банківському сектору України.  

У свою чергу, проведений аналіз коефіцієнту захищеності коштів 

клієнтів власним капіталом, що характеризує ступінь захищеності власним 

капіталом коштів, залучених на рахунки, виявив негативну тенденцією до 

зростання показника, хоча воно і знаходилось в межах допустимої норми, де 

максимально критичний рівень дрівнює 9,0. Аналогічна тенденція була 

виявлена і по коефіцієнту захищеності виданих кредитів власним капіталом, 

що характеризує спроможність банків повернути залучені кошти за умови 

неповернення кредитів. У 2014 році даний показник зазнав зростання за 

рахунок зростання обсягу наданих кредитів та одночасного скорочення 

власного капіталу банків. Такий незадовільний стан є свідченням 

недостатнього рівня забезпеченості кредитних операцій власним капіталом, а 

також обмеженістю потенціалу для нарощення кредитного портфелю за 

збереження достатнього рівня фінансової стійкості банків. 

Аналіз показників ефективності діяльності банків, а саме коефіцієнту 

безризикового покриття витрат та коефіцієнту операційної ефективності 

представлено у таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Значення показників ефективності діяльності банків України у  

2011-2014 рр. 

Показник 
Роки 

2011 2012 2013 2014 

Коефіцієнт безризикового 

покриття витрат, % 
16,8 16,3 16,5 16,1 

Коефіцієнт операційної 

ефективності 
2,14 2,11 1,95 1,77 

Джерело: складено автором на основі [84]. 



110 

Коефіцієнт безризикового покриття витрат характеризує, наскільки 

безризиковий дохід покриває витрати діяльності банків, у той час як 

коефіцієнт операційної ефективності характеризує рівень покриття 

операційних доходів операційними витратами та визначається як відношення 

процентних і комісійних доходів до процентних і комісійних витрат. На 

даний момент у банківському секторі України спостерігається спадна 

динаміка зміни даного показника, коли починаючи з 2011 року станом на 

01.01.2015 р. показник знизився на 0,37 п.п., або на 17,29 %.  

Як видно з проведеного аналізу, банківський сектор України перебуває 

в процесі структурних змін, направлених на подолання системних викликів.  

Тому, мають місце ознаки нестійкості [19, с.74]. Враховуючи те, що 

цілковите уникнення ризиків банками є неможливим, особливі вимоги 

висуваються до якості організації систем банківського менеджменту, в 

контексті управління фінансовими ресурсами банків [158], та ризик-

менеджменту банків, забезпеченню їх постійного контролю з боку правління 

банків та відповідний моніторинг і нагляд з боку органу пруденційного 

банківського нагляду, що є необхідною умовою підтримання фінансової 

стійкості банківської системи України. 

 Забезпечення стійкості, в свою чергу, покладається на Національний 

банк України, як головний орган нагляду, через проведення заходів 

пруденційного банківського нагляду. НБУ, в свою чергу, має можливість 

впливати на процес управління ризиками банківських установ на різних 

рівнях: 

 на макрорівні – контролюючи дотримання норм пруденційного 

банківського нагляду і створюючи сприятливі рамкові умови для 

застосування сучасних технологій ризик-менеджменту через цілеспрямоване 

впровадження сучасних інструментів управління і страхування ризиків; 

 на мікрорівні – стимулюючи банківські установи до активного 

використання і вдосконалення внутрішніх систем ризик-менеджменту, 
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орієнтуючи їх на моніторинг джерел виникнення різних категорій ризиків та 

поліпшення методів їх мінімізації. 

Зміцнення ролі Національного банку України щодо пруденційного 

нагляду в контексті управління банківськими ризиками може відбуватися за 

трьома сценаріями: 

– перебирання Національним банком на себе частини 

відповідальності щодо управління банківськими ризиками, зокрема 

системними ризиками; 

– використання важелів, стимулюючих орієнтацію банківських 

установ на менш ризиковані операції, дотримання вимог та нормативів;  

– визнання, що банки здатні самостійно управляти ризиками і 

підтримання їх самостійності у процесі формування та реалізації ризик-

менеджменту. 

У межах визначених повноважень Національний банк України як 

генеральний орган пруденційного банківського нагляду здійснював 

наглядову діяльність, що знайшла свій прояв у результатах, представлених у 

таблиці 2.7. 

На основі представлених даних виокремлюється чітка тенденція з 

поступового зростання інтенсивності наглядової діяльності протягом періоду 

2009–2014 років. Так, за п’ять років кількість проведених інспекційних 

перевірок НБУ збільшилась з 310 до 585, тобто має місце зростання 

інтенсивності наглядової діяльності на рівні 88,7 %. Особливо важливим з 

огляду тематики нашого дослідження є те, що протягом періоду 2009–2013 

років спостерігалася зворотньо-пропорційна тенденція до зміни кількості 

відкликаних банківських ліцензій та ініційованих процедур ліквідації банків. 

Однак, за результатами 2014 року даний показник зріс до рівня 17 

відкликаних банківських ліцензій та ініційованих процедур ліквідації банків. 

До того ж, у 2014 році кількість прийнятих рішень про віднесення банків до 

категорії проблемних склала 33, а до категорії неплатоспроможних – 28. 

Обидва значення характеризуються кардинальною зміною у порівнянні з 
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результатами реалізації наглядових дій у попередні роки. У продовженні 

цього, зазнав активізації й напрям пруденційної наглядової діяльності щодо 

кількості прийнятих рішень з приводу обмеження/зупинення окремих видів 

діяльності. 

Таблиця 2.7 

Результати пруденційної наглядової діяльності Національного банку 

України у 2009-2014 рр. 

Показник 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Проведення інспекційних 

перевірок, з них: 
310 355 356 536 511 585 

- планових 81 105 107 110 119 184 

- позапланових 229 250 249 426 392 401 

Кількість направлених письмових 

застережень (кількість банків-

адресатів) 

72 (53) 95 (71) 36 (32) 69 (54) 90 (68) 97 (65) 

Кількість укладених письмових 

угод, спрямованих на поліпшення 

фінансового стану банку 

15 23 19 20 15 9 

Кількість прийнятих рішень щодо 

обмеження/зупинення окремих 

видів діяльності (кількість банків-

адресатів) 

- 12 (10) 10 (7) 8 (6) 11 (7) 18 (12) 

Кількість застосованих штрафних 

санкцій (кількість банків-

адресатів) 

- 44 (44) 34 (30) 31 (25) 50 (46) 39 (34) 

Кількість здійснених 

адміністративних стягувань 

(кількість банків-адресатів) 

- 56 (56) 65 (30) 80 (52) 89 (61) 77 (46) 

Кількість прийнятих рішень про 

введення тимчасової адміністрації 

/ призначення куратора 

19/4 4/1 3/- 1/3 2/- 1/- 

Кількість рішень про віднесення 

банку до категорії проблемних / 

неплатоспроможних 

-/- -/- -/- 1/2 1 /- 33/28 

Кількість відкликаних банківських 

ліцензій та ініціювання процедури 

ліквідації банку 

7 8 3 3 2 17 

Джерело: складено автором на основі [109,110,111,112,113,114,115,116]. 

 

Зазначене вище, на нашу думку, свідчить про значну інтенсифікацію 

пруденційної наглядової діяльності за банківськими установами в Україні. 
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Проте, на даному етапі досить проблематично оцінювати рівень ефективності 

пруденційного банківського нагляду в Україні, що забезпечується не лише 

номінальним підвищенням активності наглядової діяльності, а й 

проведеними заходами, типом використаних превентивних інструментів 

впливу, що відзначається, в кінцевому рахунку, на рівні фінансової стійкості 

банківської системи.        

У цілому ж у 2014 році пруденційний банківський нагляд 

супроводжувався такими заходами зі сторони НБУ:   

– проведення оцінки якості активів банків з метою визначення 

потреби в додатковій капіталізації банківських установ;   

– підвищення рівня капіталізації банків;   

– удосконалення підходів до регулювання операцій банків з 

пов’язаними особами, виявлення реальних обсягів операцій з пов’язаними 

особами та вжиття заходів, спрямованих на їх зменшення;   

– посилення відповідальності, в тому числі шляхом встановлення 

кримінальної відповідальності керівників банків, власників істотної участі та 

інших пов’язаних осіб за діяльність, що призводить до неплатоспроможності 

банків;   

– очищення банківської системи від фінансових установ, які є 

неплатоспроможними, здійснюють відмивання грошей та не дотримуються 

вимог законодавства;   

– створення скоординованої системи позасудової реструктуризації 

кредитів та сприяння добровільній реструктуризації валютних іпотечних 

кредитів [8, с.8; 84; 116]. 

Не зважаючи на суттєву інтенсивність наглядової діяльності НБУ у 

2014 році в Україні почали активно проявлятися ознаки системної 

банківської кризи. Обґрунтуванням такого стану виступає ряд критеріїв, 

серед яких: зростання частки безнадійних кредитів банківської системи вище 

рівня 10 % сукупних активів, масове панічне вилучення коштів вкладниками, 

проблеми в банківському секторі призводять до націоналізації значної 
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кількості банківських установ, витрати на проведення заходів із 

оздоровлення банків складають більш як 2 % ВВП [163]. Як результат, 

суттєво погіршився стан фінансової безпеки в країні, зокрема в частині 

банківської, валютної та грошово-кредитної безпеки (Додаток Е). Це 

підтверджується наявністю суттєвих відхилень за такими індикаторами, як: 

частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі 

кредитів; рентабельність активів; питома вага готівки поза банками в 

загальному обсязі грошової маси; рівень середньозваженої процентної ставки 

за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного 

банку) в національній валюті, відносно індексу споживчих цін; індекс зміни 

офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США; валові 

міжнародні резерви України; рівень доларизації грошової маси тощо. 

Станом на початок ІІ півріччя 2014 року частка безнадійних кредитів 

ще складала 10,8 % сукупних активів банківського сектору, вкладниками 

було вилучено понад 15 % вкладень. На кінець 2014 року Національним 

банком України 31 банк визнано банкрутом, а обсяги рефінансування банків 

зі сторони НБУ та поповнення Фонду гарантування вкладів склало близько 

124 млрд. грн. [84].  

Усе це свідчить про наявність глибокої системної банківської кризи в 

Україні, що загострюється ще сильніше через складне становище у сфері 

державних фінансів та наявні фіскальні дисбаланси. Окремим фактором 

негативного впливу виступає накопичення ризиків системно важливими 

банками. Якщо раніше системність була перевагою, то на сьогоднішній день 

має місце перехід до посилення пруденційних наглядових вимог до СВФІ.  

У цьому контексті додатковими факторами негативного впливу 

виступають: 

– відсутність потенціалу нарощування активів через значну рецесію в 

економіці, скорочення бізнес-активності, падіння платоспроможності 

позичальників, як наслідок – призупинення або повне згортання програм 

розвитку банків та перегляд їх стратегічних планів; 
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– грошово-кредитні дисбаланси (девальвація національної валюти); 

– макроекономічні дестабілізатори (військові дії на сході України та 

анексія АРК Крим). 

Враховуючи особливий стан розвитку банківської системи України та 

фінансової системи загалом, що супроводжується глибинними 

трансформаціями та наявністю постійних загроз системного характеру, 

Указом Президента України від 24 березня 2015 р., №170/2015 створено Раду 

з фінансової стабільності [105]. Даний міжвідомчий дорадчий орган очолює 

Голова Національного банку України та Міністр фінансів України, за участю 

Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Голови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, заступника Голови Національного банку України, визначеного 

Головою Національного банку України, заступника Міністра фінансів 

України, визначеного Міністром фінансів України тощо. Головним 

завданням Ради з фінансової стабільності є, по-перше, своєчасне виявлення  

поточних та потенційних загроз та системних ризиків для забезпечення 

фінансової стабільності й мінімізації їх негативного впливу на фінансову 

систему держави; по-друге, узгодження заходів швидкого реагування 

(антикризовий менеджмент) за наявності ознак нестійкого стану банківської 

системи, а також ознак, що загрожують стабільності банківської та/або 

фінансової системи держави. 

У зв’язку із зазначеними вище аргументами, за наявних кризових умов 

пруденційний банківський нагляд в Україні покликаний зосереджувати увагу 

не лише на діяльності окремих банківських установ, а, в більшій мірі, 

повинен концентруватися на системних ризиках. Особливо актуальним 

постає питання оцінювання та формалізації ефективності пруденційного 

банківського нагляду, а також визначення шляхів її підвищення. 
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2.2. Підходи та методи оцінювання ефективності пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду. 

 
Наприкінці 90-х років ХХ ст. у зарубіжних й вітчизняних наукових 

виданнях розпочалася досить гостра дискусія щодо принципів, показників та 

критеріїв оцінки ефективності реалізації пруденційної наглядової діяльності. 

Традиційні методи пруденційного банківського нагляду не завжди 

дають задовільний результат, оскільки фіксують те, що вже відбулося. Для 

ранньої діагностики, в чому й полягає принципова відмінність пруденційного 

нагляду, характерна реєстрація потенційної можливості ускладнень. За 

такого раннього виявлення перших ознак проблемної ситуації суттєво 

підвищуються шанси виправлення ситуації. Через це всі показники, що 

використовуються у пруденційному нагляді, можна охарактеризувати як 

оцінки вірогідності настання кризових подій. Розробка таких показників для 

найбільш ризикованих сфер, їх моніторинг і аналіз є основою пруденційного 

нагляду. Для вдосконалення системи індикаторів, яка дозволяє найбільш 

повно характеризувати стан зазначених сфер, необхідне поєднання системи 

кількісних індикаторів з якісними, що відбивають інституційні 

характеристики. Вирішення цього завдання потребує розробки нових 

методологічних підходів та вдосконалення методики розрахунків показників 

для оцінки стану як банківського, так і корпоративного сектору, агрегованих 

мікропруденційних показників, розвитку базових і нормативних індикаторів, 

використання стрес-тестування. 

До мікропруденційних індикаторів слід віднести: показники 

адекватності капіталу, якість активів, що включає ступінь концентрації 

кредитів (для банків), частку валютних кредитів, частку взаємопов’язаних 

позик, рівень левереджу, прибутковість, ліквідність, рівень прозорості, 

чутливість до ризиків (валютного, процентного, товарних цін, акцій), 

індикатори фондового ринку тощо.  
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Макропруденційні індикатори охоплюють дві категорії показників: 

агреговані мікропруденційні індикатори та макроекономічні індикатори. В 

залежності від сфери концентрації проблем, більшу увагу приділяють тим чи 

іншим показникам. Це відбиває існування певних відмінностей у структурі 

системи показників за різними країнами. До  макроекономічних індикаторів 

відносять: показники економічного зростання, стану платіжного балансу, 

інфляції, банківських процентів, динаміки кредитування та розвитку 

фондового ринку, мультиплікатора торгівлі, кореляції фондових ринків та 

інші фактори, серед яких, насамперед, виділяють прямі інвестиції, державні 

позики банківській системі, регіональну структуру економіки.  

Наприклад, Європейський центральний банк зосередився на аналізі 

показників банківської системи, тому що саме банки є найбільш потужними 

фінансовими посередниками. ЄЦБ використовує три категорії індикаторів: 

індикатори стійкості банківської системи, макроекономічні фактори, що 

впливають на банківську систему, супутні фактори. Федеральна резервна 

система США приділяє ключову увагу моніторингу стану фінансових 

інститутів та менеджменту їх зростання. Тим часом, Світовий банк приділяє 

однаково велику увагу як макроекономічним показникам, так і показникам 

стійкості фінансової системи.  

З огляду на це, ключові макропруденційні показники мають бути 

корисними для об’єктивної оцінки стійкості фінансової системи в цілому, 

відповідати гармонізованій системі показників, задовольняти стандарти щодо 

широти охоплення, врахування періодичності та визначення трендів 

економічних процесів, а також полегшувати порівняння фінансових і 

макроекономічних тенденцій поміж країнами.  

Суттєвим внеском до вирішення цієї проблеми стало опублікування у 

2007 р. Міжнародним валютним фондом рекомендаційного документу під 

назвою «Індикатори фінансової стійкості. Керівництво з розрахунку» 

(Financial Soundness Indicators: Compilation Guide) [92]. З погляду фахівців 

МВФ, пруденційний банківський нагляд може вважатись ефективним, якщо 



118 

він, з одного боку, полегшує ефективний розподіл ресурсів, спроможний 

здійснювати оцінку, котирування, розподіл та управління ризиками, а з 

другого боку, здатен виконувати свої найважливіші функції навіть за умови 

зовнішніх потрясінь або посилення диспропорцій у банківській системі.  

У зазначених рекомендаціях МВФ наводяться індикатори фінансової 

стійкості (ІФС) та методики їхнього розрахунку. Так, ІФС розраховуються та 

застосовуються на практиці з метою здійснення оцінки сильних і вразливих 

сторін банківських систем, забезпечення адекватного нагляду за зонами 

підвищеного ризику та посилення їхньої стійкості.   

ІФС включають як агреговані дані по окремих установах, так і 

показники, що дають уявлення про ринки, де здійснюють свою діяльність 

банківські установи. В свою чергу, МВФ передбачає поширення країнами 40 

індикаторів фінансової стійкості: 25 індикаторів для сектору депозитних 

корпорацій (із яких 12 основних) і 15 індикаторів для клієнтів сектору 

депозитних корпорацій, у тому числі: інші фінансові корпорації (2 

індикатора), не фінансові корпорації (5 індикаторів), домашні господарства 

(2 індикатора), ліквідність ринку (2 індикатора) і ринку нерухомості (4 

індикатора). Національний банк України щокварталу складає та поширює 

дані за індикаторами фінансової стійкості сектору депозитарних корпорацій 

(банків) з яких 12 основних і 12 рекомендованих [84] (Додаток Д). 

Використання даного підходу МВФ на основі застосування ІФС до 

аналізу ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду має як позитивні, так і негативні риси. 

Позитивними якостями використання ІФС для оцінювання 

ефективності пруденційного банківського нагляду є:  

 наявність чітких критеріїв відбору показників та побудова системи 

індикаторів для проведення аналізу;  

 можливість застосування системного підходу;  

 спроба врахування структурних коливань, зокрема через галузеву та 

секторальну структуру кредитування;  
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 введення в широку практику періодичності розрахунку та 

регулярного моніторингу показників на квартальній та річній основі. 

Серед недоліків слід виділити такі:  

 надширокий спектр показників, внаслідок чого вони в певних 

аспектах дублюють один одного, а їхня різновекторна динаміка не дає змоги 

чітко визначити загальну тенденцію щодо фінансової стабільності;  

 значну частину індикаторів практично неможливо або вкрай 

складно розрахувати у вітчизняних умовах;  

 має місце брак порогових (граничних) значень запропонованих 

показників, що пояснюється різними економічними умовами в різних 

країнах. 

У продовженні цього Світовий банк проводить обрахунок показника 

річного приросту ВВП по всіх країнах світу. Такі дані можуть слугувати 

єдиною уніфікованою базу для розрахунків додаткових факторів з метою 

виявлення кореляційних залежностей. Враховуючи той факт, що 

ефективність пруденційного банківського нагляду може бути визначена крізь 

призму її організаційної складової,  адже модель організації пруденційного 

банківського нагляду, безумовно, впливає на рівень ефективності реалізації 

покладених на неї функцій, підхід на основі даних Світового банку доцільно 

сприймати як альтернативний чи додатковий.  

Важливим аспектом ефективності банківського регулювання та нагляду 

є забезпечення банківської безпеки, що є невід’ємною складовою 

національної безпеки держави в частині фінансової безпеки.  

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України ініційовано 

розроблення та імплементація Методичних рекомендацій щодо розрахунку 

рівня економічної безпеки України, затверджених Наказом 

Мінекономрозвитку №1277 від 29 жовтня 2013 р.  
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Таблиця 2.8 

Індикатори фінансової безпеки згідно Методики Мінекономрозвитку України 

№ Індикатор, одиниця виміру 
Оптимальне 

значення 

Критичне 

значення 

І. Банківська безпека  

1 
Частка простроченої заборгованості за кредитами в 

загальному обсязі кредитів, % 
2 7 

2 
Співвідношення банківських кредитів та 

депозитів в іноземній валюті, % 
90 50 

3 
Частка іноземного капіталу у статутному 

капіталі банків, % 
25 60 

4 
Співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та 

депозитів, разів 
1 3 

5 Рентабельність активів, % 1 -1 

6 
Співвідношення ліквідних активів до короткострокових 

зобов’язань, % 
100 50 

7 
Частка активів п’яти найбільших банків у 

сукупних активах банківської системи, % 
30 60 

ІІ. Валютна безпека 

1 
Індекс зміни офіційного курсу національної грошової 

одиниці до долара США, % 
104 130 

2 
Різниця між форвардним і офіційним курсом гривні, 

гривень 
0,0 -1,2 

3 
Валові міжнародні резерви України, 

місяців імпорту 
5 1,5 

4 
Частка кредитів в іноземній валюті в 

загальному обсязі наданих кредитів, % 
20 50 

5 
Сальдо купівлі-продажу населенням 

іноземної валюти, млрд. дол. США 
0 -8 

6 Рівень доларизації грошової маси, % 15 30 

ІІІ. Грошово-кредитна безпека 

1 
Питома вага готівки поза банками в 

загальному обсязі грошової маси (М0/М3), % 
20 35 

2 

Різниця між процентними ставками за кредитами, 

наданими депозитними корпораціями у звітному періоді, та 

процентними ставками за депозитами, залученими 

депозитними установами (крім Національного банку), % 

4 11 

3 

Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, 

наданими депозитними корпораціями (крім Національного 

банку) в національній валюті, відносно індексу споживчих 

цін, % 

5 15 

4 
Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у 

загальній структурі кредитів, наданих резидентам, % 
9 21 

5 
Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі 

наданих кредитів (скорегований на курсову різницю), % 
60 25 

6 
Загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі 

країни, млрд. доларів США 
1,0 15 

Джерело: складено автором на основі [61]. 
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Даний підхід ґрунтується на проведенні комплексного аналізу 

індикаторів економічної безпеки з виявленням потенційно можливих загроз 

банківській безпеці із застосуванням інтегральної оцінки рівня економічної 

безпеки в цілому по економіці та за окремими сферами діяльності (табл. 2.8, 

Додаток Е) [61]. 

Розрахунки здійснюються Мінекономрозвитку двічі на рік на підставі 

статистичних даних Державної служби статистики, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

Державної фіскальної служби України, Міністерства фінансів України, 

Національного банку України та експертних оцінок. 

Згідно даної методики банківська безпека визначається як рівень 

фінансової стійкості банківських установ країни, що дає змогу забезпечити 

ефективність функціонування банківської системи країни та захист від 

зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників незалежно від умов їх 

функціонування [17].  

Дане завдання виконується з урахуванням індикаторів економічної 

безпеки – реальних статистичних показників розвитку економіки, за якими 

здійснюється оцінка явищ і тенденцій в економічній сфері та стану економіки 

країни з точки зору забезпечення її сталого розвитку, зокрема визначаються 

оптимальні (інтервал величин, у межах яких створюються найбільш 

сприятливі умови для відтворюваних процесів в економіці), порогові 

(кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції в 

економіці) та граничні значення індикаторів (кількісні величини, порушення 

яких викликає загрозливі процеси в економіці).  

Паралельно з цим існує методика, розроблена фахівцями Інституту 

економічної політики імені Е.Т. Гайдара Російської Федерації, що може бути 

використана для оцінки ефективності реалізації макропруденційного нагляду 

[40]. Вони, вивчивши і узагальнивши світовий досвід, запропонували 

систему індикаторів для попередження фінансових та банківських криз (табл. 

2.9). 
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Таблиця 2.9 

Основні індикатори-передвісники банківських криз 

Група показників Показники 

Темп економічного 

зростання 

 Темпи зростання ВВП; 

 Динаміка промислового виробництва. 

Платіжний баланс 

 Реальний ефективний курс; 

 Реальний обмінний курс; 

 Показники імпорту та експорту. 

Відсоткові ставки 

 Реальні відсоткові ставки; 

 Різниця між світовою та внутрішньою 

відсотковими ставками в реальному вираженні. 

Грошові індикатори 

 Інфляція; 

 Дефлятор ВВП; 

 Грошовий мультиплікатор. 

Рахунки 

національного доходу 
 Показники рівня споживання. 

Банківський сектор 

 Банківські депозити в реальному вираженні у 

відсотках до ВВП; 

 Кредити приватному сектору в реальному 

вираженні. 

Сукупні іноземні 

зобов’язання 
 Сукупні іноземні зобов’язання у відношенні до 

ВВП. 

Джерело: складено автором на основі [40]. 

 

Враховуючи важливість вибору оптимальної методики оцінки об’єкту 

дисертаційного дослідження, вважаємо за доцільне провести рейтингове 

порівняння розглянутих методик відповідно до чотирьох визначених нами 

критеріїв оцінки: 

 ступінь об’єктивності проведених розрахунків; 

 повнота оцінки об’єкту дослідження; 

 рівень системного охоплення аналізу; 

 складність проведення розрахунків. 

Ранжування було здійснено за чотирибальною шкалою, де 4 – це 

найвищий результат, а 1, відповідно, найнижчий (табл. 2.10). 
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Таблиця 2.10 

Аналіз підходів до оцінювання ефективності пруденційного  

банківського нагляду 

Назва підходу до оцінки 

ефективності пруденційного 

банківського нагляду С
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Методика використання індикаторів 

фінансової стійкості (Міжнародний 

валютний фонд) 

4 3 4 4 3,75 

Методика розрахунку економічної 

безпеки України  

(Мінекономрозвитку України) 

3 3 4 4 3,5 

Методика використання основних 

індикатори-передвісники 

банківських криз (Інститут 

економічної політики імені Е.Т. 

Гайдара, Росія) 

3 2 3 3 2,75 

Методика використання показника 

річного зростання ВВП  

(Світовий банк) 

4 1 2 2 2,25 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Дані оцінки свідчать про найвищу доцільність використання методики 

Міжнародного валютного фонду, що базується на застосуванні індикаторів 

фінансової стійкості. Результати ранжування ґрунтуються на тому, що 

методика МВФ є об’єктивною, має здатність повно оцінити об’єкт 

дослідження, при цьому визначені індикатори дозволяють концентрувати 

увагу безпосередньо на банківському секторі, не розширюючи сферу 

дослідження до межі фінансового ринку, що говорило б про низький рівень 

концентрації дослідження. Недоліком зазначеного підходу є складність 

розрахунку та масивність бази даних. Проте, зазначені переваги схиляють 

наш вибір саме на користь даного підходу.  
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Поруч із цим, доцільним є застосування методики використання 

показника річного приросту ВВП по країнах світу на основі даних Світового 

банку. Зважаючи на те, що ефективність пруденційного банківського нагляду 

може бути визначена крізь призму її організаційної складової, модель 

організації системи пруденційного банківського нагляду, безумовно, впливає 

на рівень ефективності реалізації покладених на неї функцій. А тому, 

доцільним є додаткове використання підходу, що базується на використанні 

показника річного зростання ВВП по країнах світу на основі даних Світового 

банку із врахуванням особливостей організаційної будови пруденційного 

банківського нагляду. В кінцевому результаті, головною перевагою 

визначеного підходу є об’єктивність проведених розрахунків та рівень 

системного охоплення.  

 На основі проведеного дослідження існуючих підходів до аналізу 

ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду та 

визначеної теоретичної моделі дослідження нами було розроблено 

авторський методичний підхід до визначення ефективності пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду на основі інституційного та 

організаційного аспектів з метою визначення функціональної та 

інституційної ефективності (рис. 2.2). 

Перевага даного методичного підходу до аналізу ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду полягає в її 

оцінюванні за двома визначеними аспектами – інституційним та 

організаційним, що дозволяє комплексно поглянути на досліджуване нами 

питання та визначити ряд факторів, що на нього впливають. Проведення 

аналізу ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду за даним підходом є логічним продовження розробленої у Розділі І 

теоретико-методологічної моделі дослідження (рис 1.1), що ґрунтується на 

формуванні гіпотези з наступним змістом: ефективність пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду може бути операційно оцінена 

через використання ряду визначених індикаторів фінансової стійкості.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Методика оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду 

Джерело: побудовано автором самостійно 

Примітка: БКБН - Базельський комітет з питань банківського нагляду 
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З огляду на це процес оцінювання ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду проходить крізь два етапи. 

Запропонований нами методичний підхід, побудований на основі 

визначеної у Розділі І концепції ефективності з урахуванням двох її аспектів – 

інституційного та організаційного, є прийнятним, адже він відповідає 

визначеним вимогам: 

 об’єкти аналізу та одиниці дослідження можуть бути чітко визначені;  

 для проведення аналізу нами використовується група незалежних 

змінних (індикаторів фінансової стійкості) з метою визначення однієї залежної 

(ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду); 

 всі змінні, що використовуються у варіативній моделі, є визначеними 

в одному часовому горизонті та можуть бути зібрані повторно через певний 

проміжок часу; 

 всі змінні, що використовуються в межах даного підходу, можуть 

бути розділені на індикатори мікро- та макрорівня [254, с.151]. 

Спираючись на визначені критерії ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду, що були визначені нами у Розділі І (табл. 

1.5), ми здійснюємо аналіз в межах функціональної та інституційної 

ефективності. Даний підхід передбачає оцінювання таких показників: 

1. Прямі результати діяльності органу пруденційного банківського 

нагляду, забезпечені повнотою реалізації органом пруденційного банківського 

нагляду функцій, спрямованих на мінімізацію банківських ризиків:  

 здатність забезпечити достатній рівень стійкості банківського сектору; 

 рівень ефективності внутрішньобанківської системи ризик-

менеджменту та здатність своєчасного розпізнавання зон підвищеного ризику; 

 здатність банків покривати збитки та нейтралізувати потенційні 

ризики; 

 здійснення банками відповідального фінансування населення, доступ 

до інвестицій з боку приватного сектору. 
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2. Загальноекономічні системні результати реалізації пруденційного 

банківського нагляду: 

 забезпечення фінансової стійкості банківської системи до шоків 

системного характеру; 

 спостереження за макроекономічними умовами; 

 аналіз макрофінансових зв’язків між інституційними секторами 

економіки. 

Процес оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду проходить два основні етапи. 

Перший етап зосереджується на визначенні функціональної ефективності 

з урахуванням організаційного аспекту. Так, логіка аналізу полягає в тому, 

щоби довести, що пруденційний ризик-орієнтований банківський нагляд, що 

ґрунтується на використанні нормативів та вимог Базельського комітету з 

питань банківського нагляду є більш ефективним в контексті забезпечення 

фінансової стійкості банківської системи країни. В цьому контексті під 

стійкістю банківської системи розуміється здатність банківського сектору 

протистояти та адекватно реагувати на макроекономічні шоки в системі.  

Для аналізу нами був обраний проміжок часу з 2005 по 2012 рік з метою 

охоплення таких періодів дослідження: 

 докризовий період дослідження (2005–2007 рр.);  

 кризовий період дослідження (2008–2009 рр.);  

 посткризовий період дослідження (2010–2012 рр.) .  

Основою для такого поділу стали дані МВФ щодо періоду настання 

світової фінансової кризи та досягнення нею системного характеру [235, с.28]. 

Так, для переважної більшості країн світу саме 2008 рік став початком 

фінансової кризи, за виключенням Великобританії та США, де її початок 

датований 2007 роком [255, с.181]. Поряд із цим, системного характеру криза 

набула саме на прикінці 2008 – на початку 2009 року.  



128 

Паралельно з цим нами був виокремлений перелік країн, що підлягали 

аналізу. З метою отримання більш точних та достовірних результатів, обрані 

країни були поділені на дві групи по 10 країн в кожній, відповідно:  

 країни, які запровадили нормативи та вимог Базеля ІІ у практику 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду до 2011 року 

(Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Великобританія, Польща, 

США, Франція, Швеція тощо); 

 країни, які не запровадили нормативи та вимоги Базеля ІІ у практику 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду до 2011 року 

(Аргентина, Бразилія, Казахстан, Канада, Молдова, Російська Федерація, 

Сербія, Туреччина, Україна, Чилі тощо). 

Такий поділ країн був здійснений на основі даних Світового банку, щодо 

світової практики впровадження вимог Базельського комітету з питань 

банківського нагляду, на прикладі Базеля ІІ, в наглядовий процес (Додаток Ж). 

Адже, як відомо, саме міжнародні стандарти БКБН створили основу для 

трансформації пруденційного нагляду та перенесення його фокусу на реальні 

банківські ризики.   

З метою проведення аналізу було використано дані Міжнародного 

валютного фонду та Національного банку України щодо Індикаторів фінансової 

стійкості [209]. Очевидно, що в кожній з країн, дані якої підлягали аналізу, 

криза мала свої особливості і в контексті своєї тривалості, і глибини ураження 

банківської системи. Саме тому, нами були обрані для аналізу часові межі 

світової фінансового кризи з метою уніфікації аналізу та його певного 

спрощення. Окрім того, за кожним індикатором передбачався розрахунок 

агрегованого групового показника. Проте, слід зауважити, що виключенням 

став Казахстан, чиї дані не було враховано при побудові агрегованого 

групового показника, зважаючи на екстремальні зміни значення ІФС, що в 

окремих випадках різко протиставлялися загально груповим тенденціям. 

Одночасно з цим, досвід Казахстану є корисним для розуміння високого рівня 
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вразливості банківського сектору країни до економічних шоків та визначення 

рівня його фінансової стійкості. 

Другим напрямком аналізу ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду є дослідження інституційної ефективності. 

Основою аналізу виступає дослідження впливу специфіки та особливостей 

організації моделей ПРОБН на ефективність його реалізації.  

З метою проведення аналізу ефективності в розрізі інституційного 

аспекту нами були оброблені дані щодо темпів річного приросту ВВП, 

розрахованих згідно з методикою Світового банку [248] за період з 2002 по 

2013 роки з метою визначення чутливості економік аналізованих нами країн до 

кризових подій (Додаток З). 

Узагальнюючи всі існуючі підходи до класифікації моделей організації 

банківського нагляду, нами було виділено три базових моделі. Так, сучасний 

досвід зарубіжних країн доводить на практиці той факт, що функції 

пруденційного банківського нагляду можуть виконуватись центральним банком 

країни, або спеціально створеними установами. Окрім того, може існувати 

єдиний орган пруденційного нагляду за всім сектором фінансових послуг 

(банківські та небанківські установи), або може функціонувати декілька органів 

пруденційного нагляду, залежно від сегменту ринку фінансових послуг. 

Перша модель організації пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду базується на законодавчому закріпленні за центральним 

банком виключних повноважень в сфері нагляду і регулювання банківської 

діяльності (Іспанія, Литва, Німеччина, Португалія). 

Друга модель характеризується тим, що нагляд за банківською діяльністю 

здійснюється спеціально створеною уповноваженою установою за 

безпосередньої участі центрального банку та міністерства фінансів 

(Великобританія, Латвія, США, Франція). 

Третя модель є свого роду «змішаною», адже представлена країнами, де 

функції нагляду за банківською діяльністю виконуються шляхом їх розподілу 
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між центральним банком та спеціалізованими незалежними органами 

пруденційного нагляду (Бельгія, Естонія, Нідерланди, Фінляндія). 

Для проведення аналізу ефективності в розрізі інституційного аспекту, 

нами було обрано вибірку з дванадцяти країн – по чотири країни в кожній групі. 

Очевидно, що в кожній з обраних країн криза мала свої особливості і в 

контексті своєї тривалості, і глибини ураження банківської системи, проте в 

даному випадку нас цікавить чутливість економіки, а зокрема і банківської 

системи до економічних шоків. Адже, якщо банківська система є надто 

чутливою до них, має місце незадовільний рівень фінансової стійкості 

банківської системи, а отже і пруденційний банківський нагляд, ймовірно, 

реалізується неефективно.    

 

 

 

2.3. Оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду на основі використання індикаторів фінансової 

стійкості 

 

З метою проведення оцінювання ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду, нами був проведений аналіз індикаторів 

фінансової стійкості (Додаток Д), що дозволило виділити п’ять ІФС для 

проведення розрахунків: 

 відношення регулятивного капіталу банку до зважених за ризиком 

активів (І1); 

 відношення недіючих кредитів до сукупних валових кредитів (І4); 

 рентабельність активів (норма прибутку на активи) (І6); 

 рентабельність власного капіталу (норма прибутку на капітал) (І7); 

 співвідношення капіталу до активів (І13) [84]. 

Вибір цих п’яти індикаторів із загального їх переліку обумовлений 

розробленою теоретико-методологічною моделлю дослідження та 
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визначеними критеріями ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду. Обґрунтування вибору ІФС представлене у таблиці 

2.11.   

 

Таблиця 2.11 

Значення індикаторів фінансової стійкості в розкритті змісту ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду 

Індикатори фінансової 

стійкості 
Зв'язок з критерієм ефективності  

І1 

Відношення 

регулятивного капіталу 

банку до зважених за 

ризиком активів 

Здатність банків покривати збитки та 

нейтралізувати потенційні ризики 

Здатність забезпечити достатній рівень  

стійкості банку 

Рівень ефективності внутрішньобанківської 

системи ризик-менеджменту 

І4 

Відношення недіючих 

кредитів до сукупних 

валових кредитів 

Своєчасне розпізнавання зон підвищеного ризику 

Здатність забезпечити достатній рівень  

стійкості банку 

Рівень ефективності внутрішньобанківської 

системи ризик-менеджменту 

І6 

Рентабельність активів 

(норма прибутку на 

активи) 

Результативність діяльності банку – 

рентабельність активів 

Виключення спекулятивних аспектів  

діяльності банків 

Здійснення банками відповідального 

фінансування населення 

І7 

Рентабельність 

власного капіталу 

(норма прибутку на 

капітал) 

Результативність діяльності банку – рівень 

ефективності використання капіталу – здатність 

до нарощення капіталу та підвищення рівня 

капіталізації банку 

Здатність забезпечити достатній рівень  

стійкості банку 

І13 
Співвідношення 

капіталу до активів 

Достатність капіталу, що забезпечує довіру до 

банку з боку вкладників, інвесторів, кредиторів та 

органів нагляду  

Здатність банків покривати збитки та 

нейтралізувати потенційні ризики 

Здатність забезпечити достатній рівень  

стійкості банку 
Джерело: складено автором самостійно. 
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Розпочинаючи з першого етапу, в таблицях 2.12-2.17 представлені 

результати проведеного аналізу індикаторів фінансової стійкості. Аналіз та 

оцінювання агрегованих у таблицях даних щодо ІФС здійснено на основі 

розрахунку середньорічного значення показника по групі країн з метою 

виявлення чіткої динаміки зміни показників.   

Показник відношення регулятивного капіталу банку до зважених за 

ризиком активів (І1) вимірює достатність капіталу банківських установ та 

ґрунтується на визначеннях, що використовуються у Базельській угоді про 

норму власного капіталу.  

Таблиця 2.12 

Динаміка зміни показника відношення регулятивного капіталу банку 

до зважених за ризиком активів (І1) 

Країна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Країни, які запровадили основні нормативи та вимоги Базеля ІІ до 2011 р. 

Австрія 11,8 13,2 12,7 12,9 15,0 17,4 15,8 16,1 

Бельгія 11,5 11,9 11,2 16,2 17,3 18,9 18,5 17,5 

Нідерланди 12,6 11,9 13,2 11,9 14,9 13,9 13,5 14,2 

Німеччина 12,2 12,5 12,9 13,6 14,8 16,1 16,4 17,9 

Норвегія 11,9 11,2 11,7 11,2 12,8 14,2 13,6 13,8 

Великобританія 12,8 12,9 12,6 12,9 14,8 15,9 15,7 15,7 

Польща 14,6 13,2 12,0 11,2 13,3 13,9 13,1 14,8 

США 12,9 13,0 12,8 12,8 14,3 15,3 15,3 15,3 

Франція 11,3 10,9 10,2 10,5 12,4 12,7 12,3 14,3 

Швеція 10,1 10,0 9,8 10,3 12,7 12 11,5 11,7 

Країни, які не запровадили основні нормативи та вимоги Базеля ІІ до 2011 р. 

Аргентина 15,3 16,8 16,8 16,8 18,6 17,7 15,6 17,1 

Бразилія 17,9 18,9 18,8 18,3 19,0 17,7 17,3 16,7 

Казахстан 14,9 14,8 14,2 14,9 -8,1 17,9 17,3 17,5 

Канада 12,9 12,5 12,1 12,2 14,7 15,6 15,9 16,1 

Молдова 27,2 27,9 29,1 32,2 32,1 30,1 30,4 24,6 

Російська 

Федерація 
16,0 14,9 15,5 16,8 20,9 18,1 14,7 13,7 

Сербія 26,0 24,7 27,9 21,9 21,4 19,9 19,1 19,9 

Туреччина 23,7 21,9 18,9 18,0 20,6 19,0 16,6 17,9 

Україна 15,0 14,2 13,9 14,0 18,1 20,8 18,9 18,1 

Чилі 13,0 12,5 12,2 12,5 14,3 14,1 13,9 13,3 
Джерело: складено автором на основі [209]. 
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Згідно з даними таблиці 2.12 нами було побудовано діаграму з метою 

ілюстрації та порівняння динаміки зміни середньорічного значення 

показника відношення регулятивного капіталу банку до зважених за 

ризиком активів по кожній групі визначених нами країн. 

 

 

Рис. 2.3. Динаміка зміни середнього показника відношення 

регулятивного капіталу банку до зважених за ризиком активів (І1) за двома 

групами країн світу 

Джерело: побудовано автором на основі [209]. 

 

Як видно з рисунку 2.3, в 2009 році по обох групах країн мало місце 

зростання показника відношення регулятивного капіталу банку до 

зважених за ризиком активів. Так, у країнах з пруденційним банківським 

наглядом на основі вимог Базеля ІІ спостерігалось зростання відношення 

регулятивного капіталу банку до зважених за ризиком активів на 15,22 % 

(1,88 п.п.), в той час як країни другої групи, пруденційний банківський 

нагляд яких не ґрунтується повною мірою на нормативах та вимогах 

БКБН, зазнали підвищення показника на 10,45 % (1,89 п.п.). Причиною 

цьому є швидка здатність реагування всіх учасників банківської системи 
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на макроекономічні шоки та наявність більш ефективної системи 

моніторингу і відслідковування банківських ризиків. Цікавим є те, що в 

Україні станом на 2009 рік було також зафіксовано зростання показника на 

29,29 % (4,1 п.п.), проте визначним є той факт, що до 2008 року динаміка 

зміни показника відношення регулятивного капіталу банку до зважених за 

ризиком активів в Україні була близькою до практики країн, що 

запровадили вимоги БКБН, а вже після 2009 року тенденція змінилась в 

бік країн другої групи, що не запровадили вимоги БКБН. Поясненням 

такого стану є вищий рівень фінансової стійкості банківських систем країн 

першої групи, що забезпечується здатністю систем раннього попередження 

вчасно ідентифікувати загрози та відповідати макроекономічним 

викликам. 

У продовженні цього, індикатор І4 є показником відношення 

недіючих кредитів до сукупних валових кредитів та покликаний виявляти 

проблеми якості активів в кредитному портфелі (табл. 2.13). 

 

Таблиця 2.13 

Динаміка зміни показника відношення недіючих кредитів до сукупних 

валових кредитів (І4) 

Країна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Країни, які запровадили основні нормативи та вимоги Базеля ІІ до 2011 р. 

Австрія 2,6 2,7 2,2 1,9 2,3 2,8 2,7 2,7 

Бельгія 2,0 1,7 1,4 1,7 2,7 2,8 3,4 3,5 

Нідерланди - - - 1,7 3,2 2,8 2,7 3,1 

Німеччина 4,1 3,4 2,7 2,9 3,3 3,2 3 - 

Норвегія 0,7 0,6 0,5 0,7 1,3 1,5 1,7 1,5 

Великобританія 1,0 0,9 0,9 1,6 3,5 3,9 3,9 3,9 

Польща 11,0 7,4 5,2 4,4 7,9 8,8 8,2 8,9 

США 0,7 0,8 1,4 3,0 5,4 5,2 4,3 3,9 

Франція 3,5 3,0 2,7 2,9 4,2 4,3 4,3 4,4 

Швеція 0,8 0,8 0,1 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7 

Країни, які не запровадили основні нормативи та вимоги Базеля ІІ до 2011 р. 

Аргентина 5,2 3,4 2,7 2,7 3,0 1,8 1,2 1,5 

Бразилія 3,5 3,5 3,0 3,1 4,2 3,1 3,5 3,5 
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Продовження Табл. 2.13 

Країна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Казахстан - - - 5,1 21,2 23,8 30,8 29,8 

Канада 0,5 0,4 0,4 0,8 1,3 1,2 0,8 0,6 

Молдова 5,3 4,4 3,7 5,2 16,4 13,3 10,7 14,5 

Російська 

Федерація 
2,6 2,4 2,5 3,8 9,5 8,2 6,6 6,0 

Сербія - - 8,4 11,3 15,7 16,9 19,0 18,6 

Туреччина 5,0 3,9 3,3 3,4 5,0 3,5 2,6 2,7 

Україна 5,6 4,0 3,0 3,9 13,7 15,3 14,7 19,8 

Чилі 0,9 0,8 0,8 1,0 2,9 2,7 2,4 2,2 
Джерело: складено автором на основі [209]. 

 

За даними таблиці 2.13 та рисунку 2.4. загальною тенденцією для 

країн, що не впровадили норми Базеля ІІ до 2011 року, є різке підвищення 

показника відношення недіючих кредитів до сукупних валових кредитів у 

2009 році на 130,5 %, що в меншій мірі спостерігається для країн, 

пруденційний банківський нагляд яких ґрунтується на засадах 

міжнародних стандартів нагляду, де цей показник зріс на 62,4  %.  

 

 

Рис. 2.4. Динаміка зміни середнього показника відношення недіючих 

кредитів до сукупних валових кредитів (І4) за двома групами країн світу 

Джерело: побудовано автором на основі [209]. 
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Так, країни другої групи показують зростаючу динаміку показника у 

2009 році в порівнянні з 2008 роком, що очевидним чином свідчить про 

погіршення якості кредитного портфеля банків країн другої групи та 

наявності ряду проблем, пов’язаних з управлінням кредитним ризиком. І 

навпаки, наявність функціонуючої системи пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду в країні сприяє підвищенню стійкості 

банків та запобігаю накопиченню надмірних ризиків у системі.  

З метою аналізу ефективності банківських установ в контексті 

використання активів, було використано показник норми прибутку на активи 

(І6) (табл. 2.14).   

Таблиця 2.14 

Динаміка зміни показника норми прибутку на активи (І6) 

Країна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Країни, які запровадили основні нормативи та вимоги Базеля ІІ до 2011 р. 

Австрія 0,6 0,7 0,8 0,1 0,1 0,5 0,1 0,4 

Бельгія 0,5 0,7 0,5 -1,3 -0,1 0,5 0,1 0,1 

Нідерланди 0,4 0,4 0,6 -0,4 0,0 0,3 0,2 0,0 

Німеччина 0,5 0,5 0,3 -0,1 0,2 0,4 0,5 - 

Норвегія 1,0 0,9 0,8 0,5 0,8 1,0 0,9 0,8 

Великобританія 0,8 0,5 0,4 -0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

Польща 1,6 1,7 1,7 1,5 0,8 1,0 1,3 1,2 

США 1,8 1,8 1,2 -0,1 -0,1 0,6 0,9 1,0 

Франція 0,6 0,6 0,4 0,1 0,3 0,6 0,4 0,3 

Швеція 0,7 0,8 0,9 0,6 0,4 0,6 0,6 0,7 

Країни, які не запровадили основні нормативи та вимоги Базеля ІІ до 2011 р. 

Аргентина 0,9 1,9 1,5 1,6 2,3 2,8 2,7 2,9 

Бразилія 3,0 2,7 3,5 1,6 2,4 3,2 1,5 1,6 

Казахстан 1,6 1,4 2,6 -1,0 -23,8 12,7 -0,1 2,9 

Канада 0,7 0,9 1,1 0,5 0,7 1,1 1,1 1,1 

Молдова 3,2 3,4 3,9 3,5 -0,5 0,5 2,0 2,1 

Російська 

Федерація 
3,2 3,3 3,0 1,8 0,7 1,9 2,5 2,4 

Сербія 1,1 1,7 1,7 2,1 1,0 1,1 1,3 1 

Туреччина 1,5 2,3 3,3 2,5 3,3 3,1 2,2 2,4 

Україна 1,3 1,6 1,5 1,0 -4,4 -1,5 -0,8 0,4 

Чилі 1,5 1,5 1,3 1,2 1,5 1,7 1,6 1,4 
Джерело: складено автором на основі [209]. 
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Згідно з даними таблиці 2.14 та рисунку 2.5. очевидною є наявність 

надзвичайної чутливості даного показника, розрахованого для країн, що не 

впровадили норми Базеля ІІ станом на 2011 рік, до наявного 

макроекономічного шоку у 2008-2009 роках.  

 

 

Рис. 2.5. Динаміка зміни середнього показника норми прибутку на активи (І6) 

за двома групами країн світу 

Джерело: побудовано автором на основі [209]. 

 

Так, у 2009 році падіння показника норми прибутку на активи для країн 

другої групи склало 55,7 %, в той час як в межах країн другої групи 

спостерігалось нарощення значення показника. Дані аналізу свідчать про вищий 

рівень стійкості банків в країнах з пруденційним банківським наглядом, 

орієнтованим на ризики, у порівнянні з тими країнами, що не впроваджували 

міжнародні стандарти банківського нагляду. Наочним прикладом є український 

досвід, де у 2009 році мало місце падіння норми прибутку в 5 разів.    
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Показник норми прибутку на капітал (І7) використовується на практиці 

для оцінки ефективності депозитних корпорацій у використанні свого капіталу 

(табл. 2.15).  

Таблиця 2.15 

Динаміка зміни показника норми прибутку на капітал (І7) 

Країна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Країни, які запровадили основні нормативи та вимоги Базеля ІІ до 2011 р. 

Австрія 14,8 16,8 17,0 2,6 1,5 7,9 1,4 7,6 

Бельгія 18,5 22,4 13,2 -36,5 -2,7 10,7 0,7 1,6 

Нідерланди 15,4 15,4 18,7 -12,5 -0,4 7,1 5,4 2,2 

Німеччина 14,3 11,9 6,5 -2,5 5,1 8,8 13,0 - 

Норвегія 18,4 18,4 17,0 10,7 11,6 13,4 11,3 10,5 

Великобританія 11,8 8,9 6,2 -10,3 2,6 3,9 2,2 2,2 

Польща 20,5 22,2 22,4 20,7 11,2 13,3 16,3 15,7 

США 17,8 17,2 11,2 -1,6 -0,5 5,1 7,8 8,9 

Франція 11,8 14,0 9,8 3,6 7,2 12,0 8,3 9,8 

Швеція 18,7 21,0 19,5 16,9 8,0 14,1 14,9 15,2 

Країни, які не запровадили основні нормативи та вимоги Базеля ІІ до 2011 р. 

Аргентина 7,0 14,3 11,0 13,4 19,2 24,4 25,3 25,8 

Бразилія 29,8 27,6 32,0 14,3 22,0 28,9 14,0 15,9 

Казахстан 16,6 14,6 2,6 1,9 - - -1,0 - 

Канада 17,1 21,8 28,4 15,0 18,2 22,9 22,5 20,8 

Молдова 15,4 20,5 24,0 19,9 -2,5 2,6 11,5 11 

Російська 

Федерація 
24,2 26,3 22,7 13,3 4,9 12,5 17,3 17,9 

Сербія 6,5 9,7 8,5 9,0 4,6 5,3 6,3 4,7 

Туреччина 10,9 19,1 26,6 20,0 26,4 23,9 19,0 19,6 

Україна 10,4 13,5 10,5 7,3 -32,3 -9,7 -5,0 2,9 

Чилі 21,5 22,5 18,6 18,5 21,4 20,7 20,8 17,3 
Джерело: складено автором на основі [209]. 

 

При розгляді даного показника в динаміці він також може дати 

уявлення про довгострокову стійкість позиції банку. Так, високе значення 

коефіцієнту може вказувати на високий рівень рентабельності або низький 

рівень капіталізації, одночасно з цим, низьке значення коефіцієнта свідчить 

про низьку рентабельність або високий рівень капіталізації.    

 



139 

 
Рис. 2.6. Динаміка зміни середнього показника норми прибутку на капітал 

(І7) за двома групами країн світу 

Джерело: побудовано автором на основі [209]. 

 

Як видно з рис. 2.6. у період 2008–2009 років країнам першої групи 

було притаманне зростання норми прибутку на капітал у 2009 році, проте 

значення показника було нижчим за результати по країнах другої групи. 

Такий факт є, скоріш за все, свідченням вищого рівня капіталізації 

банківської системи, що є фактором забезпечення фінансової стійкості. 

Відсутність достатнього буфера капіталу банків спричинило різке зниження 

показника у 2009 році у країнах, що не запровадити відповідні нормативи та 

вимоги БКБН до 2011 року. Проте, найдраматичнішим прикладом слугує 

український досвід, де мало місце падіння норми прибутку на капітал майже 

у 5 разів.  

Аналіз динаміки показника співвідношення капіталу до активів (І13) 

дає уявлення про фінансовий леверидж, тобто ступінь фінансування активів 

за рахунок інших джерел, окрім власних засобів. Даний показник визначає 

достатність капіталу сектору депозитних корпорацій (табл. 2.16, рис. 2.7). 
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Таблиця 2.16 

Динаміка зміни показника співвідношення капіталу до активів (І13) 

Країна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Країни, які запровадили основні нормативи та вимоги Базеля ІІ до 2011 р. 

Австрія 4,8 5,2 6,5 6,3 7,0 7,5 7,2 7,6 

Бельгія 2,7 3,3 4,1 3,3 4,5 5 4,6 4,8 

Нідерланди 3,1 3,0 3,3 3,2 4,3 4,4 4,3 4,7 

Німеччина 4,1 4,3 4,3 4,5 4,8 4,3 4,4 4,7 

Норвегія 7,4 7,0 6,4 5,9 5,9 6,7 6,8 - 

Великобританія 6,1 6,1 5,5 4,4 5,4 5,4 5,1 5,1 

Польща 7,9 7,8 8 7,5 8,1 8,2 7,8 8,7 

США 10,3 10,5 10,3 9,3 10,9 11,1 11,3 11,3 

Франція 4,4 4,5 4,1 3,7 4,1 4,9 4,8 5,2 

Швеція 4,8 4,9 4,8 4,7 5,0 - - - 

Країни, які не запровадили основні нормативи та вимоги Базеля ІІ до 2011 р. 

Аргентина 12,9 13,6 13,1 12,9 13,3 11,9 11,7 11,8 

Бразилія 10,5 10,8 11,3 10,7 11,3 11 10,5 10,1 

Казахстан 13,0 13,2 15,2 12,2 -8,5 10,9 10,2 15 

Канада 4,7 4,5 3,7 3,5 4,5 4,7 5,1 5,1 

Молдова 15,7 16,7 16,3 17 16,1 16 15,8 18,5 

Російська 

Федерація 
12,8 12,1 13,3 10,8 13,1 12,9 11,8 11,8 

Сербія 16,2 18,5 21 23,6 20,7 19,7 20,6 20,5 

Туреччина 13,4 11,9 12,8 12,1 12,5 12,3 11,7 12,1 

Україна 12,4 12,5 11,6 12,9 13,1 14,6 14,8 15,0 

Чилі 7,1 6,8 7,1 6,9 7,4 7,1 7,0 8,0 
Джерело: складено автором на основі [209]. 

 

Слід зауважити, що динаміка зміни показника співвідношення капіталу 

до активів підтверджує тенденцію, виявлену в результаті аналізу ІФС І1 – 

показника відношення регулятивного капіталу банку до зважених за ризиком 

активів. Так само у 2009 році спостерігалось зростання значення показника в 

обох групах країн. 

Країнам, пруденційний банківський нагляд яких ґрунтується на 

основних вимогах БКБН, було притаманне зростання значення показника 

співвідношення капіталу до активів на 13,36 %, у той час як країни другої 

виявляли лише незначне зростання на 1,47 %.  
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Рис. 2.7. Динаміка зміни середнього показника співвідношення капіталу до 

активів (І13) за двома групами країн світу 

Джерело: побудовано автором на основі [209]. 

 

Узагальнені результати дослідження ефективності пруденційного 

ризик-орієнтованого за організаційним аспектом із використанням даних по 

ІФС представлені в таблиці 2.17 та інтерпретовані графічно на павутинній 

діаграмі (рис. 2.8).  

Ґрунтуючись на використанні методики Міжнародного валютного 

фонду із застосуванням ряду індикаторів фінансової стійкості, нами був 

проведений аналіз впливу пруденційного банківського нагляду на стійкість 

банківської системи. Завдяки цьому ми змогли виявити, що наявність 

функціонуючої системи пруденційного ризик-орієнтованого на основі 

практичного впровадження основних нормативів та вимог Базельського 

комітету з питань банківського нагляду в країні, зокрема запровадження 

Базеля ІІ до моменту 2011 року, є вагомим фактором впливу на стійкість 

окремих банків та банківської системи загалом. 
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Таблиця 2.17 

Узагальнюючі результати дослідження ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду на основі використанням індикаторів 

фінансової стійкості МВФ  

ІФС 
Назва індикатора 

фінансової 
стійкості (ІФС) 

Відносна зміна значення 
ІФС у 2009 році, % 

Спрямованість 
зміни значення 

ІФС для 
забезпечення 

фінансової 
стійкості 

банківської 
системи 

 І групи 
країн 

ІІ групи 
країн 

Україна 

І1 

Відношення 
регулятивного 

капіталу банку до 
зважених за 

ризиком активів 

15,2 10,5 29,3 Зростання 

І4 

Відношення 
недіючих кредитів 

до сукупних 
валових кредитів 

62,4 130,5 251,3 Зниження 

І6 
Рентабельність 

активів 
400,0 -55,7 -540,0 Зростання 

І7 
Рентабельність 

власного капіталу 
589,9 -37,3 -542,5 Зростання 

І13 
Співвідношення 

капіталу до 
активів 

13,36 1,47 1,6 Зростання 

Джерело: складено автором самостійно. 

Примітка: І група країн – країни, які запровадили основні нормативи та вимоги 

Базеля ІІ до 2011 року; ІІ група країн - країни, які не запровадили основні нормативи та 

вимоги Базеля ІІ до 2011 року. 

 

Як видно з представлених у табличному та графічному вигляді даних, 

за чотирма з п’яти індикаторів фінансової стійкості країнам І групи була 

притаманна зміна значення показника в межах доцільної тенденції зміни 

визначеного показника щодо забезпечення фінансової стійкості банківської 

системи.  
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У свою чергу, практика країн другої групи, що не впровадили повною 

мірою основні нормативи та вимоги Базельського комітету з питань 

банківського нагляду, зокрема вимог Базеля ІІ до 2011 року, по трьох 

показниках була зворотньою до значення доцільної зміни ІФС для 

забезпечення фінансової стійкості банківської системи. 

 

 

Рис. 2.8. Відносна зміна значення ІФС за двома групами країн світу 

Джерело: побудовано автором самостійно. 

 

У цьому має свій прояв системне значення пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду та виявляється ефективність, адже 

банківські системи країн, де пруденційний банківський нагляд 

реалізуються на основі міжнародних стандартів та з головним акцентом на 

ризики, більшою мірою захищені та стійкі до економічних шоків завдяки 

комплексній та системній практиці управління банківськими ризиками: 

починаючи з системи ризик-менеджменту банку, де кожна банківська 
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установа індивідуально організовує процес управління ризиками з 

врахуванням всієї своєї специфіки діяльності, та враховуючи наявність 

постійного моніторингу з боку органу пруденційного банківського нагляду 

з метою виявлення потенційно небезпечних зон підвищеного ризику та 

своєчасного реагування задля усунення загроз стійкості банківської 

системи країни.  

Перехід до другого етапу дослідження ефективності дав змогу 

оцінити її інституційний аспект шляхом розкриття специфіки та 

особливостей організаційних моделей пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду. Агреговані дані щодо темпів річного приросту ВВП, 

розраховані згідно з методикою Світового банку за період з 2002 по 2013 

роки, представлені у таблиці 2.18.  

З метою візуалізації даних та представлення трендів зміни значення 

показника річного приросту ВВП доцільним є розрахунок 

середньогрупового значення за кожним роком в межах кожної групи. На 

основі отриманих даних нами побудовано діаграму, представлену на      

рис. 2.9.  

За даними проведених розрахунків найменшу чутливість до 

макроекономічних шоків, а отже і найвищий ступінь фінансової стійкості, 

притаманний країнам І групи, де функція пруденційного банківського 

нагляду покладається на центральний банк. В свою чергу, найменш стійкою 

виявилась модель пруденційного банківського нагляду, де функція нагляду 

та контролю за банками реалізується шляхом їх розподілу між центральним 

банком та спеціалізованими установами. Проміжне становище займає модель 

організації пруденційного банківського нагляду на чолі зі спеціально 

створеною установою, що підпорядковується центральному банку чи 

міністерству фінансів.  



Таблиця 2.18  

Темп річного приросту ВВП згідно з методикою Світового банку за період з 2002 по 2013 роки   

 

Країна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

І група країн 2,63 2,95 3,38 3,25 4,32 4,84 1,33 -6,73 1,83 1,79 -0,33 0,19 

Іспанія 2,88 3,19 3,17 3,72 4,17 3,77 1,12 -3,57 0,01 -0,62 -2,09 -1,23 

Литва 6,86 10,25 7,35 7,80 7,84 9,84 2,93 -14,74 1,33 6,00 3,70 3,25 

Німеччина 0,01 -0,72 1,18 0,71 3,71 3,27 1,05 -5,64 4,09 3,59 0,38 0,11 

Португалія 0,77 -0,93 1,81 0,77 1,55 2,49 0,20 -2,98 1,90 -1,83 -3,32 -1,36 

ІІ група країн 2,96 3,78 4,43 4,59 5,08 4,17 -1,16 -7,00 1,52 2,66 2,08 2,09 

Великобританія 2,45 4,30 2,45 2,81 3,04 2,56 -0,33 -4,31 1,91 1,65 0,66 1,73 

Латвія 6,47 7,20 8,68 10,60 12,23 9,98 -4,24 -17,95 -0,34 5,30 5,00 4,11 

США 1,79 2,81 3,79 3,35 2,67 1,77 -0,26 -2,80 2,53 1,60 2,32 2,22 

Франція 1,12 0,82 2,79 1,61 2,37 2,36 0,20 -2,94 1,97 2,08 0,33 0,29 

ІІІ група країн 2,33 2,66 3,93 4,10 5,23 5,07 -0,40 -7,23 2,26 3,54 0,42 -0,01 

Бельгія 1,56 0,89 3,43 1,89 2,63 3,00 0,95 -2,62 2,50 1,64 0,09 0,27 

Естонія 6,12 7,48 6,48 9,47 10,41 7,90 -5,33 -14,74 2,48 8,28 4,65 1,63 

Нідерланди -0,03 0,27 1,86 2,25 3,82 4,20 2,08 -3,30 1,07 1,66 -1,59 -0,73 

Фінляндія 1,68 1,99 3,93 2,78 4,06 5,18 0,72 -8,27 2,99 2,57 -1,46 -1,21 

Україна 5,20 9,40 12,10 2,70 7,30 7,90 2,30 -14,80 4,20 5,20 0,20 1,88 

 

Джерело: складено автором на основі [217]. 

1
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Рис. 2.9. Річний приріст ВВП за групами країн світу залежно від  

закріплення за центральним банком функцій пруденційного нагляду, 2002-2013 рр.  

Джерело: побудовано автором на основі [217]. 

Примітка: І група країн – функція пруденційного банківського нагляду делегована 

центральному банку; ІІ група країн – функція пруденційного банківського нагляду 

делегована спеціально створеній уповноваженій установі за безпосередньої участі 

центрального банку та міністерства фінансів; ІІІ група країн - функція пруденційного 

банківського нагляду розподілена між центральним банком та спеціалізованими 

незалежними органами пруденційного нагляду. 

 

Проведене дослідження виявило більший ступінь ефективності, 

притаманний системам пруденційного банківського нагляду, що знаходяться 

в межах юрисдикції центрального банку. Такий стан речей може бути 

пояснений рядом переваг на фоні виявленої неефективності «змішаної» 

моделі наділення повноваженнями одночасно як центральний банк, так і 

спеціально створені установи.  

Серед переваг діяльності центрального банку в ролі органу 

пруденційного банківського нагляду, що впливають на загальний рівень 

ефективності наглядової діяльності, слід відзначити: 

 консолідація банківського нагляду та регуляторна гнучкість; 
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 легкість розв’язання спірних та конфліктних питань з приводу 

розподілу повноважень між органами банківського нагляду; 

 ефективність банківського нагляду за рахунок меншого 

використання наглядових ресурсів задля досягнення необхідного результату; 

 оптимізація управління наглядовими ресурсами, що досягається 

завдяки їх концентрації в руках єдиного органу банківського нагляду, що, в 

свою чергу, забезпечує адекватний, оптимальний та раціональний розподіл 

наглядових ресурсів. 

Загрозою в цьому контексті може стати високий ступінь 

корумпованості та наявність непрозорості державного управління в країні. 

Проте, вибір моделі організації системи пруденційного банківського 

нагляду залежить також від ряду не лише економічних, а й історичних, 

політичних та соціокультурних факторів. Тому, важливим є врахування всіх 

наявних особливостей економічного розвитку конкретної країни, механізмів 

функціонування банківської системи задля досягнення ефективності 

пруденційного банківського нагляду. 

Поруч із цим, як було визначено в межах першого етапу дослідження 

організаційного аспекту функціональної ефективності пруденційного 

банківського нагляду, важливою та необхідною є системна імплементація 

міжнародних стандартів банківського нагляду, в тому числі вимог та 

рекомендацій Базельського комітету з питань банківського нагляду, у межах 

організації пруденційного банківського нагляду. 

Таким чином, Україна рухається у правильному напрямку 

реформування вітчизняної системи пруденційного банківського нагляду. 

Адже єдиним органом, на який покладається функція пруденційного 

банківського нагляду на сьогоднішній день витупає Національний банк 

України, що має забезпечити ефективність наглядових дій. Відкритим 

питанням поки що залишається повне та комплексне впровадження 

нормативів та вимог Базельського комітету з питань банківського нагляду, 



148 

зокрема Базеля ІІ та ІІІ, в українську практику пруденційного банківського 

нагляду. Відтак, даний процес має здійснюватись поступово, забезпечуючи 

його глибоку імплементацію у механізми практичного функціонування 

банківської системи України.   

Одночасно з цим слід усвідомлювати, що система пруденційного 

банківського нагляду характеризується діалектичними складовими розвитку. 

Так, забезпечення фінансової стійкості банківської системи, підвищення її 

надійності та конкурентоздатності здійснюється під впливом зовнішніх та 

внутрішніх факторів.  

Тому, питання трансформації пруденційного банківського нагляду з 

метою забезпечення його ефективності полягає не стільки у тому за ким 

закріплено функцію пруденційного нагляду, скільки яким чином забезпечити 

взаємодію між регуляторами у межах фінансового сектору та забезпечити 

координацію банківського та грошово-кредитного регулювання. А отже 

досягнення ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківсього 

нагляду є можливим лише за умови одночасного забезпечення її 

функціональної та інституційної складових.  

 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Дослідження методологічних засад та підходів до оцінювання 

ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду, 

зокрема здійснення порівняльного аналізу інструментарію, з урахуванням 

сучасного стану та особливостей реалізації пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду в Україні, дозволило отримати такі 

висновки. 

1. Пруденційний банківський нагляд України в складі системи 

фінансового нагляду організований за секторальною, або спеціалізованою, 

моделлю. Система пруденційного банківського нагляду України є 
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централізованою, де функції банківського нагляду, як виїзного, так і 

безвиїзного (дистанційного), зосереджено в компетенції одного регулятора – 

Національного банку України, який здійснює пруденційний банківський 

нагляд на основі існуючої нормативно-правової бази України та міжнародних 

вимог наглядової діяльності. 

2. Національний банк України в межах реалізації пруденційного 

банківського нагляду спрямований на забезпечення фінансової стійкості 

банківської системи через управління ризиками банківських установ на 

макрорівні – контролюючи дотримання норм пруденційного банківського 

нагляду і створюючи сприятливі рамкові умови для застосування сучасних 

технологій ризик-менеджменту через цілеспрямоване впровадження 

сучасних інструментів управління і страхування ризиків, та на мікрорівні – 

стимулюючи банківські установи до активного використання і 

вдосконалення внутрішніх систем ризик-менеджменту, орієнтуючи їх на 

моніторинг джерел виникнення різних категорій ризиків та поліпшення 

методів їх мінімізації. 

3. Методичний підхід до оцінювання ефективності пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду ґрунтується на врахуванні 

інституційного та організаційного аспектів з метою визначення 

функціональної та інституційної ефективності шляхом аналізу індикаторів 

фінансової стійкості (Міжнародного валютного фонду) та показника темпу 

річного приросту ВВП (Світового банку), що дозволяє, з одного боку, 

ідентифікувати прямі та опосередковані взаємозв’язки між практикою 

впровадження нормативів та вимог Базельського комітету з питань 

банківського нагляду та рівнем фінансової стійкості банківської системи, а з 

іншого – визначити вплив типу моделі організації пруденційного 

банківського нагляду на забезпечення стабільного економічного зростання.  

4. Країнам, що реалізують пруденційний банківський нагляд на 

основі міжнародних вимог наглядової діяльності притаманний вищий рівень 

фінансової стійкості банківських систем що забезпечується здатністю систем 
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раннього попередження вчасно ідентифікувати загрози та відповідати 

макроекономічним викликам.  

5. Найбільш ефективною є організація пруденційного банківського 

нагляду із зосередженням функції пруденційного банківського нагляду 

центральним банком країни. Це забезпечує найменшу чутливість до 

макроекономічних шоків, а отже й найвищий ступінь фінансової стійкості 

банківської системи.  

6. Факторами забезпечення ефективності організації пруденційного 

банківського нагляду на базі центрального банку країни є: консолідація 

банківського нагляду та регуляторна гнучкість; легкість розв’язання спірних 

та конфліктних питань з приводу розподілу повноважень між органами 

банківського нагляду; ефективність нагляду за рахунок використання 

меншого обсягу наглядових ресурсів, що досягається завдяки їх концентрації 

в руках одного регулятора, та забезпечує адекватний, оптимальний та 

раціональний розподіл наглядових ресурсів. Загрозою у цьому контексті 

виступає високий ступінь корумпованості та відсутність транспарентності 

державного управління в країні. 

Висновки, рекомендації та пропозиції дисертанта, що містяться у 

другому розділі дисертаційного дослідження, знайшли своє відображення в 

публікаціях автора [120,140,141,146-148,154,249], що наведені у списку 

використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРУДЕНЦІЙНОГО 

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Проблеми адаптації норм банківського законодавства України 

до міжнародних стандартів банківського нагляду 

 

В умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів постає питання 

гармонізації національних фінансово-правових інститутів до міжнародних 

правил та стандартів діяльності суб’єктів фінансових ринків. Так, діяльність 

банківських установ в сучасних умовах набуває глобального характеру, що 

обумовлює необхідність упорядкування національних норм, положень і 

нормативних актів з метою забезпечення «єдиних правил ведення гри» для 

всіх економічних суб’єктів.  

Актуальність даного питання значно підвищилась з підготовкою країни 

до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

та Угоди про створення зони вільної торгівлі, та її безпосереднього 

підписання у 2014 році [132]. Окрім того, питання розвитку системи 

банківського нагляду у контексті її гармонізації до міжнародних наглядових 

стандартів було законодавчо закріплено в Угоді про коаліцію депутатських 

фракцій «Європейська Україна» 2014 року в частині реформи фінансового 

сектору, що передбачає приведення регулювання фінансового сектору 

України у відповідність до кращих європейських практик з метою 

запровадження ефективного нагляду [133]. 

Обраний євроінтеграційний вектор розвитку України вимагає 

глибинної та комплексної трансформації фінансової системи країни, зокрема, 

ключовим є реформування банківської системи та механізму її регулювання 

та нагляду. Одночасно з цим необхідним є невідкладне запровадження змін, з 

одного боку, з метою створення ефективної ринкової економіки із 

забезпеченням макроекономічної стабільності, проведенням структурних 
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реформ, створенням сприятливого інвестиційного клімату, підтримкою 

конкуренції тощо, а з іншого боку – забезпечення подолання конкурентного 

тиску зі сторони Європейського Союзу шляхом зосередження інвестиційних 

ресурсів, насамперед, у тих сферах національної економіки, де створено 

умови для отримання порівняльних переваг на зовнішньому ринку; 

поліпшення експортної складової економіки та її диверсифікація; підвищення 

кваліфікаційного рівня працівників тощо [94, с.37]. 

Основою формування якісно нового банківського законодавства 

України, відповідного та адаптованого до Європейських стандартів 

банківського нагляду, є головний принцип, що всі нормативні акти, що діють 

на території Європейського Союзу і стосуються питань банківської 

діяльності в цілому, починаючи від міжнародно-правової угоди і до 

інструкції національного центрального банку, мають спільний предмет 

регулювання і можуть вважатися елементами єдиної системи джерел 

банківського права ЄС [37, с.304; 9, с.8].  

Імплементація вищезазначених норм банківського права ЄС має 

відповідати таким вимогам, як:  

 свобода здійснення банківської діяльності на всій території ЄС 

(freedom of establishment; freedom of provide services); 

 взаємне визнання державами-членами національних ліцензій на 

здійснення банківської діяльності (mutual recognition);  

 наявність консолідованого нагляду національних наглядових 

органів держави походження за діяльністю банківських установ, їх філій і 

дочірніх підприємств;  

 встановлення однакових вимог пруденційного нагляду для всіх 

кредитних організацій ЄС;  

 контроль країни-реєстрації за діяльністю банківських установ (home 

country control). 

Значний вплив на формування системи правового регулювання 

банківської діяльності в Європейському Союзі справили особливості 
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правового порядку ЄС у цілому, що полягають у високому ступені інтеграції 

норм права Євросоюзу в національні правові системи держав-членів. Так, 

основи для розвитку співробітництва держав-членів ЄС у галузі правового 

регулювання банківської діяльності були закладені ще у Римському Договорі 

про заснування Європейського Співтовариства 1957 року та Єдиному 

Європейському Акті 1986 року.  

Сучасна ж система джерел банківського права Європейського Союзу 

включає наступні нормативно-правові акти: 

 установчі договори ЄС (в частині, що стосується створення та 

функціонування внутрішнього ринку, а також в частині, що передбачає 

зближення положень законодавства та інших нормативних актів держав-

членів); 

 міжнародні угоди з питань банківської діяльності і пов’язаних з нею 

питань, учасниками яких є держави-члени ЄС; 

 спеціалізовані акти вторинного права ЄС із загальних питань 

банківського регулювання, зокрема Перша та Друга банківські директиви, 

Консолідована банківська директива; 

 акти вторинного права ЄС зі спеціальних питань банківської 

діяльності (питання достатності капіталу кредитних установ, електронного 

підпису тощо); 

 нормативні акти Європейського центрального Банку з питань 

регулювання банківської діяльності та функціонування платіжних систем; 

 національне законодавство держав-членів, що регулює діяльність 

кредитних організацій-резидентів та нерезидентів на їхній території; 

 акти національних центральних банків і спеціалізованих органів 

банківського нагляду, що регулюють діяльність кредитних організацій 

резидентів та нерезидентів [37, с.303-304].  

Першим та основним кроком до консолідації правового поля 

регулювання банківської діяльності та нагляду стало прийняття 12 грудня 

1977 року Радою ЄЕС Першої Директиви 77/780/ЕЕС «Про координацію 
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законодавства, правил і адміністративних положень, що регулюють порядок 

організації та діяльності кредитних організацій» [214], та подальше 

прийняття у 1989 році Другої банківської Директиви ЄЕС 89/646/ЕЕС [242]. 

Завдяки цьому, вперше було чітко визначено коло суб’єктів банківського 

регулювання і сформульовано принципи організації їх діяльності в усіх 

державах-членах ЄЕС. В рамках сучасних міжнародних стандартів 

банківського нагляду головне місце відведено так званій Консолідованій 

банківській Директиві, що замінила собою більшість попередніх директив з 

питань банківської діяльності, – Директиві 2013/36/ЄС [201] Європейського 

парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності 

кредитних організацій і пруденційний нагляд за діяльністю кредитних 

організацій, що вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС [28] і скасовує дію 

Директив 2006/48/ЄС [199] та 2006/49/ ЄС [200] про започаткування та 

здійснення діяльності кредитних установ з подальшими змінами та 

доповненнями. Загалом, Консолідована банківська Директива є 

спеціалізованим нормативним актом загального характеру, що визначає 

правила організації банківської діяльності та основні правила здійснення 

пруденційного нагляду за ними.  

У цьому контексті, гармонізація банківського законодавства України та 

стандартів наглядової діяльності Європейського Союзу, в першу чергу, має 

здійснюватись в напрямку: 

 проведення консолідованого нагляду за діяльністю банків; 

 встановлення мінімального розміру статутного капіталу банків; 

 розкриття інформації, необхідної для оцінювання відповідності 

діяльності банківської установи встановленим наглядовим стандартам; 

 оприлюднення фінансової звітності та інформації про діяльність 

банків. 

Консолідований нагляд стосується переважно таких наглядових 

стандартів, як: достатність капіталу, коефіцієнт платоспроможності, кредитні 

ліміти, достатність фондів для покриття ризиків і обмеження інвестицій 



155 

кредитних установ у небанківський сектор. Оцінювання відповідності 

банківської установи наглядовим стандартам у цьому випадку повинна 

враховувати всі кредитні та фінансові інституції, в яких ця установа бере 

участь, або які є дочірніми до неї установами.  

Відповідно до Консолідованої Директиви саме консолідований нагляд 

за фінансовим становищем фінансово-кредитних установ може дати 

правдиву оцінку фінансового стану. При цьому необхідною є наявність прав 

доступу уповноваженого органу пруденційного банківського нагляду до 

інформації від усіх компаній у межах групи, необхідної для виконання їхніх 

функцій. У відповідності до цього, має забезпечуватись співпраця та 

злагодженість роботи між органами пруденційного нагляду за різними 

фінансовими секторами у випадку з групами компаній, які здійснюють 

фінансову діяльність у різних сферах.  

Як приклад гармонізації європейського та національного законодавства 

країн-членів ЄС – встановлення вимог щодо достатності основного капіталу 

банківських установ. Так, держави-члени ЄС мають змогу встановлювати 

більш жорсткі правила, ніж ті, що викладені у даній Директиві. Зокрема, це 

стосується рівня достатності основного капіталу, правил його обчислення та 

пруденційного нагляду за їх виконанням.    

У продовженні цього, додатковим питанням гармонізації нормативно-

правової бази є вимоги до розкриття інформації, необхідної для оцінювання 

відповідності діяльності банківської установи встановленим наглядовим 

стандартам, оскільки основною частиною консолідованого нагляду є обмін 

інформацією між різними органами пруденційного нагляду. Так, у Директиві 

2006/48/ЄС від 14 червня 2006 року [199] питанню обміну інформацією та 

співробітництву держав щодо консолідованого нагляду відведено багато 

уваги, зокрема стаття 132 наголошує на необхідності співпраці компетентних 

органів, в межах якої вони надають один одному будь-яку інформацію, що 

вважається важливою або відповідною для здійснення наглядових функцій 
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інших органів влади та може істотно впливати на оцінювання фінансової 

надійності фінансово-кредитної установи.       

Поруч із ключовим значенням євпропейських правових норм та 

стандартів банківського нагляду, визначальну роль в удосконаленні 

методологічних засад і практичних підходів до реалізації пруденційного 

банківського нагляду відіграє Базельський комітет з питань банківського 

нагляду, що є саме тим міжнародним майданчиком, де розробляються 

передові світові практики банківського регулювання та нагляду. Основні 

акценти базельської системи спрямовані на посилення вимог до якості 

банківського капіталу, підвищення ліквідності банків та їхньої фінансової 

незалежності. Для цього, зокрема, підвищуються вимоги до адекватності 

капіталу банку, вводиться обмеження на співвідношення його позикових та 

власних коштів, впроваджуються додаткові показники контролю за 

ліквідністю.  

За даними Національного банку України, імплементацію основних 

вимог Базельського комітету з питань банківського нагляду, зокрема  

Основних принципів ефективного банківського нагляду, в Україні розпочато 

ще на початку 2000-х років, а починаючи з 2008 року НБУ проголосив курс 

на перехід до нагляду за діяльністю банків на основі оцінки ризиків. Так, 

Основні принципи ефективного банківського нагляду, які опубліковано 

Базельським комітетом з питань банківського нагляду у 1997 році, 

переглянуто у 2006 році [190] та внесено корегування до остаточної редакції 

у 2012 року [191], на сьогоднішній день використовуються в Україні у якості 

стандартів пруденційного регулювання та нагляду для оцінки якості систем 

пруденційного регулювання та нагляду з метою досягнення базового рівня 

ефективності та надійності практики наглядової та регулятивної політики 

(Додаток К). Проте, існує чимало дискусійних аспектів, що заважають повній 

імплементації принципів ефективного банківського нагляду в Україні.  

У цілому, практичне дотримання Основних принципів ефективного 

банківського нагляду головним чином має бути спрямоване на ідентифікацію 
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природи і глибини наявних недоліків в системі банківського нагляду і 

ступінь дотримання кожного з принципів. Оцінка ґрунтується на ступені 

дотримання істотних критеріїв (essential criteria), що відображають здорову 

(sound) та належну практику банківського нагляду, яка з позиції світового 

наглядового співтовариства може розглядатися в якості стандарту, повсюдно 

рекомендованого до застосування в цілях забезпечення ефективного нагляду. 

У той же час дотримання цих критеріїв не є абсолютно достатнім чи 

абсолютно необхідним для визнання будь-якого принципу дотриманим, 

оцінка їх дотримання не може виступати самоціллю, а є лише засобом, 

оскільки вона дозволяє органу нагляду розробити стратегію необхідного 

вдосконалення системи банківського нагляду [121, с. 24]. Результати аналізу 

дотримання Основних принципів ефективного банківського нагляду в 

Україні представлено у Додатку Л. 

Розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду 

Базельські угоди – Базель І (1988 р., 1966 р.) [222], Базель ІІ (2004 р.) [223] та 

Базель ІІІ (2010 р., 2013 р.) [183,184], спрямовані на регулювання банківської 

діяльності, передбачені до впровадження як мінімум у 27 країнах-членах 

Базельського комітету. Основні положення нових вимог Базельських угод 

мають поступово та поетапно впроваджуватись протягом 2013-2019 років. В 

першу чергу, протягом січня 2013 року до кінця 2014 року повинна 

завершитись реформа вимог щодо структури активів і капіталу банків. 

Поступове підвищення якості капіталу шліхом вилучення певних 

компонентів, які нині враховуються в основному капіталі, має статися 

починаючи з січня 2014 р. до січня 2018 р. Запровадження так званих буферів 

збереження капіталу та контрциклічного буфера розпочнеться у січні 2016 р. 

й звершиться у січні 2019 р. [66, с.5].   

В Україні імплементація вимог Базельського комітету з питань 

банківського нагляду набуває особливої актуальності у зв’язку з присутністю 

наслідків світової фінансової кризи 2008–2009 рр. та розгортанням сучасної 
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глибокої системно-економічної та соціально-політичної кризи в Україні, що 

безумовно відбилося й на банківській системі країни.  

На сьогоднішній день здійснено повне запровадження Базеля І та 

проводиться поступова реалізація стандартів Базеля ІІ, що згідно 

національного законодавства має завершитись повністю до 2020 року. 

Зокрема, йдеться про дотримання мінімальних вимог до капіталу, врахування 

кредитного ризику на підставі стандартизованого підходу та внутрішніх 

рейтингів [96; 97, с.26]. Введено в практику врахування операційного ризику 

на основі базового індикатора (Basic Indicator Approach), а його розрахунок 

на основі стандартизованого підходу (The Standartized Approach) має бути 

повністю запроваджено до кінця 2015 року. Однак, підписання Україною 

Угоди про асоціацію з ЄС має сприяти більш швидкому переходу 

українських банків на європейські стандарти, з самого початку орієнтуючись 

на норми найбільш сучасної системи Базель III, що повинен головним чином 

закласти основи ефективного механізму зміцнення банківської системи.  

Проте, поряд із беззаперечними перевагами запровадження вимог та 

рекомендацій Базельського комітету з питань банківського нагляду у 

банківську наглядову практику України, мають місце суттєві виклики, 

пов’язані з національними особливостями будови банківської системи та 

специфікою механізмів її управління (табл. 3.1). В цілому, всі мони можуть 

бути згруповані у три групи: інфраструктурних та організаційних викликів, 

матеріальних викликів та операційних викликів. 

У контексті адаптації норм банківського законодавства України до 

міжнародних стандартів банківського нагляду суттєві питання виникають 

стосовно запровадження Базеля ІІІ. Зокрема, в контексті українських реалій 

спірним та дискусійним питанням є вимоги до формування та збільшення 

розміру буферного капіталу трьох видів: буферу збереження капіталу – 

направлений на покриття можливих збитків банків в період кризи; 

контрциклічного буферу капіталу – регулювання кредитної активності 

банків, та капіталу для системно важливих банків [137, с.22].  
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Таблиця 3.1 

Характеристика викликів у рамках запровадження сучасних вимог 

Базельського комітету з питань банківського нагляду в Україні 

№ Група викликів 
Характеристика викликів запровадження  

сучасних вимог БКБН 

І Інфраструктурні 

та організаційні 

виклики 

Відсутність достатнього обсягу статистичних даних, 

необхідних для оцінювання кредитного ризику у той 

час, як згідно Опори ІІІ «Ринкова дисципліна» (Базель 

ІІ), висувається вимога до забезпечення вільного 

доступу всіх учасників ринку до якісної та кількісної 

інформації про величину та структуру капіталу банків, 

взяті ризики, системи управління ризиками, 

фінансовий стан банків тощо. 

Відсутність достатньої кількості рейтингових агентств 

в Україні, уповноважених здійснювати рейтингове 

оцінювання всіх позичальників банківського сектору. 

ІІ Матеріальні 

виклики 

Імплементація вимог БКБН призведе до необхідності 

фінансування додаткових витрат на підвищення 

кваліфікації персоналу, залучення послуг зовнішніх 

спеціалізованих установ, реорганізацію 

документообігу. 

Матеріальні та часові витрати банків на розробку та 

закупівлю програмно-технічного забезпечення з 

метою організації процесу оцінювання ризиків згідно 

рекомендацій та вимог БКБН. 

Необхідність отримання банками міжнародного 

рейтингу вимагатиме значних додаткових витрат. 

ІІІ Операційні 

виклики 

З метою забезпечення оцінювання ризиків банки 

повинні використовувати складні економіко-

математичні моделі, які взяті за основу розрахунків, 

рекомендованих БКБН, та відповідно мати у своєму 

розпорядженні адекватне програмно-технічне 

забезпечення. 

Можливість зниження обсягу та адекватності капіталу 

банків внаслідок застосування нової методології 

визначення адекватності банківського капіталу та, як 

наслідок, обмеження активного нарощення активів 

банків, від чого постраждають насамперед 

підприємства-позичальники, до яких висуватимуться 

більш жорсткі вимоги до кредитоспроможності. 
Джерело: складено автором на основі [3, с.234-235; 84]. 
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Буферний капітал виступає за своєю природою ефективним 

інструментом макропруденційного нагляду та додатковим елементом 

загальної системи захисту банківської системи від можливих економічних 

втрат, а також виконує стабілізуючу функцію, своєрідну роль «подушки 

безпеки» [18, с.281]. Проте, дискусійним є питання активної імплементації 

даного інструменту в період економічного спаду та глибокої системно-

економічної кризи в Україні. Так, акумулювання банківського капіталу до 

рівня, відповідного вимогам Базеля ІІІ, негативно вплине на розвиток та 

рівень підтримки реального сектора економіки країни особливо за умов 

низького росту та системної нестабільності.  

Очевидно, що нездатність окремих фінансово-кредитних установ 

відповідати вимогам НБУ через недостатній розмір їх фінансових активів 

призведе до активізації процесів злиття та поглинання у банківському секторі 

та актуалізує питання концентрації капіталу та появи дисбалансів у 

банківській системі [5, с.7].   

У той же час, формування контрциклічного буферу капіталу не є 

запорукою нейтралізації ризиків та повного покриття економічних втрат 

банківського сектору під час фінансових стресів в економіці. Зважаючи на це, 

реалізація заходів, спрямованих на підвищення стійкості банківської 

системи, не має перешкоджати розвитку реального сектору економіки країни, 

а навпаки, повинна здійснюватись збалансовано, враховуючи релевантні 

фактори, запускаючи в дію синергетичний економічний ефект. Враховуючи 

успішну зарубіжну практику реалізації даного інструменту в рамках 

пруденційного банківського нагляду та зважаючи на необхідність 

імплементації даного інструменту, суттєва відповідальність покладається на 

Національний банк України, як головний регулятор банківського сектору, 

задля організації ефективної системи моніторингу. Даний механізм має бути 

спрямований на постійне та систематичне відслідковування процесу 

реформування банківської системи, зокрема впровадження тих норм та 

міжнародних стандартів, що потребують окремо пильної уваги. 
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У цілому ж, запровадження в Україні вимог Базельського комітету з 

питань банківського нагляду має здійснюватись, дотримуючись ряду 

рекомендацій. 

1) Доцільною є підготовка нових методологічних документів з 

регламентацією наглядових правил в межах впровадження Базеля ІІ та ІІІ, а 

також розробка доповнень до існуючих вимог, зокрема щодо питань 

регулювання капіталу.  

2) Підвищення інформаційної прозорості системи банківського 

нагляду для формування банками достовірних статистичних даних та 

забезпечення їх сумлінної передачі органу пруденційного банківського 

нагляду з метою проведення оцінювання банківських ризиків та своєчасного 

виявлення потенційно загрозливих сфер діяльності з підвищеним ступенем 

ризикованості. Доцільною є розробка стандартизованих підходів до 

мінімального розкриття інформації.  

3) Проведення кількісного аналізу впливу (Quantitative Impact Study) 

впровадження вимог БКБН на адекватність капіталу банків. Першочерговим 

повинно бути запровадження нормативів «банками групи Базеля ІІ», 

забезпечення офіційного своєчасного звернення до регулятора з намірами 

про прийняття Базеля ІІ та визначення умов для банків, які будуть 

добровільно брати на себе зобов’язання щодо впровадження Базеля ІІ після 

встановленого терміну шляхом проходження таких же процедур, які 

виконують «банки групи Базеля ІІ» [81, с.318]. В цьому контексті, доцільно 

сформувати загальні підходи до вибору методів оцінки достатності капіталу 

для покриття ризиків та їх адекватності видам та умовам діяльності 

конкретної банківської установи.  

4) Визначення джерел фінансування витрат, пов’язаних з 

впровадженням нових рекомендацій БКБН. Йдеться про обсяг одноразових 

та регулярних витрат для дотримання зазначених положень, де у розвинених 

країнах витрати на такі цілі можуть становити від 0,1 до 1% розміру активів 

кредитних установ [11, с.265]. Очевидно, що таке навантаження на банки 
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може виявитися дуже суттєвим, навіть, за умови, якщо в Україні ці суми 

будуть значно меншими, враховуючи складний економічний стан країни та 

відсутність фінансової стабільності у функціонуванні банківського сектору.  

Отже, імплементація рекомендацій Базельського комітету з питань 

банківського нагляду в Україні, перш за все, потребує розробки нормативно-

правових актів, а також вирішення регуляторних, інституційних й 

методологічних питань. Необхідним є створення умови для використання 

сучасних систем управління ризиками та комплексне застосування методів 

адаптації рекомендацій на рівні корпоративного управління банківських 

установ в напрямі належної організації процедур оцінки й управління 

ризиками. 

Таким чином, питання адаптації норм банківського законодавства 

України до міжнародних стандартів банківського нагляду є багатогранним та 

невичерпним. Актуалізація даного питання значно підвищилась з моменту 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та 

Угоди про створення зони вільної торгівлі у 2014 році, що затвердило 

історичний стратегічний вибір напрямку розвитку країни. Наявні 

інтеграційні процеси безумовно потребуватимуть пришвидшення темпів 

реформування системи банківського нагляду. Так, повне запровадження 

міжнародних стандартів пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду потребує перебудови ряду механізмів його реалізації, нормативно-

правового забезпечення та практичного асистансу.  

Де юре, Україна не зобов’язана виконувати правила Базельського 

комітету з питань банківського нагляду, адже в тексті Угоди з ЄС таких 

вимог немає, але де факто, саме перехід на ці стандарти дозволить очистити 

банківський сектор та залишить на ринку тільки тих гравців, які здатні 

витримати жорстку конкуренцію. Це безумовно призведе до зміни філософії 

взаємин між банками, клієнтами та основним регулятором банківського 

сектору України – Національним банком. Права кредиторів та позичальників 

стануть більш захищеними, а НБУ стимулюватиме банківський сектор 
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ставати більш прозорим та стійким. В підтвердженні цьому, запропонований 

Нацбанком проект «Концепції реформи банківської системи України до 2020 

року» [58] значною мірою враховує ті європейські стандарти, на які варто 

перейти вже у найближчому майбутньому. 

 Наслідуючи міжнародний досвід банківського регулювання та 

нагляду, Україна має зважати не лише на численні переваги та аспекти, що 

підлягають перенесенню у вітчизняну наглядову практику, а й враховувати 

слабкі сторони міжнародних стандартів наглядової діяльності. На перший 

погляд досконала міжнародна система пруденційного банківського нагляду 

на практиці має ряд проблемних зон [15, с.79]. Зокрема, це стосується 

міжнародних стандартів банківського регулювання та нагляду, адже їх 

проциклічний характер та обмеженість використання мікроструктурного 

підходу де факто залишає за рамками регулювання найнебезпечніші загрози 

фінансовій стабільності – системні ризики.  

Окремим питанням залишається імплементація вимог Базельського 

комітету з питань банківського нагляду в умовах глибокої системно-

економічної та соціально-політичної кризи в Україні. В цьому контексті, 

імплементація міжнародних стандартів банківського нагляду у вітчизняну 

практику має здійснюватись шляхом пошуку Національним банком України, 

як головним органом пруденційного банківського нагляду, прийнятного 

рівня регуляторної жорсткості, який забезпечуватиме баланс між 

прибутковістю банківського сектору та стабільністю його функціонування, 

при цьому здійснюючи паралельно перегляд регуляторних положень таким 

чином, щоб компенсувати збитки внаслідок змін ризик-профілів фінансових 

інститутів [27, с.66]. Проте, враховуючи практичну складність зазначеного 

механізму, проблема адаптації норм банківського законодавства України до 

міжнародних стандартів наглядової діяльності й далі залишатиметься 

питанням відкритим, що потребує розробки та організації ефективної 

системи моніторингу проведення змін, а також забезпечення їх технічної та 

правової підтримки.  
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3.2. Удосконалення пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду в Україні в напрямку підвищення функціональної, 

інституційної та операційної ефективності  

 

Підвищення ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду в Україні є беззаперечно стратегічним питанням, 

визначеним в контексті загальноекономічного розвитку країни. Дане питання 

законодавчо закріплено у таких програмних документах, як: Стратегія 

сталого розвитку «Україна – 2020» [128], в частині реформи фінансового 

сектору; Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 

2020 [47]; Стратегія розвитку банківської системи до 2015 року [127], в 

частині удосконалення банківського регулювання та нагляду, зокрема, 

організації заходів щодо управління системними ризиками; Угода про 

коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна» 2014 року [133], в 

частині реформування фінансового сектору, зокрема, запровадження 

ефективного пруденційного нагляду.  

На сьогоднішній день перспективи розвитку пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду в Україні та напрямки його 

вдосконалення головним чином зумовлені тенденціями розвитку банківської 

системи країни. З урахуванням наслідків глибокої системно-економічної та 

соціально-політичної кризи в Україні, що зумовила дестабілізацію всіх без 

виключення сфер фінансової системи, очевидною стала поява ряду 

диспропорцій у розвитку сучасного фінансового сектору, зокрема: 

непропорційне по відношенню до реального сектору зростання активів 

фінансових установ та відповідний відрив потоків капіталу від потоків 

товарів та послуг; кількісне та якісне домінування спекулятивних складових 

у структурі фінансових потоків з наявним домінуванням короткострокових 

форм інвестування; суттєве ослаблення ліквідності фінансових ринків; 

ускладнення контролю та регулювання за функціонуванням установ 

фінансового сектору.  
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У цьому контексті головним завданням пруденційного банківського 

нагляду в умовах глобалізованого фінансового світу постає забезпечення 

фінансової стійкості банківської системи в межах національної економіки. На 

перший план виходить питання захисту не окремої фінансово-кредитної 

установи, а системи в цілому, адже наявна фінансово-економічна 

кон’юнктура не сприяє активізації розвитку та підтриманню стабільного 

функціонування учасників банківської системи, а гальмує ці процеси, 

ускладнюючи умови діяльності суб’єктам ринку. Стабільність, в цьому 

випадку, досягається шляхом забезпечення синергетичного ефекту від 

взаємодії банківського сектору, фінансових ринків, фінансової 

інфраструктури, відновлення довіри до банків, з можливістю абсорбації 

внутрішніх негативних банківських шоків.  

За умов системної кризи, що супроводжується посиленням 

невизначеності, погіршенням довіри приватного сектору та уповільненням 

процесів економічного зростання, підходи до організації регулювання та 

нагляду банківської системи мають бути переглянуті. Враховуючи фактор 

швидкоплинності макроекономічної ситуації, макропруденційна політика має 

бути, в першу чергу направлена на забезпечення [77; 169, с.34]: 

– обмеження втрати довіри вкладників; 

– забезпечення попиту та пропозиції на кредитному ринку; 

– відновлення платоспроможності банківської системи; 

– захисту системи платежів; 

– запобігання подальшому макроекономічному погіршенню. 

Головний фокус в рамках забезпечення фінансової стійкості 

банківської системи та відновлення стабільного розвитку має бути 

направлено на відновлення рівноваги в банківському секторі; 

перешкоджання поширенню шоку, що знижує довіру до банків; запобігання 

банкрутства фінансових установ та поширення наслідків макроекономічної 

нестабільності [26, с.6].   



166 

Основними факторами, що впливають безпосереднім чином на 

результативність діяльності органу пруденційного банківського нагляду та є 

необхідною умовою забезпечення ефективності його реалізації, є:  

 наявність досконалої законодавчо-нормативної бази щодо 

здійснення пруденційного банківського нагляду;  

 чітко сформульовані цілі здійснення пруденційного банківського 

нагляду та обов’язки органу нагляду, розподілені між його структурними 

підрозділами;  

 встановлення вимог до мінімального розміру капіталу банківських 

установ;  

 наявність засобів збору та аналізу статистичної інформації та іншої 

звітності банків;  

 наявність механізмів дієвого контролю та оцінки управління 

ризиками в банківських установах;  

 контроль за наявністю в банках діючих систем внутрішнього 

контролю та аудиту;  

 наділення органу пруденційного нагляду повноваженнями щодо 

застосування рекомендацій та виправних дій до банківських установ, 

діяльність яких не відповідає визначеним нормам.   

Враховуючи сучасні економічні реалії та тенденції розвитку 

фінансових ринків, наявними є численні виклики розвитку банківської 

системи України, зокрема: стабілізація банківського сектору, подолання 

корупції шляхом більшої автоматизації банківського нагляду з подальшою 

можливістю підвищення прозорості нагляду, підвищення ефективності 

фінансового управління тощо. Всі зазначені виклики сигналізують про 

нагальну необхідність реформування системи банківського нагляду, зокрема 

й пруденційного. 

На даний момент в Україні вже реалізуються послідовно реформи в 

фінансовій сфері. З одного боку, здійснюються реформи державних фінансів, 

що передбачають: стабілізацію дефіциту державного бюджету, оптимізацію 
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державного боргу, підвищення ефективності державних видатків, 

удосконалення управління державними фінансами, посилення фінансової та 

фіскальної дисципліни, реформу міжбюджетних відносин. З іншого ж боку, 

проводяться реформи фінансового сектору, що спрямовані, зокрема, на 

утримання низького рівня інфляції, підвищення стабільності та рівня 

капіталізації фінансової системи, збільшення обсягу надання фінансових 

послуг, відновлення кредитування економіки з одночасним зниженням рівня 

ризиків фінансової системи, зростання і розвиток фондового ринку та ринку 

фінансових послуг.  

Реформування та вдосконалення практики регулювання є абсолютно 

природним процесом з позиції еволюції систем. Розвиток фінансових 

інститутів зумовлює потребу в постійній модернізації важелів та 

інструментів регуляторного механізму з метою забезпечення економічного 

розвитку [4, с.27]. Формування нової якісно досконалішої системи 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду в Україні доцільно 

здійснювати в межах загальносвітових тенденцій. Так, здійснюючи аналіз 

світового досвіду, коли міжнародні регулятори фінансових ринків виявились 

неспроможними передбачити кризові процеси у 2007–2008 рр. у світовій 

економіці та не впоралися з функцією раннього попередження кризи, 

відповідним кроком стало реформування систем фінансового регулювання 

[119, с.126]. Саме тоді постало питання формування нової фінансової 

архітектури. Дане поняття характеризувало сукупність визнаних 

міжнародних стандартів та принципів функціонування фінансового сектору, 

а також засобів діагностики його ефективності [81, с.62] та здійснювалось у 

двох напрямках: розробка ряду процедур регулювання фінансових ринків та 

фінансових установ, наприклад, розробка відповідних стандартів та правил – 

облікових, банкрутства фінансових установ, контролю за ефективністю 

менеджменту, валютної та фіскальної політики тощо; та моніторинг 

ефективності застосування визнаних міжнародних правил тією чи іншою 

країною.  
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Здійснюючи реформування системи пруденційного банківського 

нагляду в Україні, увага має зосереджуватись на зміні процедури нагляду, 

удосконаленні механізму його реалізації, розробці відповідних стандартів та 

правил, здійснюючи при цьому  моніторинг ефективності проведених заходів 

та враховуючи світовий досвід. 

Так, починаючи з ІІ кварталу 2014 року розпочато роботу над 

трансформацією Національного банку України в контексті затвердження 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Комплексної програми 

розвитку фінансового сектору України до 2020. Головною ознакою процесу 

організаційної трансформації НБУ виступає закріплення ключової ролі за 

функцією нагляду, зокрема пруденційного.  

Головною метою визначено підвищення інституційної спроможності 

банку як регулятора. Для досягнення цієї мети визначено основні напрямки: 

– спрощення організаційної структури; 

– концентрація на ключових функціях;  

– оптимізація супроводжуючих та непрофільних функцій; 

– централізація управління;  

– скорочення ієрархічності;  

– впровадження матричної структури управління;  

– підвищення ефективності внутрішніх процесів в Національному 

банку України [84]. 

Слід зауважити, що визначенню основних напрямків трансформації 

передував глибокий аналіз діючої структури та процесів НБУ, консультації з 

міжнародними організаціями, місіями та провідними міжнародними та 

вітчизняними експертами. Так, вже з грудня 2014 року розпочато 

реформування організаційної структури НБУ із визначенням основного 

напрямку змін – перехід від ієрархічної до функціонально-матричної 

структури управління. У цілому ж реформування організаційної структури 

НБУ передбачає поетапний план дій (табл. 3.2). 

  



Таблиця 3.2 

Основна характеристика проведення реформування організаційної структури НБУ в контексті сталого розвитку 

«Україна – 2020»  та Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 

Номер етапу Назва етапу Період реалізації етапу Зміст етапу та перелік реалізованих заходів 

І Підготовчий 04.2014 – 08.2014 1. Проведено аналіз існуючої структури, функцій, процесів НБУ, аналіз структур ЦБ світу; 

2. Затверджено цільову структуру першого рівня підпорядкування Голові /заступникам Голови;  

3. Введено поняття адміністративного та функціонального підпорядкування і управління; 

4. Структурні підрозділи ТУ НБУ Національного банку України функціонально підпорядковані відповідним 

структурним підрозділам на рівні Центрального апарату, опрацьовані кінцеві пропозиції по змінах до 

організаційних структур підрозділів Центрального апарату. 

ІІ Реорганізація 

Центрального 

апарату НБУ 

09.2014 – 03.2015 1. Концентрація основних функцій на рівні ЦА заради більш ефективного виконання НБУ наглядових та 

регуляторних цілей. 

2. Призначення на посади керівників підрозділів в новій структурі, затвердження кінцевих штатних розписів, 

переведення працівників до нової структури, передавання функцій від попередньої до нової структури.  

Переважна більшість підрозділів пройдуть другий етап протягом грудня 2014 року – лютого 2015 року. 

Структурні підрозділи, організаційні зміни та зміни чисельності в яких пов’язані з технологічними змінами, 

проходитимуть другий етап згідно до визначеного календарного плану, який формується їх керівниками. 

ІІІ Реорганізація 

територіальних 

управлінь НБУ 

01.2015 – 08.2015 1. Створення 4 центрів управління на регіональному рівні; 

2. Кожен з 4 нових макрорегіонів відповідатиме за декілька областей. Заплановано створення чотирьох регіонів: 

східний, центральний, західний та південний. Більшість функцій управління планується зосередити в центрах цих 

регіонів (Дніпропетровськ, Київ, Львів, Одеса відповідно).  

Заплановано зменшення чисельності персоналу, який виконує не ключові та супроводжуючі функції, з 

одночасним посиленням основних ключових функцій Національного банку в регіонах. Наразі створено Робочу 

групу з реорганізації ТУ, до складу якої увійшли керівники територіальних управлінь, керівники підрозділів ЦА, 

які мають функціонально підпорядковані функції на рівні територіальних управлінь.  

Функції касової підтримки та інкасації залишаться на рівні теперішніх ТУ. 

ІV Реорганізація 

неключових 

функцій НБУ 

02.2015 – 12.2015 Функції, які не пов’язані з виконанням НБУ поставлених завдань або непритаманні центральним банкам, повинні 

бути переформатовані за рахунок аутсорсингу функцій, закриття або передачі іншим відомствам. 

V Реорганізація 

структурних 

підрозділів та 

одиниць НБУ 

09.2015 – 06.2016 Потребує оптимізації 

Джерело: складено автором на основі [84, 88]. 

Примітка: ТУ НБУ – територіальне управління Національного банку України; ЦА НБУ – Центральний апарат Національного банку 

України. 1
6
9
 



У цілому ж реформування системи пруденційного банківського 

нагляду з метою забезпечення високого рівня ефективності доцільно 

проводити з урахуванням таких напрямків.  

По-перше, організація та переформатування системи пруденційного 

банківського нагляду в Україні має здійснюватись шляхом переходу від 

екстенсивної моделі нагляду до інтенсивної, що базуватиметься на 

методиках, орієнтованих на виділення в діяльності банків сфер підвищеного 

ризику та на концентрації ресурсів нагляду на цих сферах, що і передбачає 

ризик-орієнтований нагляд. На практиці ресурси нагляду концентруються 

на виявленні напрямків діяльності підрозділів банків, що несуть найбільші 

ризики для даного банку та/або сфер, в яких діяльність банку максимально 

піддається ризикам через дефекти систем управління ними. Окремим 

питанням є виявлення фінансово нестійких банків та здійснення нагляду за 

ними в більш інтенсивному режимі. 

По-друге, необхідним є вдосконалення організаційної структури 

органів пруденційного банківського нагляду. Це стосується питання 

формування профільних підрозділів, орієнтованих на конкретні напрями 

наглядової діяльності, визначених за принципом функціональної 

спеціалізації. Доцільним є виділення ряду структурних підрозділів, 

департаментів органу пруденційного банківського нагляду, 

сконцентрованих безпосередньо на таких напрямах: контакти з 

банківськими установами (налагодження зв’язку щодо проведення 

перевірок, отримання банками результатів наглядової діяльності тощо); 

інспектування банків щодо управління ризиками; формування політики 

банків та системи аналізу діяльності (розгляд системних питань); ресурсне 

забезпечення та організація діяльності (кадрові та інші питання 

забезпечення діяльності банку).  

Окрім того, в межах реалізації пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду доцільним є запровадження та поглиблення 

спеціалізації за рахунок створення груп, кожна з яких зосереджуватиметься 
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на перевірках визначеного типу ризику, як то кредитного, операційного, 

валютного, ризику ліквідності, ринкового тощо. Окреме місце має бути 

відведене процесу систематизації даних по конкретних банках, адже 

система пруденційного банківського нагляду має бути організована таким 

чином, щоб результати, отримані різними профільними підрозділами, були 

узагальнені та в кінцевому рахунку була сформована сукупна оцінка  

діяльності окремого банку, визначено його загальний стан та рівень 

ефективності управління ризиками. Система пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду має формуватися, виходячи зі змісту та 

реальної оцінки ризиків із позиції створення ефективних систем якісного 

управління активами і пасивами та внутрішньобанківських систем 

управління ризиками. 

Доцільним є також формування спеціалізованих підрозділів з питань 

адаптації норм банківського законодавства України до міжнародних 

стандартів наглядової діяльності.  

По-третє, необхідним є вдосконалення інструментарію пруденційного 

банківського нагляду. Особливо гостро це питання стоїть в межах 

імплементації ризик-орієнтованого нагляду, що потребує ґрунтовного 

перегляду техніки аналізу та оцінок діяльності банків, а також інструментів 

моделювання відповідних процесів. В межах даного напрямку доцільним є 

забезпечення переходу від оцінки рівня конкретних ризиків діяльності 

банків до комплексних оцінок якості управління ризиками та глобальних 

оцінок якості систем управління та внутрішнього контролю банків [32, 

с.255]. Одним з ключових завдань діяльності органів пруденційного 

банківського нагляду в кризовий та посткризовий період має стати саме 

використання інструментів макропруденційного нагляду з паралельним 

розширенням повноважень центрального банку. Так, Національний банк 

України повинен приділяти увагу не просто розробці додаткових заходів, 

або використанню нових інструментів нагляду, а зосереджуватись на 

оновленні всієї системи регулювання, розширюючи сферу свого впливу 
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лише з банківських установ (сектор депозитних корпорацій) до таких 

інституційних структур, як фінансові ринки та підсистеми фінансового 

забезпечення банківської системи країни.  

Окремо, мають бути вирішені питання системного характеру, серед 

яких:  

 створення спеціалізованого департаменту у складі НБУ, діяльність 

якого має бути спрямована на покращення звітності банків, підвищення 

транспарентності та доступності інформації про діяльність банків та 

подолання корупції; 

 підвищення прозорості і покращення доступу громадськості до 

фінансової інформації через більшу прозорість та реалістичність даних, 

зрозуміла комунікація з громадськістю; 

 орієнтація на один напрямок реформування та уникнення 

практики заплутування громадськості (багатовекторність подачі однотипної 

інформації). 

Враховуючи те, що ефективність як така не може бути самоціллю 

реалізації пруденційного банківського нагляду, а є прямим результатом 

впорядкованих дій, оптимально налагодженого процесу та зваженого 

впорядкованого механізму його реалізації, досягнення та підтримання 

ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду в 

Україні є можливим лише за умови забезпечення ефективності всіх 

складових елементів системи та їх узгодженої роботи [97, с.26]. 

Ефективність пруденційного нагляду за банківським сектором залежить 

значною мірою від того, наскільки чітко визначені завдання, що стоять 

перед органами пруденційного нагляду, наскільки добре ці завдання 

розуміють і підтримують органи, які розробляють економічну політику 

держави та несуть відповідальність за її реалізацію. 

Досягнення ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду в Україні можливе за умови створення та підтримки 

раціонального та чітко скоординованого механізму його реалізації (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Підсистеми забезпечення інституційної та функціональної 

ефективності пруденційного банківського нагляду в Україні 

Джерело: побудовано автором самостійно. 

 

Відповідно до визначеного механізму, забезпечення ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду включає в себе 

п’ять основних складових ланок: інституційна, методологічна, законодавчо-

нормативна, організаційно-комунікативна та кадрово-професійна 

забезпечуюча ланка. 

Інституційне забезпечення ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду полягає у специфіці організації системи 

пруденційного банківського нагляду, типу уповноважених органів нагляду, 

їх кількості та особливості розмежування повноважень, у разі наявності 

декількох органів, уповноважених реалізовувати пруденційний банківський 

нагляд. В контексті українських реалій, Національний банк України виконує 
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роль уповноваженого органу пруденційного банківського нагляду і, 

зважаючи на це, питання полягає у формуванні ефективної внутрішньої 

координації роботи між структурними підрозділами в напрямку реалізації 

пруденційного банківського нагляду. Поряд із цим, важливим є уникнення 

дублювання функцій або часткове наділення ними відповідних структурних 

підрозділів органу пруденційного банківського нагляду. Важливим є те, що 

оптимізація внутрішньої роботи органу пруденційного банківського нагляду 

є забезпечуючим фактором ефективності, як з позиції економії наглядових 

ресурсів (трудових, часових, матеріальних тощо), так і з погляду на 

досягнення найкращих результатів та забезпечення фінансової стійкості 

банківського сектору. 

Методичне забезпечення ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду формується з наступних складових:  

 методика оцінювання ефективності системи оцінки ризиків 

банківської установи; 

 методика виявлення потенційно загрозливих напрямів (сфер) 

діяльності банківської установи; 

 методика оцінювання фінансової стійкості банківської установи 

тощо. 

Оцінювання фінансової стійкості банківських установ, у цьому 

контексті, може розроблятися як самими банками, так і органами 

пруденційного банківського нагляду або міжнародними рейтинговими 

агентствами [168, с.10]. Окрім того, існує нагальна необхідність 

удосконалення системи ризик-менеджменту банківських установ. Вона має 

бути організована таким чином, щоб забезпечувати прийняття всього 

спектру рішень та дій, необхідних для уникнення, зменшення ризиків та їх 

переносу на інші ділянки, встановлення лімітів ризику або, у крайньому 

випадку, здійснення його прийняття. Так, система ризик-менеджменту 

банку повинна охоплювати весь банк в цілому – зверху до низу, включаючи 

спостережну раду, вище керівництво, департамент управління і контролю 
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ризику та, безумовно, підрозділи, задіяні в здійсненні потенційно 

ризикований операцій [49, с. 158]. В цьому контексті, особлива увага має 

бути приділена питанню управління ризиками ліквідності, 

платоспроможності та банкрутства. 

Законодавчо-нормативне забезпечення ефективності пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду являє собою сукупність 

законодавчих та нормативно-правових актів щодо реалізації пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду України. В цьому контексті 

постає питання залучення найкращого зарубіжного досвіду та його 

адаптація в Україні, що є комплексним та складним процесом. Доцільним є 

ретельне зважування зарубіжної практики з українськими реаліями та їх 

поступова та оптимальна імплементація в українське законодавство.  

Організаційно-комунікативне забезпечення ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду, на нашу думку, 

має здійснюватись за трьома комунікаційними напрямами: 

 комунікація «Орган ПРОБН – Банк» – сукупність налагоджених 

зв’язків між органом пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду та банківською установою за діяльністю якої здійснюється 

пруденційний нагляд; 

 комунікація «Орган ПРОБН – Орган БН» – сукупність 

налагоджених зв’язків між органом пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду та вищим регулятором, органом банківського нагляду, 

за для передачі інформації про потенційні загрози в банківському секторі, 

виявлені в результаті дистанційних перевірок фінансової стійкості банків, з 

метою проведення інспекційних перевірок, більш глибшого та детального 

вивчення наявних проблем та розробки шляхів їх розв’язання за умови 

використання відповідних інструментів банківського нагляду; 

 комунікація «Орган ПРОБН – Громадськість» – сукупність 

налагоджених зв’язків між органом пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду та громадськістю, що забезпечує постійний, повний 
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доступ громадян – користувачів фінансових послуг до інформації про 

банківські установи, рівень їх фінансової стійкості тощо. 

Кадрово-професійне забезпечення ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду полягає у формуванні команди 

компетентних працівників, досвідчених фахівців з банківництва, що 

забезпечує високий ступінь професіоналізму у здійсненні наглядової 

діяльності, реалізації всього ряду завдань, покладених на орган 

пруденційного банківського нагляду. При підборі кадрів повинна 

забезпечуватись орієнтація на команди кваліфікованих спеціалістів та 

віддаватись перевага вмінням групової роботи кандидатів на посаду. 

Загальна формалізація операційної ефективності регуляторної 

діяльності у фінансовій сфері є питанням складним як з теоретичної, так і з 

практичної точки зору. Особливо гостро це відчувається в контексті 

дослідження ефективності пруденційного банківського нагляду. 

Як було визначено у Розділі І, операційна ефективність полягає у 

реалізації пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду за 

умови ефективного використання наглядових ресурсів: кадрових, 

капітальних, часових, матеріальних, інформаційних тощо. Тобто, 

операційна ефективність є особливою формою поєднання кількісного та 

якісного критерію, що передбачає якісну внутрішню організацію і 

функціонування системи пруденційного банківського нагляду із 

одночасним урахуванням кількісного аспекту економії бюджетних ресурсів. 

Серед базових індикаторів операційної ефективності виділено 

співвідношення обсягу проведених наглядових дій, зокрема: інспекційних 

перевірок, письмових застережень, укладених угод, прийнятих рішень щодо 

обмеження/зупинення окремих видів діяльності, застосованих штрафних 

санкцій, здійснених адміністративних стягувань, прийнятих рішень про 

введення тимчасової адміністрації або призначення кураторів, віднесених 

банків до категорії проблемних/неплатоспроможних, відкликаних 

банківських ліцензій, ініційованих процедур ліквідації банку тощо, а також 



177 

витрачених людино-годин чи матеріальних затрат на оплату праці одного 

працівника органу нагляду. 

Досягнення ефективності пруденційного банківського нагляду 

забезпечується шляхом одночасного дотримання операційної, 

функціональної та інституційної її складових за рахунок реалізації заходів, 

спрямованих на: 

– симпліфікацію регуляторної на наглядової діяльності; 

– автоматизацію регуляторної на наглядової діяльності; 

– оптимізацію управління активами НБУ; 

– оптимізацію організаційних та кадрових питань; 

– оптимізацію роботи територіальних управлінь; 

– оптимізацію управління не ключовими функціями НБУ. 

Вищезазначені заходи головним чином направлені на забезпечення 

ефективного управління шляхом формування функціонально-орієнтованої 

організаційної структури, що посилить спроможність органу нагляду у 

плануванні та підвищить результативність проведеної ним політики – 

забезпечення функціональної ефективності наглядової діяльності.  

Перехід до нової функціонально-орієнтованої структури 

супроводжується детальним переглядом функцій, оптимізацією чисельності 

персоналу. Запровадження матричної структури підпорядкування в 

макрорегіонах спрямоване на покращення керованості процесами 

функціональних підрозділів та підвищить їх ефективність. 

Особливості організаційної трансформації Національного банку 

України визначені у 2015 році в контексті стратегії реформування 

банківської системи України представлено у Додатку М. 

Виходячи з викладеного вище, структурно-логічну залежність між 

забезпеченням функціональної, інституційної та операційної ефективності 

представлено на рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. Забезпечення ефективності пруденційного банківського нагляду в 

Україні шляхом організаційної трансформації 

Джерело: побудовано автором самостійно. 
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Ключове значення у забезпеченні ефективності пруденційного 

банківського нагляду, згідно даної схеми, відводиться функціональній 

ефективності, що досягається дієвістю реалізації Національним банком 

України своїх функцій. Одночасно з цим, спрямованість пруденційного 

банківського нагляду на мінімізацію банківських ризиків на основі 

запровадження безперервного циклу нагляду є критерієм досягнення 

інституційної ефективності, в контексті оптимізації роботи органу 

пруденційного банківського нагляду, а завдання щодо ефективного 

використання наглядових ресурсів лежить в основі забезпечення 

операційної ефективності.  

Згідно основних програмних документів розвитку, зокрема Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії розвитку банківської системи 

– 2020, закладеної до Комплексної програми розвитку фінансового сектору 

України до 2020 року, забезпечення функціональної та операційної 

ефективності досягатиметься за рахунок реалізації основних організаційних 

змін, включаючи:  

– створення єдиного центру методології;  

– створення єдиного центру звітності; 

– створення єдиного аналітичного центру; 

– аутсорсінг невластивих функцій; 

– зниження ієрархічності структури; 

– оптимізація територіальних управлінь. 

У цьому контексті вимагають нагального вирішення у 2015 році 

наступні питання. 

По-перше, особлива увага має бути звернена на системні фінансові 

виклики, що є безпосереднім джерелом загроз стабільному розвитку 

банківської системи. До викликів даної групи, на нашу думку, відносяться:  

– девальвація національної валюти;  

– відтік клієнтських депозитних коштів;  

– зростання вартості ресурсної бази (депозитів);  
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– суттєве загострення проблем ліквідності;  

– загальне погіршення фінансових результатів банків;  

– зростання проблемної заборгованості.  

По-друге, важливе місце у процесі стабілізації банківської системи та 

економіки країни в цілому посідає відповідь на системними виклики 

нефінансової природи, зокрема:  

– військові дії на сході України, анексія АРК Крим;  

– зростання напруги у суспільстві, що спричиняє панічні настрої. 

У цілому ж, успіх проведення реформ в сфері банківського нагляду 

багато в чому залежатиме від низки умов [95, с.13]. Вагомий вплив будуть 

чинити:  

 якісна організація проведених реформ (швидкість проведених 

реформ, виконавці, ефективний контроль тощо);  

 відповідність проведених реформ ринковим правилам; 

 зацікавленість у проведенні реформ не тільки з боку держави, а й з 

боку провідних учасників ринку. 

Обов’язковою передумовою забезпечення ефективності 

пруденційного банківського нагляду є ряд зовнішніх факторів, які 

перебувають поза межами компетенції наглядових органів, проте мають 

значний вплив на формування підґрунтя для здійснення реформ в сфері 

пруденційного банківського нагляду. Серед них:  

 стабільне макроекономічне середовище,  

 чітко сформована економічна політика,  

 добре розвинена фінансова інфраструктура,  

 ефективна ринкова дисципліна,  

 наявність механізмів для забезпечення відповідного рівня 

системного захисту.  

Таким чином, забезпечення ефективності пруденційного банківського 

нагляду в Україні є можливим лише за умови виходу з системної 



181 

банківської кризи та успішного управління банківськими ризиками із 

забезпеченням нейтралізації системних ризиків. У цьому контексті, 

особливі зусилля Національного Банку України та Уряду країни протягом 

періоду 2015–2017 рр. повинні бути направлені на оздоровлення економіки 

України, стабілізацію банківської системи шляхом виходу із системної 

кризи завдяки проведенню ефективних заходів реформування. Саме тому, 

організаційна трансформація пруденційного банківського нагляду в межах 

реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Стратегії розвитку 

банківської системи – 2020, закладеної до Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року, головним чином направлена на 

підвищення інституційної спроможності НБУ, як органу пруденційного 

банківського нагляду в Україні, його відповідності критеріям сучасного 

«мобільного регулятора», здатного адаптуватися до нових викликів в 

умовах швидкоплинного економічного та соціально-політичного 

середовища в Україні.  

  

 

 

3.3. Формалізація ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду на основі розрахунку агрегованого 

показника ефективності. 

 

На сьогоднішній день в Україні існує гостра необхідність розробки та 

впровадження у практику методики оцінювання ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду. Підставами для 

дослідження даного напрямку є необхідність:  

– формування об’єктивного уявлення про реальні результати роботи 

органу пруденційного банківського нагляду;  

– подолання розриву між цілями та пріоритетами пруденційного 

банківського нагляду, які декларуються Національним банком України, як 
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головним органом банківського нагляду, і реальними заходами щодо їх 

досягнення;  

– виявлення недоліків процесу здійснення пруденційного 

банківського нагляду з метою загального поліпшення механізму 

банківського регулювання;   

– визначення орієнтирів подальшого розвитку пруденційного 

банківського нагляду.  

Незважаючи на зазначені аргументи та теоретичну і практичну 

значимість даного питання, можна констатувати фактичну відсутність 

єдиного формалізованого підходу до оцінювання ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду. З огляду на це 

нами було розроблено методологічний підхід до визначення ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду шляхом 

розрахунку агрегованого показника ефективності.  

Як було визначено у попередніх розділах, ефективність пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду визначається через три складові: 

функціональну, інституційну та операційну.  

Функціональна ефективність (Efunc) визначається повнотою та дієвістю 

реалізації органами пруденційного банківського нагляду функцій, 

спрямованих на мінімізацію банківських ризиків та як наслідок – 

забезпечення фінансової стійкості банківської системи на основі 

запровадження безперервного циклу нагляду.  

Інституційна ефективність (Einst) характеризується наявністю 

відповідних органів та повнотою закріплених за ними повноважень щодо 

реалізації пруденційного банківського нагляду в напрямку здійснення 

моніторингу банківських ризиків.  

Операційна ефективність (Eoper) характеризується реалізацією 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду за умови 

використання меншого обсягу наглядових ресурсів та досягнення 
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визначених цілей і виконання покладених на орган пруденційного 

банківського нагляду специфічних функцій.  

У цьому контексті, теоретичний підхід до визначення агрегованого 

показника ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду передбачає проходження семи етапів (рис. 3.3). 

Згідно блок-схеми, представленої на рис. 3.3., процес розрахунку 

агрегованого показника ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду розпочинається з етапу постановки і формалізації 

задач. Особливістю даного етапу виступає необхідність одночасного 

визначення і структуризації критеріїв, формування методики оцінювання, 

множини альтернатив та формування обмежень. 

Після цього доцільним є проведення оцінювання наявних варіантів, 

що передбачає визначення значень вагових коефіцієнтів та одержання 

критеріальних експертних оцінок, за визначеними варіантами. Це 

забезпечує можливість здійснення обрахунку агрегованого показника 

ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду з 

урахуванням встановлених умовних обмежень. 

Узагальнення оцінок про відповідність Основним принципам 

ефективного банківського нагляду, що виступає наступним кроком в ході 

оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського 

нагляду, передбачає здійснення агрегування оцінок за всіма встановленими 

критеріями, а також проведення аналізу погодження оцінок і, як наслідок, – 

видалення некоректних значень, отриманих в ході оцінювання. 

Аналіз отриманих результатів є важливим етапом в ході дослідження 

ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду. Він  

в обов’язковому порядку повинен супроводжуватись формуванням 

висновку про наявний рівень ефективності. Такий висновок доцільно 

оформлювати у вигляді звіту із визначенням характеру та масштабу слабких 

місць пруденційного банківського нагляду з огляду на існуючі тенденції 

розвитку банківського сектору та загальне макроекономічне становище. 
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Рис. 3.3. Алгоритм оцінювання ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду на основі розрахунку агрегованого 

показника ефективності   

Джерело: складено автором самостійно. 

формування методики оцінювання критеріальних 
експертних оцінок  

ЕТАП 1 

визначення і структуризація критеріїв 

Постановка і формалізація задачі 

формування методики оцінювання 

формування множини альтернатив 

формування обмежень 

ЕТАП 2 

визначення значень вагових коефіцієнтів 

Оцінювання наявних варіантів 

ЕТАП 3 
Обрахунок агрегованого показника ефективності пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду з урахуванням 

умовних обмежень 

ЕТАП 4 

агрегування оцінок за всіма критеріями 

Узагальнення оцінок про відповідність Основним принципам 

ефективного банківського нагляду 

аналіз погодження оцінок, видалення некоректних 

значень 

ЕТАП 5 
Аналіз отриманих результатів. Формування висновку про 

наявний рівень ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду. 

 

ЕТАП 6 
Підготовка звіту із визначенням характеру та масштабу слабких 

місць пруденційного банківського нагляду 

ЕТАП 7 Розробка плану дій для забезпечення належного рівня 

пруденційної наглядової практики. 
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Кінцевим результатом проведеного оцінювання ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду є розробка плану 

дій для забезпечення належного рівня пруденційної наглядової практики. 

Такий план може бути визначено на короткострокову перспективу, при 

цьому доцільним є представлення напрямків тактичних заходів, що мають 

бути ініційовані органом пруденційного банківського нагляду, з метою 

усунення існуючих проблем. Додатково повинно бути визначено 

стратегічний план заходів по досягненню ефективності пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду на середньо- та довгострокову 

перспективу з метою забезпечення фінансової стійкості банківської системи 

та підтримання стабільного економічного розвитку. 

Так, у якості аналітичної бази оцінювання обрано Основні принципи 

ефективного банківського нагляду, розроблені Базельським комітетом з 

питань банківського нагляду, зокрема остання редакція даного документу, 

датована 2012 роком (Додаток К). Обґрунтуванням вибору Основних 

принципів ефективного банківського нагляду в якості аналітичної бази 

слугує те, що вони визначають мінімальні базові вимоги для забезпечення 

надійної наглядової практики та є універсальними для всіх країн.  

Так, Основні принципи встановлюють рівень надійної наглядової 

практики, яка може застосовуватись як еталон, цільовий орієнтир, 

наглядовими органами для оцінки якості їхніх систем нагляду. Вони також 

використовуються Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Світовим 

банком в контексті Програми оцінки фінансового сектору (FSAP) для 

оцінки ефективності систем і практики банківського нагляду в різних 

країнах світу [89, с.9]. 

З метою дотримання логіки аналізу та усунення ризику дублювання, 

Основні принципи ризик-орієнтованого банківського нагляду розділено на 

три блоки у відповідності до їх приналежності до функціональної, 

інституційної та операційної ефективності пруденційного банківського 

нагляду (табл. 3.3.). 
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Таблиця 3.3 

Інтегральні показники ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду 

Інтегральні 

показники 

ефективності 

Основні принципи ефективного банківського нагляду 
Загальна  

кількість критеріїв 

Номер 

ОП 

Зміст Основних принципів ефективного 

банківського нагляду 
Осн. Дод. Викор. [№] 

Функціональна 

ефективність  

(Efunc) 

ОП 4 Дозволені види діяльності 5 - 2 [4,5] 

ОП 5  Критерії ліцензування 11 - 9 [3-11] 

ОП 6 Передача істотної власності 6 - 5 [2-6] 

ОП 7 Крупні придбання (поглинання) 5 1 4 [3-5;1] 

ОП 8 Наглядовий підхід 8 - 8 [1-8] 

ОП 9 Методи та інструменти нагляду 12 1 8 [1-5,8-10] 

ОП 10 Наглядова звітність 12 - 12 [1-12] 

ОП 11 
Повноваження органу нагляду щодо 

застосування санкцій та заходів впливу 
7 2 7 [1-6;2] 

ОП 12 Консолідований нагляд 7 1 8 [1-7;1] 

ОП 13 
Відносини між органами нагляду країни 

походження та країни перебування 
10 - 10 [1-10] 

ОП 14 Корпоративне управління 9 1 9 [1-9] 

ОП 15 Процес управління ризиками 14 1 15 [1-14;1] 

ОП 16 Адекватність капіталу 6 2 8 [1-6;1,2] 

ОП 17 Кредитний ризик 8 - 8 [1-8] 

ОП 18 Проблемні активи, відрахування та резерви 12 - 12 [1-12] 

ОП 19 
Ризик концентрації та ліміти за операціями, що 

ставлять під ризик велику частку капіталу 
7 1 8 [1-7;1] 

ОП 20 Операції з пов'язаними особами 7 - 7 [1-7] 

ОП 21 
Ризик країни та ризик обмеження переказу 

коштів 
6 - 6 [1-6] 

ОП 22 Ринковий ризик 6 - 6 [1-6] 

ОП 23 
Ризик зміни відсоткових ставок у банківському 

портфелі 
4 2 6 [1-4;1,2] 

ОП 24 Ризик ліквідності 8 1 9 [1-8;1] 

ОП 25 Операційний ризик 8 1 9 [1-8;1] 

ОП 26 Внутрішній контроль та аудит 5 - 5 [1-5] 

ОП 27 Фінансова звітність та зовнішній аудит 9 1 10 [1-9;1] 

ОП 28 Розкриття інформації та прозорість 5 1 6 [1-5;1] 

ОП 29 Зловживання фінансовими послугами 13 - 13 [1-13] 

Загальна кількість використаних критеріїв: 210 

Інституційна 

ефективність  

(Einst) 

ОП 1 Обов'язки, цілі та повноваження 7 - 7 [1-7] 

ОП 2 
Незалежність, підзвітність, ресурси та правовий 

захист органів нагляду 
9 - 6 [1-5,9] 

ОП 3 Співпраця та спільна робота 5 - 5 [1-5] 

ОП 4 Дозволені види діяльності 5 - 4 [1-3,5] 

ОП 5  Критерії ліцензування 11 - 2 [1,2] 

ОП 6 Передача істотної власності 6 - 4 [1,3,5,6] 

ОП 7 Крупні придбання (поглинання) 5 1 2 [1,2] 

ОП 8 Наглядовий підхід 8 - 3 [4-6] 

ОП 9 Методи та інструменти нагляду 12 1 5 [5-7,11;1] 

ОП 10 Наглядова звітність 12 - 5 [8-12] 

ОП 11 
Повноваження органу нагляду щодо 

застосування санкцій та заходів впливу 
7 2 2 [7;1] 

ОП 12 Консолідований нагляд 7 1 2 [6,7] 

ОП 13 
Відносини між органами нагляду країни 

походження та країни перебування 
10 - 10 [1-10] 

ОП 14 Корпоративне управління 9 1 2 [1;1] 

ОП 16 Адекватність капіталу 6 2 1 [1] 

ОП 17 Кредитний ризик 8 - 1 [1] 
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              Продовження Таблиці 3.3 

Інтегральні 

показники 

ефективності 

Основні принципи ефективного банківського нагляду 
Загальна 

кількість критеріїв 

Номер 

ОП 
Зміст Основних принципів ефективного 

банківського нагляду Осн. Дод. Викор. [№] 

 ОП 18 Проблемні активи, відрахування та резерви 12 - 1 [1] 

ОП 19 
Ризик концентрації та ліміти за операціями, що 

ставлять під ризик велику частку капіталу 
7 1 1 [1] 

ОП 20 Операції з пов'язаними особами 7 - 3 [1,2,5] 

ОП 22 Ринковий ризик 6 - 1 [1] 

ОП 23 
Ризик зміни відсоткових ставок у банківському 

портфелі 
4 2 1 [1] 

ОП 24 Ризик ліквідності 8 1 1 [1] 

ОП 25 Операційний ризик 8 1 1 [1] 

ОП 26 Внутрішній контроль та аудит 5 - 5 [1-5] 

ОП 27 Фінансова звітність та зовнішній аудит 9 1 10 [1-9;1] 

ОП 28 Розкриття інформації та прозорість 5 1 6 [1-5;1] 

ОП 29 Зловживання фінансовими послугами 13 - 13 [1-13] 

Загальна кількість використаних критеріїв: 101 

Операційна 

ефективність  

(Eoper) 

ОП 2 
Незалежність, підзвітність, ресурси та правовий 

захист органів нагляду 
9 - 3 [6-8] 

ОП 9 Методи та інструменти нагляду 12 1 3 [6,12;1] 

ОП 26 Внутрішній контроль та аудит 5 - 3 [2,3,5] 

ОП 27 Фінансова звітність та зовнішній аудит 9 1 1 [3] 

ОП 29 Зловживання фінансовими послугами 13 - 5 [3,5,7,13] 

Загальна кількість використаних критеріїв: 15 

Джерело: складено автором на основі даних [89]. 

 

Критеріями для оцінювання інтегральних показників ефективності 

виступає дотримання визначеного переліку Основних принципів 

ефективного банківського нагляду, що варіюються, відповідно до трьох 

складових ефективності. В доповненні цього, Базельським комітетом з 

питань банківського нагляду здійснено поділ критерії та основні та 

додаткові, де основні критерії визначають мінімальні базові вимоги для 

надійної наглядової практики та є універсальними для всіх країн, а 

додаткові складають варіативну частину.  

У межах даного підходу переважно використовується набір основних 

критеріїв відповідності Основним принципам ефективного банківського 

нагляду з урахуванням їх універсальності та обов’язкового характеру. 

Проте, на завершальному етапі проведення оцінювання згідно даної 

методики, доцільним є вибіркове врахування й додаткових критеріїв з 

метою забезпечення об’єктивності та повноти оцінювання.   
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Оцінювання відповідності основним критеріям повинно враховувати 

той аспект, що наглядова практика має узгоджуватись з профілем ризику та 

системною важливістю банків, за якими здійснюється нагляд. Іншими 

словами, оцінка має враховувати контекст, в якому застосовується 

наглядова практика, а не лише зосереджуватись на окремих елементах 

аналізу. Слід зауважити, що в основі процесу оцінювання ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду повинен лежати 

принцип пропорційності та зваженості.  

Залежно від ступеню відповідності визначеним критеріям 

ефективності, за допомогою використання методу експертних оцінок 

присвоюється бал, дотримуючись встановлених відповідностей, які 

визначено у табл. 3.4. 

Таблиця  3.4 

Оцінювання ступеню відповідності Основним принципам ефективного 

банківського нагляду методом експертних оцінок 

Присвоєний 
бал 

Ступені відповідності 
Основним Базельським 

принципам 

Зміст відповідності 
Основним Базельським принципам 

1 бал Відповідає Задовольняються усі основні критерії, 
які застосовуються до країни, без будь-

яких суттєвих недоліків 

2 бал Переважно відповідає Спостерігаються лише незначні 
недоліки, які не викликають 

занепокоєння щодо здатності та намірів 
досягнути повної відповідності 

Принципу протягом визначеного 
періоду часу 

3 бали Суттєво не відповідає Існують серйозні недоліки і є докази, 
що нагляд не був ефективним, а 

практичне впровадження –  слабким; 
або недоліки є достатньо серйозними, 

щоб викликати сумніви щодо здатності 
установи досягнути відповідності 

4 бали Не відповідає Не було предметного впровадження 
Принципу, існує невідповідність 

декільком основним критеріям, або 
нагляд є очевидно неефективним 

Джерело: складено автором на основі даних [89]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Методика розрахунку агрегованого показника ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду 
Джерело: побудовано автором самостійно  

Функціональна ефективність (Efunc) Інституційна ефективність (Einst) 
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Так, згідно даного підходу (рис. 3.4), кожному критерію присвоюється 

відповідний обсяг балів за шкалою від 1 до 4, де 1 – це найвищий результат, а 

4, відповідно, – найнижчий. Така оцінка узгоджується із загальновизнаним 

підходом, розробленим Базельським комітетом з питань банківського 

нагляду, для визначення ступеня дотримання Основних принципів 

ефективного банківського нагляду. 

Аналіз всіх критеріїв, що відносяться до відповідного Основного 

принципу ефективного банківського нагляду, шляхом розрахунку 

середньоарифметичного значення, дає можливість визначити чи дотримано 

відповідний Основний принцип. Це визначається за формулою 3.1: 
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де ОП – основний принцип, К – критерій оцінювання, n – кількість критеріїв, 

і – порядковий номер критерія оцінювання.  

Після цього кожна і-та оцінка зважується на ваговий коефіцієнт - Wi, 

залежно від рівня значимості того чи іншого критерія. Загальне значення 

інтегрального показника ефективності обраховуються як сума всіх оцінок за 

критеріями, зважених на коефіцієнти.  
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Аналогічна операція здійснюється для обрахунку кожного з трьох 

інтегральних показників ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду (Efunc, Einst, Eoper). 

З урахуванням представленої методики на основі використання трьох 

інтегральних показників ефективності можливим є розрахунок агрегованого 

показника ефективності (Eagg), формула якого має наступний вигляд: 

                             operinstfuncagg ErErErЕ  321                                     (3.3)  

де r1, r2, r3 – рівні значущості відповідних видів ефективності для формування 

агрегованого показника, що задовольняють вимозі: 
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321 rrr  ,                                                      (3.4) 

Для проранжованої в порядку спадання їх значущості системи 

показників рівень вагомості і-того показника (rі) запропоновано визначати за 

правилом Фишберна за наступною формулою: 

NN

iN
ri

)1(

)1(2




 ,                                               (3.5) 

де N – загальна кількість показників у комплексному; i – порядковий номер 

показника в проранжованій системі. 

Виходячи з передбачених критеріїв оцінювання інтегральних 

показників ефективності та визначення агрегованого показника ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду, отриманий 

результат буде віднесено до одного з трьох інтервалів значень. Кожен з 

інтервалів відповідає певному стану пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду та передбачає реалізацію ряду специфічних заходів. 

Такими інтервалами значень є:  

– « 99,11  aggE » – пруденційний ризик-орієнтований банківський 

нагляд є ефективним. Доцільною є реалізація превентивних заходів, 

спрямованих на підтримання наявного стану фінансової стійкості банківської 

системи; 

– « 99,22  aggE » – пруденційний ризик-орієнтований банківський 

нагляд наближається до стану ефективності, проте мають місце проблемні 

аспекти, що передбачають реалізацію поряд із превентивними заходами 

корегуючих дій, спрямованих на забезпечення фінансової стійкості 

банківської системи; 

– « 43  aggE » – пруденційний ризик-орієнтований банківський 

нагляд не відповідає стану ефективності. Доцільною є реалізація поряд із 

корегуючими заходів, направлених на подолання кризи та відновлення 
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фінансової стійкості банківської системи з метою забезпечення стабільності 

її функціонування. 

Таким чином, використання даного методичного підходу має як 

теоретичне, так і практичне значення в контексті визначення ефективності 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду. Періодичність 

проведення оцінювання ефективності пруденційного банківського нагляду за 

даним підходом є варіативною, проте вимагає систематичності. Це 

обґрунтовується тим, що ефективний банківський нагляд не є статичним, а 

практика його реалізації піддається трансформації та постійним змінам. 

Серед основних переваг застосування даного методу є універсальність 

та прийнятність в усіх країнах світу, а також всеохоплюючий характер та 

узгодженість з іншими стандартами. Використання методу експертних 

оцінок в межах даного підходу є доцільним та обґрунтованим, зважаючи на 

наступні аргументи. 

По-перше, в ході оцінювання ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду характерною є відсутність достатньої за 

обсягом iнформацiї про прогнозовані явища та процеси. У цьому контексті 

використання методу експертних оцінок слугує базою для розрахунків. 

По-друге, в межах дослідження ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду має місце значна невизначеність 

середовища, в межах якого реалізується пруденційний банківський нагляд. 

По-третє, оцінювання ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду здійснюється з метою розробки 

середньо- та довгострокових прогнозів щодо напрямків реалізації 

пруденційного банківського нагляду в контексті побудови регуляторної 

політики в умовах реформування та провадження корінних змін. 

Ефективність застосування і достовірність аналізу за допомогою 

методу експертних оцінок  залежать від компетентності, кількості експертів, 

якості факторів (критеріїв), точності і однозначності формулювань, що 

обмежує широке застосування методу. Проте, говорячи про оцінювання 
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ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду, 

даний метод є прийнятним, адже саме в період реформування економіки 

країни або кардинальних змін достовірність оцінок, отриманих на основі 

аналізу минулих тенденцій, знижується. Проте, слід мати на увазі, що  межі 

застосування даного методу звужує некоректність даних, неправдоподібність 

оцінок та високий рівень суб’єктивізму.  

Таким чином, при застосуванні даного підходу до оцінювання 

ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду слід 

враховувати і ряд особливих аспектів. Серед них – наявність похибки, як 

наслідок суб’єктивізму при оцінюванні методом експертних оцінок. Окрім 

того, порівняння нагляду різних країн, яке базується виключно на кількості 

отриманих оцінок за формою «відповідність/невідповідність» не є повною 

мірою змістовним та вимагає аналітичного обґрунтування. Так, деякі функції, 

такі як правильна оцінка макроекономічного середовища та виявлення 

зародження небезпечних тенденцій, не вписуються в жорстку структуру 

«відповідність/невідповідність». Хоча ці функції можливо буде складно 

оцінити, оцінка ефективності діяльності наглядових органів має бути якомога 

точнішою з огляду на доступну на той момент інформацію, і вони мають 

вжити обґрунтованих заходів для аналізу та зменшення таких ризиків.  В 

цьому контексті, важливо також пам'ятати, що ефективний банківський 

нагляд залежить від ряду передумов та зовнішніх факторів впливу, які не 

належать до безпосередньої юрисдикції наглядових органів, уповноважених 

здійснювати пруденційний банківський нагляд.  
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Висновки до Розділу 3 

 

Дослідження проблем адаптації норм банківського законодавства 

України до міжнародних стандартів банківського нагляду, визначення шляхів 

удосконалення пруденційного банківського нагляду в напрямку забезпечення 

функціональної, інституційної та операційної ефективності в Україні, 

дозволило отримати такі висновки. 

1. Наслідуючи міжнародний досвід банківського регулювання та 

нагляду, Україна має зважати не лише на численні переваги та аспекти, що 

підлягають перенесенню у вітчизняну наглядову практику, а й враховувати 

слабкі сторони міжнародних стандартів наглядової діяльності. Імплементація 

міжнародних стандартів банківського нагляду у вітчизняну наглядову 

практику супроводжується інфраструктурними, організаційними, 

матеріальними та операційними викликами, пов’язаними з національними 

особливостями будови банківської системи України та специфікою 

механізмів її управління. Спираючись на це, запровадження міжнародних 

стандартів банківського нагляду у вітчизняну практику має здійснюватись 

шляхом пошуку Національним банком України, як головним органом 

пруденційного банківського нагляду, прийнятного рівня регуляторної 

жорсткості. 

2. Пруденційний ризик-орієнтований банківський нагляд, за умов його 

ефективної реалізації, забезпечуватиме стійкість банківської системи до 

ризиків та здатність управляти ними. З метою досягнення максимального 

стабілізаційного ефекту, в Україні повинна функціонувати ефективна 

система банківського регулювання та нагляду, починаючи від локального 

рівня (регулювання в межах окремого банку) та рухаючись до регіонального 

(регулювання в межах територіальних представництв центральних банків), 

національного (регулювання на рівні центрального банку) та 

наднаціонального рівнів регулювання. Така організаційна будова 

банківського нагляду в Україні забезпечуватиме максимальне покриття 
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внутрішнього та зовнішнього середовища з метою ефективного управління 

банківськими ризиками.    

3. У контексті реформування та організаційної трансформації НБУ, 

макропруденційному банківському нагляду відведено ключову роль в 

забезпеченні фінансової стійкості банківської системи, що підтверджується 

Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» та Комплексною програмою 

розвитку фінансового сектору України до 2020 року, де визначено заходи 

щодо організації мегарегулятора, а макропруденційному нагляду відведена 

функція відслідковування системних ризиків фінансового сектору, що 

передбачає використання інструментів превентивного аналізу системних 

ризиків та прогнозування їх виникнення у майбутньому. Реформування 

пруденційного банківського нагляду повинно супроводжуватись 

зосередженням уваги на зміні процедури нагляду, удосконаленні механізму 

його реалізації, розробці відповідних стандартів та правил, здійснюючи при 

цьому постійний та безперервний моніторинг ефективності проведених 

заходів та враховуючи світовий досвід. 

4. Превентивне управління банківськими ризиками передане до 

компетенції мікропруденційного нагляду НБУ. Підхід до визначення 

інтенсивності проведення нагляду на рівні банків повинен базуватися на 

ризиках, притаманних конкретному банку, скорегованих на фактор системної 

важливості даного банку. З метою забезпечення більшої прозорості усі 

комерційні банки повністю переведено на міжнародні стандарти фінансової 

звітності вже з 2015 року.  

5. Досягнення ефективності пруденційного банківського нагляду 

забезпечується підтриманням функціональної, інституційної та операційної 

ефективності. Ключове значення відводиться функціональній ефективності, 

що досягається дієвістю реалізації Національним банком України своїх 

функцій. Одночасно з цим, спрямованість пруденційного банківського 

нагляду на мінімізацію банківських ризиків на основі запровадження 

безперервного циклу нагляду є критерієм досягнення інституційної 
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ефективності, в контексті оптимізації роботи органу пруденційного 

банківського нагляду, а завдання щодо ефективного використання 

наглядових ресурсів лежить в основі забезпечення операційної ефективності. 

6. Застосування теоретичного підходу до оцінювання ефективності 

пруденційного ризк-орієнтованого банківського нагляду на основі 

розрахунку агрегованого показника має як теоретичне, так і практичне 

значення, враховуючи його універсальність, прийнятність, всеохоплюючий 

характер та узгодженість з іншими стандартами. Періодичність проведення 

оцінювання ефективності пруденційного банківського нагляду за даним 

підходом є варіативною, проте вимагає систематичності. Це обґрунтовується 

тим, що ефективний банківський нагляд не є статичним, а практика його 

реалізації піддається трансформації та постійним змінам. 

Висновки, рекомендації та пропозиції дисертанта, що містяться у 

третьому розділі дисертаційного дослідження, знайшли своє відображення в 

публікаціях автора [75,79,119,144,146,150,155,251], що наведені у списку 

використаних джерел. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукової задачі щодо визначення ефективності пруденційного 

ризик-орієнтованого банківського нагляду, методів її оцінювання та 

напрямків підвищення ефективності пруденційної наглядової діяльності в 

Україні в контексті забезпечення фінансової стійкості банківської системи 

України. Результати дослідження дозволяють сформулювати наступні 

висновки теоретичного та науково-практичного спрямування, які 

забезпечують вирішення поставлених завдань відповідно до мети роботи:  

1.  Пруденційний нагляд за діяльністю банків відіграє важливу роль у 

попередженні виникнення системних банківських криз шляхом забезпечення 

безперервного циклу нагляду на основі запровадження наглядових процедур 

на мікро- та макрорівні, ефективність яких визначається використанням 

специфічного переліку постійних інструментів, а саме: постійно діючих 

обов’язкових стандартів і нормативів, та змінних інструментів – пруденційних 

норм.  

2. Особливості організації систем пруденційного банківського нагляду 

в різних країнах світу формуються відповідно до економічних, історичних та 

правових специфікацій фінансової системи країни. З’ясовано, що організація 

пруденційного банківського нагляду може покладатися на незалежну 

державну установу, залежну уповноважену державну установу або 

центральний банк з відповідними повноваженнями органів нагляду щодо 

підтримки стійкості банківського сектору. Алгоритм визначення типу 

інституційної будови пруденційного банківського нагляду країни складається 

з трьох етапів, зокрема: ідентифікації рівня незалежності органу 

пруденційного банківського нагляду, визначення кількості органів нагляду та 

виокремлення типу органу пруденційного банківського нагляду. 
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3.  З огляду на специфіку проведення наглядової діяльності 

виокремлено функціональну, інституційну та операційну ефективність 

пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду. Функціональна 

ефективність характеризується повнотою та дієвістю реалізації органами 

пруденційного банківського нагляду функцій, спрямованих на мінімізацію 

банківських ризиків, на основі запровадження безперервного циклу нагляду; 

інституційна ефективність визначається наявністю відповідних органів та 

повнотою закріплених за ними повноважень щодо моніторингу банківських 

ризиків; операційна ефективність характеризується реалізацією 

пруденційного банківського нагляду за умови виваженого використання 

наглядових ресурсів. Критерії ефективності пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду визначаються у відповідності до 

спрямованості регулятивних вимог та у зв’язку з концепцією ефективності 

(критеріїв ефективності внутрішньої організації і функціонування системи 

пруденційного банківського нагляду, а також прямих та системних 

результатів реалізації пруденційного банківського нагляду).  

4.  Оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду доцільно здійснювати на основі використання 

індикаторів фінансової стійкості МВФ та показника щорічного приросту 

ВВП (СБ), що дозволяє визначити рівень відповідності наглядової практики 

вимогам Базельського комітету та обґрунтувати підходи до оцінювання 

впливу пруденційного банківського нагляду на фінансову стійкість 

банківської системи та забезпечення стабільного економічного зростання.  

5.  Банківські системи країн, в яких пруденційний банківський нагляд 

здійснюється з дотриманням міжнародних стандартів наглядової діяльності, є 

більш стійкими, що досягається  за рахунок впровадження систем раннього 

попередження та ідентифікації системних ризиків. Найбільш ефективною є 

система організації пруденційного банківського нагляду, яка передбачає 

концентрацію наглядових функцій центральним банком країни, що 
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забезпечує регуляторну гнучкість, полегшує розв’язання спірних та 

конфліктних питань щодо раціонального використання наглядових ресурсів. 

Загрозу становить високий ступінь корумпованості та недостатній рівень 

транспарентності системи державного управління в Україні. 

6. Підвищення стійкості банківської системи забезпечується на основі 

одночасного підвищення функціональної, інституційної та операційної 

складових ефективності нагляду. Організаційно-комунікативне забезпечення 

ефективності пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду 

реалізується через сукупність налагоджених зв’язків, які характеризують 

взаємодію органу пруденційного банківського нагляду з банківською 

установою, за діяльністю якої здійснюється нагляд; вищим регулятором та 

громадськістю. 

7. Для оцінювання ефективності пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду запропоновано теоретичний підхід, який базується на 

використанні агрегованого показника ефективності (Eagg) та передбачає 

розрахунок інтегральних показників функціональної (Efunc), інституційної 

(Einst) та операційної ефективності (Eoper), що дозволяє визначити 

відповідність наглядової практики міжнародним стандартам та Принципам 

ефективного банківського нагляду Базельського комітету, а також оцінити 

ефективність макропруденційних заходів,  спрямованих на відновлення 

фінансової стійкості банківської системи країни.  

8. Імплементація міжнародних стандартів банківського нагляду у 

вітчизняну наглядову практику супроводжується інфраструктурними, 

організаційними, матеріальними та операційними викликами, пов’язаними з 

національними особливостями банківської системи України та специфікою 

управління. Інфраструктурні та організаційні виклики полягають у низькому 

рівні інформаційної транспарентності банківської системи України, що 

супроводжується відсутністю достатнього обсягу статистичних даних для 

оцінювання потенційних банківських ризиків; забезпечення доступу всіх 
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учасників ринку до якісної та кількісної інформації про фінансовий стан та 

профіль ризиків банків; необхідної координації діяльності рейтингових 

агентств в Україні, уповноважених здійснювати оцінювання позичальників 

банківського сектору; необхідністю посилення вимог до рівня програмного 

забезпечення та технічних засобів. 

9. Удосконалення організації системи банківського регулювання та 

нагляду в Україні у межах функціонально-орієнтованої структури передбачає 

диференціацію рівнів регулювання, починаючи від локального (регулювання 

в межах окремого банку) до національного (регулювання на рівні 

центрального банку) та наднаціонального рівнів. Реформування та 

організаційна трансформація пруденційного банківського нагляду в Україні 

відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Комплексної 

програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року визначає 

необхідність подальшої модифікації процедур нагляду через реінжиніринг 

наглядової діяльності, уникнення дублювання функцій, централізацію 

системи прийняття рішень, підвищення рівня автоматизації процесів, що 

забезпечує зниження витрат на виконання наглядової діяльності.        
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Додаток А 

Порівняльна характеристика наукових підходів до трактування поняття 

ефективності пруденційного банківського нагляду 

№ Автор / джерело Зміст поняття 

1 Основні принципи 

ефективного 

банківського 

нагляду 

Ефективна система банківського нагляду 

повинна мати чітко визначені обов`язки і цілі 

для кожного органу, задіяного у нагляді за 

діяльністю банків. Кожен такий орган повинен 

мати операційну незалежність,  прозорі процеси,  

надійне управління і адекватні ресурси та бути 

зобов’язаним звітуватися за виконання своїх 

обов’язків. Ефективна система банківського 

нагляду повинна базуватися на ряді зовнішніх 

елементів або передумовах.  Хоча ці передумови 

у своїй більшості знаходяться за межами прямої 

юрисдикції органів нагляду, вони безпосередньо 

впливають на ефективність нагляду на практиці.  

2 Дардак Н., 

Джеорджеску Е. 

Ефективність нагляду – це рівень досягнення 

цілей, визначених для певних видів діяльності, 

та різниця між запланованим обсягом реалізації 

мети та її реальним виконанням. 

3 Деліс М. Ефективна система банківського нагляду 

передбачає зміщення фокусу з формальної 

оцінки кількісних параметрів на глибоку 

професійну, якісну і своєчасну діагностику. 

4 Марданов Р. Ефективне банківське регулювання та нагляд 

має більшою мірою ґрунтуватися не на 

забезпеченні виконання банками кількісно 

певних наглядових нормативів, скільки на 

створенні мотивів для ведення банками свого 

бізнесу без шкоди кредиторам і вкладникам. 

Останній тип нагляду отримав назву «ризик-

орієнтованого». 

5 Турбіцин П. Головне завдання ефективної діяльності 

банківського нагляду полягає в запобіганні 

банкрутства комерційних банків, а не в 

констатації їх фактичного падіння. В основі 

ефективного банківського нагляду лежить 

формування нормативно-правової бази, яка 

забезпечує самостійність наглядових органів, а 

також створює правові рамки для виконання 

ними своїх функцій. 
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Продовження Додатку А 

№ Автор / джерело Зміст поняття 

6 Сімановський О. Підвищення ефективності передбачає розвиток 

змістовного компонента банківського нагляду і 

його орієнтацію на реальні ризики банківської 

діяльності. Це повинно бути забезпечено 

розвитком методики банківського регулювання, 

що відповідає завданням ризик-орієнтованого 

нагляду, розвитком практичних навичок 

співробітників, що виконують наглядові 

функції, і розвитком орієнтаційних форм 

нагляду. Іншим аспектом підвищення 

ефективності банківського нагляду є 

прагматичне завдання досягнення цілей нагляду 

меншими ресурсами, тобто завдання 

підвищення «продуктивності» нагляду. 

7 Стівенс Е. Ефективна система пруденційного банківського 

нагляду є тривалим та безперервним процесом 

ризик-орієнтованого нагляду, який, в свою 

чергу, має вирішувати питання як зменшити 

ризик, а не лише впроваджувати критерії 

обмеження його обсягу. 

Джерело: складено автором на основі [60, с.35; 131, с.74; 190, с.7; 194, с.6; 

195, с.524; 243]. 



Додаток Б 

Методи та інструменти пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду 

Назва методу, 

інструменту 

Особливості застосування 

методу, інструменту 
Принципи оцінювання 

Мета використання методу, 

інструменту 

І. Прямі методи ПРОБН 

Документальний 

нагляд: 

Адекватне використання даного 

методу пруденційного 

банківського нагляду має значний 

вплив на процес організації 

системи банківського нагляду в 

цілому, адже саме його 

використання забезпечує 

створення документальної основи 

для планування в подальшому 

інспекційних перевірок на місцях. 

Проведення банківського 

моніторингу за рахунок аналізу 

банківської звітності, що 

представляє собою в цілому 

заочний, або дистанційний 

нагляд. 

1. Ідентифікація 

потенційних проблем та зон 

надмірного ризику; 

2. Своєчасне та раннє 

попередження розширення 

зон надмірного ризику; 

3. Відстеження негативних 

тенденцій в банківській 

системі країни. 

Модель CAMELS В межах використання 

інструментів здійснюється 

оцінювання поточного стану 

банківської установи на основі їх 

періодичного звітування. Аналіз 

діяльності банку здійснюється у 

відповідності до шести критеріїв 

в результаті чого проводиться 

рейтингова оцінка кожного з них. 

Критерії оцінювання: 

C (Capital adequacy) – 

достатність капіталу; 

A (Asset quality) – якість 

активів; 

M (Management) – рівень 

управління; 

Е (Earnings) – дохідність; 

L (Liquidity) – ліквідність; 

S (Sensitivity to risk) 

чутливість до ризику 

1. Аналіз поточного стану 

банків на основі рейтингових 

та групових оцінок. 

2. Ідентифікація 

проблемних з точки зору 

визначених критеріїв банків з 

метою своєчасного втручання 

органу нагляду та 

підтримання діяльності банку 

на належному рівні.  

2
3
5
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Назва методу, 

інструменту 

Особливості застосування 

методу, інструменту 
Принципи оцінювання 

Мета використання методу, 

інструменту 

Модель CAAMPL В межах використання 

інструментів здійснюється 

оцінювання поточного стану 

банківської установи на основі їх 

періодичного звітування. Аналіз 

діяльності банку здійснюється у 

відповідності до шести критеріїв 

в результаті чого проводиться 

рейтингова оцінка кожного з них. 

Критерії оцінювання: 

C (Capital adequacy) – 

достатність капіталу; 

A (Asset quality) – якість 

активів; 

A (Ownership) – капітал 

(власність); 

M (Management) – рівень 

управління; 

P (Profitability) – 

прибутковість; 

L (Liquidity) – ліквідність. 

Оцінювання здійснюється за 

шкалою: від 1 до 5, де 1 – 

найвищий рівень, а 5, 

відповідно, найнижчий. 

1. Аналіз поточного стану 

банків на основі рейтингових 

та групових оцінок. 

2. Ідентифікація 

проблемних з точки зору 

визначених критеріїв банків з 

метою своєчасного втручання 

органу нагляду та 

підтримання діяльності банку 

на належному рівні.  

 

 

Побудова профілю 

ризиків банку (risk 

matrix) 

При використанні даного 

інструменту проводиться аналіз 

діяльності банківської установи з 

позиції оцінювання банківських 

ризиків, що діляться на дві 

основні групи:  

 ризики банку, що є 

результатом аналізу внутрішніх 

систем оцінки та управління 

ризиками (control risks); 

Ступінь виявленого ризику 

оцінюється як:  

 низький (L),  

 помірно-низький (ML), 

помірний (M),  

 помірно-високий (MH), 

високий (H). 

1. Ідентифікація 

потенційних проблем та зон 

надмірного ризику; 

2. Своєчасне та раннє 

попередження розширення 

зон надмірного ризику. 

Продовження Додатку Б 

2
3
6

 



237 

Назва методу, 

інструменту 

Особливості застосування 

методу, інструменту 
Принципи оцінювання 

Мета використання методу, 

інструменту 

 ризики операційної, зокрема 

ризикових груп операцій, 

продуктів, послуг, що складають 

основні види діяльності банку 

(activity risks). 

Консолідований 

нагляд  

Використання даного 

інструменту полягає в оцінці 

фінансових можливостей всієї 

банківської групи та є важливою 

складовою пруденційного 

банківського нагляду, що 

ґрунтується на оцінці ризиків 

Даний інструмент 

пруденційного банківського 

нагляду враховує відповідним 

чином як ризики окремого 

банку, так і банківської групи в 

цілому. 

Використання даного 

інструменту слугує 

додатковим засобом оцінки 

фінансового стану банків із 

використанням методів, що 

мають місце при здійснені 

нагляду на індивідуальній 

основі. 

Системи раннього 

попередження (The 

early warning system – 

EWS) 

Даний інструмент 

пруденційного банківського 

нагляду використовується з 

метою виявлення потенційних 

проблем, що можуть створити 

загрозу для банківської установи 

у майбутньому. 

Особливим чином 

поєднується елементи 

кількісного та якісного аналізу. 

Часто, базою для використання 

даного інструменту слугує 

модель CAAMPL. 

1. Аналіз поточного стану 

банків на основі рейтингових 

та групових оцінок. 

2. Ідентифікація 

потенційних проблем та зон 

надмірного ризику 

Встановлення 

пруденційних вимог і 

стандартів 

Даний метод пруденційного банківського нагляду передбачає 

розробку органом пруденційного банківського нагляду 

нормативних документів, щодо: 

1. Порядку управління ризиками, притаманними банківській 

діяльності; 

2. Дотримання банками якісних характеристик мінімальної 

Підтримка стабільності 

банківської системи шляхом 

організації поточної 

дисципліни банківської 

діяльності і відповідного 

дистанційного (заочного) 

Продовження Додатку Б 

2
3
7
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Назва методу, 

інструменту 

Особливості застосування 

методу, інструменту 
Принципи оцінювання 

Мета використання методу, 

інструменту 

достатності та структури капіталу;  

3. Визначення дозволених, обмежених чи заборонених сфер 

діяльності; 

4. Ранжування активів за рівнем їх якості;  

5. Диверсифікація активів та пасивів;  

6. Коефіцієнтів ліквідності;  

7. Кредитних обмежень інсайдерів. 

контролю за процесом. 

ІІ. Опосередковані методи ПРОБН 

Стрес-тестування 

 

 

Представляє собою 

найважливіший інструмент 

макропруденційного банківського 

нагляду, що дозволяє здійснити 

розрахунок впливу 

макроекономічних шоків на 

стійкість банківських установ на 

індивідуальному рівні, із 

використанням різних факторів 

ризику. 

Результати отримані від 

використання даного методу 

пруденційного банківського 

нагляду співставляють з даними 

мікропруденційного аналізу з 

метою отримання кінцевого 

уявлення про наявний стан у 

банківському секторі. 

 

1. Відстеження негативних 

тенденцій в банківській 

системі країни.  

2. Підтримка стабільності 

банківської системи 

Джерело: складено автором. 

Продовження Додатку Б 

2
3
8

 



Додаток В 

Класифікація інструментів макропруденційного банківського нагляду 

Інструменти 
Науковий коментар щодо практичного використання 

інструменту 

Максимальні 

ліміти на 

співвідношення 

суми кредиту і 

вартості 

забезпечення 

(LTV) 

Даний показник обмежує здатність домашніх 

господарств позичати. У теорії це обмеження знижує 

проциклічність забезпеченого кредитування, зважаючи на 

взаємозв'язок між цінами на житло і можливостями 

домашніх господарств позичати фінансові ресурси, 

виходячи з вартості забезпечення, носять проциклічний 

характер. Встановлений на відповідному рівні даний 

показник обмежує системний ризик. Процес регулювання 

дозволяє використовувати його як інструмент 

контрциклічної політики. 

Максимальні 

ліміти на 

співвідношення 

суми боргу та 

доходу 

позичальника 

(DTI) 

Даний показник, якщо він використовується як єдине 

обмеження, відноситься до заходів пруденційного 

регулювання якості банківських активів. Якщо він 

використовується в поєднанні з LTV, то дозволяє ще 

більше знизити проциклічність забезпеченого 

кредитування, обмежуючи можливості домашніх 

господарств брати нові кредити. Можливим є 

контрциклічне регулювання даного показника для 

забезпечення стримання прояви системного ризику. 

Максимальні 

ліміти на 

інвалютні кредити 

Кредити в іноземній валюті, надані позичальникам, 

валютний ризик який не підлягає хеджуванню, породжує 

для кредитора кредитний ризик. Він може стати 

системним за умов масштабної реалізації. Максимальні 

ліміти на кредити в іноземній валюті можуть регулювати 

системний ризик, викликаний зміною обмінного курсу. 

Ліміти на кредити 

або темпи їх 

зростання 

Дані обмеження можуть встановлюватися або на 

сукупний кредитний портфель банку, або на певні види 

кредитів. Вони застосовуються для пом'якшення циклу 

кредитування / ціни на активи. Обмеження певного виду 

кредитів, наприклад іпотечних, можуть 

використовуватися для стримування інфляції (цін на 

конкретні активи), тобто для регулювання 

міжсекторальної прояви системного ризику. 

Ліміти чистої 

відкритої валютної 

позиції або 

валютних розривів 

Даний макропруденційний інструмент покликаний 

обмежувати загальну схильність банків до валютних 

ризиків. Зазначені ліміти можуть використовуватися для 

регулювання наслідків різких змін обмінного курсу. 

Коливання валютного курсу підвищують кредитний 

ризик застрахованих позичальників, обтяжених 

заборгованістю в іноземній валюті. 
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Продовження Додатку В 

Інструменти 
Науковий коментар щодо практичного використання 

інструменту 

Ліміти на розриви 

в терміновості 

активів і пасивів 

Ці макропруденційні регулятивні інструменти можуть 

використовуватися для зниження системного ризику, так 

як розрив в терміновості активів і пасивів породжує 

незаплановані продажі активів. Підчас кризи нездатність 

фінансових інститутів відповідати за своїми 

короткостроковими зобов'язаннями може змусити їх 

розпродавати активи. В результаті вся фінансова система 

починає нести витрати через проведення екстрених 

продажів активів. Іншими словами, дефіцит фондування 

кількох інститутів в силу інфекційного ефекту може 

призвести до системної кризи ліквідності всієї фінансової 

системи. 

Резервні вимоги 

Даний інструмент ДКП може використовуватися для 

регулювання системного ризику. По-перше, резервні 

вимоги чинять прямий вплив на темпи зростання кредиту, 

тому вони можуть пом'якшувати цикл кредитування / 

ціни на активи, тобто тимчасовий прояв системного 

ризику. По-друге, резервні вимоги утворюють "буфер 

ліквідності", який може бути використаний для 

подолання системного стиснення ліквідності в період 

економічного спаду або надзвичайної ситуації. 

Контрциклічні 

капітальні вимоги 

Вимога, яка може приймати форму підвищення 

нормативу достатності капіталу під час підйому, 

обмежуючи кредитну експансію і, навпаки, її зниження 

під час економічного спаду, створює "подушку безпеки", 

що дозволяє банкам не скорочувати активи для 

дотримання затверджених стандартів по капітальним 

вимогам. Контрциклічний буферний капітал, який 

формується під час підйому і витрачається під час спаду, 

служить для зниження циклічності.  

Динамічні провізії Динамічні провізії традиційно націлені на втрати, які 

історично характерні для банків. Але вони також можуть 

бути використані для пом'якшення циклічності 

фінансової системи. Вимоги до провізій можуть 

підвищуватися під час підйому для формування буфера та 

обмеження кредитної експансії і знижуватися під час 

спаду для підтримки рівня банківського кредитування. 

Вони можуть регулюватися на основі трьох варіантів 

контрциклічного налаштування: загальних провізій; 

провізій, заснованих на тригерах; провізій, орієнтованих 

на очікувані втрати. 
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Продовження Додатку В 

Інструменти 
Науковий коментар щодо практичного використання 

інструменту 

Обмеження на 

розподіл прибутку 

Даний інструмент макропруденційного регулювання 

вводиться в практику для забезпечення адекватності 

капіталу банків. Оскільки нерозподілений прибуток 

додається до банківського капіталу, дані обмеження 

здійснюють контрциклічний вплив на банківське 

кредитування, якщо вони використовуються під час спаду 

(подібну роль відіграє контрциклічний буферний капітал, 

рекомендований в рамках нових стандартів Базелья III). 
Джерело: складено автором на основі [1; 43; 221; 225; 227; 252]. 
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Додаток Д 

Методика МВФ щодо використання індикаторів фінансової стійкості для 

депозитних корпорацій 

Код 

індикатора 
Індикатори фінансової стійкості депозитних корпорацій 

Основні ІФС депозитних корпорацій 

І1 Cпіввідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком 

активів
1
  

І2 Cпіввідношення регулятивного капіталу 1 рівня до зважених за 

ризиком активів
1
 

I3 Cпіввідношення недіючих кредитів
2
 без урахування резервів до 

капіталу 

І4 Cпіввідношення
3
 недіючих кредитів до сукупних валових кредитів 

І5 Cпіввідношення кредитів за секторами економіки до сукупних 

валових кредитів 

926S Частка в сукупних валових кредитах: Резиденти 

DT00 Частка в сукупних валових кредитах: Депозитні корпорації 

CB00 Частка в сукупних валових кредитах: Центральний банк 

OF00 Частка в сукупних валових кредитах: Інші фінансові корпорації 

GG00 Частка в сукупних валових кредитах: Сектор загального 

державного управління 

NF00 Частка в сукупних валових кредитах: Нефінансові корпорації
4
  

OD00 Частка в сукупних валових кредитах: Інші сектори-резиденти 

NR00 Частка в сукупних валових кредитах: Нерезиденти 

І6 Рентабельність активів (норма прибутку на активи) 

І7 Рентабельність власного капіталу (норма прибутку на капітал
)
 

І8 Cпіввідношення процентної маржі до валового доходу 

І9 Cпіввідношення непроцентних витрат до валового доходу 

І10 Cпіввідношення ліквідних активів
7
 до cукупних активів  

І11 Cпіввідношення ліквідних активів
8
 до короткострокових зобов’язань 

І12 Cпіввідношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті до 

капіталу 

Рекомендовані  ІФС депозитних корпорацій 

І13 Cпіввідношення капіталу до активів 

І14 Cпіввідношення великих відкритих позицій до капіталу 

І15 Cпіввідношення кредитів за географічним розподілом до сукупних 

валових кредитів 

926G Частка в сукупних валових кредитах: Внутрішня економіка 

110W Частка в сукупних валових кредитах: Країни з розвинутою 

економікою, за винятком Китаю 

200W Частка в сукупних валових кредитах: Інші країни з економікою, 

що розвивається, уключаючи Китай 
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Продовження Додатку Д 

Код 

індикатора 
Індикатори фінансової стійкості депозитних корпорацій 

605W Частка в сукупних валових кредитах: Африка 

603W із них: Частка в сукупних валових кредитах: Нижня 

Сахара 

904W Частка в сукупних валових кредитах: Центральна та Східна 

Європа 

901W Частка в сукупних валових кредитах: Співдружність 

Незалежних Держав та Монголія 

505W Частка в сукупних валових кредитах: Азія, уключаючи Китай 

405W Частка в сукупних валових кредитах: Ближній Схід 

205W Частка в сукупних валових кредитах: Західна півкуля 

І16 Cпіввідношення валової позиції похідних фінансових інструментів в 

активах до капіталу 

І17 Cпіввідношення валової позиції похідних фінансових інструментів у 

зобов’язаннях  до капіталу 

І18 Cпіввідношення доходу від торговельних операцій до валового доходу 

І19 Cпіввідношення витрат на утримання персоналу до непроцентних 

витрат 

І20 Спред між ставками за кредитами та депозитами (базисні пункти) 

І21 Спред між найвищою та найнижчою міжбанківськими ставками 

(базисні пункти) 

І22 Cпіввідношення депозитів клієнтів  до сукупних валових кредитів 

(крім міжбанківських) 

І23 Cпіввідношення кредитів в іноземній валюті до сукупних валових 

кредитів 

І24 Cпіввідношення зобов’язань в іноземній валюті до сукупних 

зобов’язань 

І25 Cпіввідношення чистої відкритої позиції за інструментами участі в 

капіталі до капіталу 

Ринки нерухомості 

І39 Cпіввідношення кредитів на житлову нерухомість
9
 до сукупних 

валових кредитів 

І40 Cпіввідношення кредитів на комерційну нерухомість
10

 до сукупних 

валових кредитів 

Джерело: складено автором на основі [84] 

  



Додаток Е 

Значення індикаторів банківської, валютної та грошово-кредитної безпеки України у 2010-2014 рр. 

№ Індикатори, одиниця виміру 
Оптимальне 

значення 

Критичне 

значення 

Фактичне значення Характеристика 

стану безпеки 
2010 2011 2012 2013 2014 

І. Банківська безпека 

1 
Частка простроченої заборгованості за 

кредитами в загальному обсязі кредитів, % 
2 7 11,2 9,6 8,9 7,7 12,3 Небезпечна зона 

2 
Співвідношення банківських кредитів та 

депозитів в іноземній валюті, % 
90 50 75,76 67,59 60,22 61,96 96,57 Безпечна зона 

3 
Частка іноземного капіталу у статутному 

капіталі банків, % 
25 60 40,6 41,9 39,5 34 32,2 Безпечна зона 

4 
Співвідношення довгострокових (понад 1 

рік) кредитів та депозитів, разів 
1 3 3,75 3,09 2,37 1,76 2,83 

Поступовий перехід 

до небезпечної зони 

5 Рентабельність активів, % 1 -1 -1,45 -0,76 0,45 0,12 -1,88 Небезпечна зона 

6 
Співвідношення ліквідних активів до 

короткострокових зобов’язань, % 
100 50 91,19 94,73 90,28 89,11 85,75 

Безпечна зона, з 

перехідними 

ознаками  

7 
Частка активів п’яти найбільших банків у 

сукупних активах банківської системи, % 
30 60 38,77 40,78 38,63 40,02 42,81 

Безпечна зона, з 

перехідними 

ознаками 

ІІ. Валютна безпека 

1 

Індекс зміни офіційного курсу 

національної грошової одиниці до долара 

США, % 

104 130 101,93 100,38 100,25 100,00 148,81 Небезпечна зона 

2 
Валові міжнародні резерви України, 

місяців імпорту 
5 1,5 5,67 3,85 2,81 2,7 2,5 

Поступовий перехід 

до небезпечної зони 

3 
Частка кредитів в іноземній валюті в 

загальному обсязі наданих кредитів, % 
20 50 44,67 39,16 31,64 30,31 38,05 

Поступовий перехід 

до небезпечної зони 

2
4
4
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№ Індикатори, одиниця виміру 
Оптимальне 

значення 

Критичне 

значення 

Фактичне значення Характеристика 

стану безпеки 
2010 2011 2012 2013 2014 

4 
Сальдо купівлі-продажу населенням 

іноземної валюти, млрд. дол. США 
0 -8 -9,7 -13,5 -10,2 -2,9 

-2,4 Поступовий перехід 

до небезпечної зони 

5 Рівень доларизації грошової маси, % 15 30 29,1 30,3 32,1 27,1 30,5 Небезпечна зона 

ІІІ. Грошово-кредитна безпека 

1 

Питома вага готівки поза банками в 

загальному обсязі грошової маси (М0/М3), 

% 

20 35 30,6 28,1 26,3 26,2 29,08 
Поступовий перехід 

до небезпечної зони 

2 

Різниця між процентними ставками за 

кредитами, наданими депозитними 

корпораціями у звітному періоді, та 

процентними ставками за депозитами, 

залученими депозитними установами (крім 

Національного банку), % 

4 11 4,3 6,1 3,4 4,1 4,42 Безпечна зона 

3 

Рівень середньозваженої процентної 

ставки за кредитами, наданими 

депозитними корпораціями (крім 

Національного банку) в національній 

валюті, відносно індексу споживчих цін, % 

5 15 5,04 9,27 16,23 15,4 -7,15 Небезпечна зона 

4 

Частка споживчих кредитів, наданих 

домогосподарствам, у загальній структурі 

кредитів, наданих резидентам, % 

9 21 28,6 25,1 23,02 21,25 20,99 
Поступовий перехід 

до небезпечної зони 

5 

Питома вага довгострокових кредитів у 

загальному обсязі наданих кредитів 

(скорегований на курсову різницю), % 

60 25 68,07 66,87 62,91 57,77 53,22 

Безпечна зона, з 

перехідними 

ознаками 

Джерело: складено автором на основі [25; 61; 84; 135]. 

2
4
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Продовження Додатку Е 



Додаток Ж 

Світова практика впровадження вимог Базельського комітету з питань 

банківського нагляду (Базеля ІІ) в наглядовий процес  

 

Назва країни 

Чи 

впровад

жений в 

країні 

Базель 

ІІ 

Запланован

ий перехід 

до режиму 

Базеля ІІ 

Який вплив на загальний рівень регулятивного 

капіталу в банківській системі спричинив перехід до 

Базеля ІІ 

Суттєве  

зростання 

Помірне 

зростання 

Нейтральні 

/ незначні 

зміни 

Помірне 

зниження 

Суттєве 

зниження 

Країни СНД 

Арменія x   x    

Білорусія x    x   

Казахстан - -      

Киргизія - -      

Молдова -  2015      

Росія - 2015   x   

Таджикистан - -      

Україна - 2016      

Країни ЄС 

Австрія х     x  

Бельгія х     x  

Болгарія х     х  

Греція х     х  

Данія - -      

Естонія х    х   

Ірландія х     х  

Іспанія х     х  

Італія х    х   

Кіпр х    х   

Латвія х   х    

Литва х     х  

Люксембург х    х   

Мальта х   х    

Нідерланди х    х   

Німеччина х   х    

Об’єднане 

Королівство 
х   х    

Польща х  х     

Португалія х   х    

Румунія х    х   

Словаччина х   х    

Словенія х   х    

Угорщина х   х    

Фінляндія х   х    

Франція х    х   

Хорватія х  х     

Чехія Дані не представлені      
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Продовження Додатку Ж 

Назва країни 

Чи 

впровад

жений в 

країні 

Базель 

ІІ 

Запланован

ий перехід 

до режиму 

Базеля ІІ 

Який вплив на загальний рівень регулятивного 

капіталу в банківській системі спричинив перехід до 

Базеля ІІ 

Суттєве  

зростання 

Помірне 

зростання 

Нейтральні 

/ незначні 

зміни 

Помірне 

зниження 

Суттєве 

зниження 

Швеція Дані не представлені      

Інші країни 

Аргентина - (2012)      

Бразилія - (2012) х     

Ізраїль х     х  

Індія х   х    

Канада - -      

Мексика х    х   

Норвегія х  х     

США х (2008)      

Туреччина х (2012)  х    

Чорногорія х   х    

Швейцарія х     х  

Джерело: складено автором на основі [180] 
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Додаток З 

Темп річного приросту ВВП згідно з методикою Світового банку за період з 2000 по 2013 роки   

 

Країна 
Код 

країни 

Роки 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Andorra AND 1,17 11,77 5,87 6,75 6,48 5,92 6,79 1,43 3,57 -  -  -   - - 

Afghanistan AFG -  -   - 8,44 1,06 11,18 5,55 13,74 3,61 21,02 8,43 6,11 14,43 1,93 

United Arab Emirates ARE 10,85 1,40 2,43 8,80 9,57 4,86 9,84 3,18 3,19 -5,24 1,64 4,89 4,68 5,20 

Argentina ARG -0,79 -4,41 -10,89 8,84 9,03 9,20 8,36 8,00  3,10  0,05  9,14 8,55 0,95 2,93 

Armenia ARM 5,90 9,56 13,19 14,04 10,47 13,87 13,20 13,75 6,90 -14,15 2,20 4,70 7,20 3,50 

Australia AUS 3,87 1,93 3,86 3,08 4,16 3,22 2,99 3,76 3,70 1,73 1,96 2,32 3,73 2,51 

Austria AUT 3,37 1,35 1,66 0,76 2,71 2,14 3,35 3,62 1,55 -3,80 1,88 3,07 0,88 0,23 

Azerbaijan AZE 11,10 9,90 10,60 11,20 10,20 26,40 34,50 25,05 10,77 9,41 4,85 0,07 2,20 5,80 

Belgium BEL 3,55 0,92 1,56 0,89 3,43 1,89 2,63 3,00 0,95 -2,62 2,50 1,64 0,09 0,27 

Bulgaria BGR 6,04 3,80 4,48 5,36 6,56 5,96 6,47 6,91 5,75 -5,01 0,66 1,98 0,49 1,07 

Bosnia and 

Herzegovina 
BIH 5,50 4,40 5,30 4,00 6,10 5,00 6,20 6,84 5,42 -2,91 0,70 0,96 -1,21 2,48 

Belarus BLR 5,80 4,73 5,05 7,04 11,45 9,40 10,00 8,60 10,20 0,20 7,74 5,54 1,73 0,89 

Brazil BRA 4,31 1,31 2,66 1,15 5,71 3,16 3,96 6,10 5,17 -0,33 7,53 2,73 1,03 2,49 

Canada CAN 5,12 1,69 2,80 1,93 3,14 3,16 2,62 2,01 1,18 -2,71 3,37 2,53 1,71 2,02 

Switzerland CHE 3,95 1,45 0,14 0,05 2,84 3,04 4,01 4,14 2,28 -2,13 2,95 1,80 1,11 1,92 

Chile CHL 4,50 3,35 2,17 3,96 6,04 5,56 4,40 5,16 3,29 -1,04 5,76 5,84 5,38 4,07 

China CHN 8,43 8,30 9,08 10,03 10,09 11,31 12,68 14,16 9,63 9,21 10,45 9,30 7,65 7,67 

Cuba CUB 5,92 3,18 1,43 3,79 5,77 11,20 12,07 7,26 4,12 1,45 2,39 2,71 - - 

Cyprus CYP 5,04 4,03 2,09 1,93 4,22 3,91 4,13 5,13 3,63 -1,67 1,30 0,40 -2,40 -5,40 

Czech Republic CZE 4,29 3,05 1,65 3,60 4,95 6,44 6,88 5,53 2,71 -4,84 2,30 1,96 -0,81 -0,70 

Germany DEU 2,98 1,70 0,01 -0,72 1,18 0,71 3,71 3,27 1,05 -5,64 4,09 3,59 0,38 0,11 

Denmark DNK 3,75 0,82 0,47 0,39 2,64 2,44 3,80 0,82 -0,72 -5,09 1,63 1,15 -0,66 -0,49 

Dominican Republic DOM 5,66 1,81 5,79 -0,25 1,31 9,26 10,67 8,47 3,14 0,94 8,30 2,93 2,66 4,58 

2
4
8
 



249 

Країна 
Код 

країни 

Роки 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spain ESP 5,29 4,00 2,88 3,19 3,17 3,72 4,17 3,77 1,12 -3,57 0,01 -0,62 -2,09 -1,23 

Estonia EST 9,70 6,16 6,12 7,48 6,48 9,47 10,41 7,90 -5,33 -14,74 2,48 8,28 4,65 1,63 

Finland FIN 5,63 2,58 1,68 1,99 3,93 2,78 4,06 5,18 0,72 -8,27 2,99 2,57 -1,46 -1,21 

France FRA 3,88 1,95 1,12 0,82 2,79 1,61 2,37 2,36 0,20 -2,94 1,97 2,08 0,33 0,29 

United Kingdom GBR 3,77 2,66 2,45 4,30 2,45 2,81 3,04 2,56 -0,33 -4,31 1,91 1,65 0,66 1,73 

Georgia GEO 1,84 4,81 5,47 11,06 5,86 9,60 9,38 12,34 2,31 -3,78 6,25 7,20 6,18 3,32 

Greece GRC 3,97 3,74 3,16 6,64 4,95 0,89 5,82 3,54 -0,44 -4,39 -5,45 -8,86 -6,57 -3,32 

Croatia HRV 3,77 3,43 5,25 5,56 4,08 4,16 4,79 5,15 2,05 -7,38 -1,70 -0,28 -2,19 -0,94 

Hungary HUN 4,24 3,74 4,49 3,78 4,79 4,26 3,96 0,51 0,88 -6,55 0,79 1,81 -1,48 1,53 

India IND 3,84 4,82 3,80 7,86 7,92 9,28 9,26 9,80 3,89 8,48 10,26 6,64 5,08 6,90 

Ireland IRL 9,52 5,27 5,84 2,96 4,58 5,67 5,47 4,93 -2,61 -6,37 -0,28 2,77 -0,31 0,17 

Iceland ISL 4,74 3,76 0,45 2,71 8,23 6,00 4,23 9,72 1,15 -5,15 -2,93 2,13 1,15 3,46 

Israel ISR 8,92 0,11 -0,06 1,08 5,05 4,34 5,78 6,27 3,50 1,90 5,75 4,19 3,00 3,25 

Italy ITA 3,71 1,77 0,25 0,15 1,58 0,95 2,01 1,47 -1,05 -5,48 1,71 0,59 -2,27 -1,93 

Japan JPN 2,26 0,36 0,29 1,69 2,36 1,30 1,69 2,19 -1,04 -5,53 4,65 -0,45 1,75 1,61 

Kazakhstan KAZ 9,80 13,50 9,80 9,30 9,60 9,70 10,70 8,90 3,30 1,20 7,30 7,50 5,00 6,00 

Kyrgyz Republic KGZ 5,43 5,32 -0,02 7,03 7,03 -0,18 3,10 8,54 8,40 2,89 -0,47 5,96 -0,09 10,53 

Korea, Rep. KOR 8,83 4,53 7,43 2,93 4,90 3,92 5,18 5,46 2,83 0,71 6,50 3,68 2,29 2,97 

Lithuania LTU 3,25 6,74 6,86 10,25 7,35 7,80 7,84 9,84 2,93 -14,74 1,33 6,00 3,70 3,25 

Luxembourg LUX 8,44 2,00 3,28 1,19 4,93 4,12 4,88 6,46 0,49 -5,33 5,14 2,61 -0,16 1,99 

Latvia LVA 6,91 8,04 6,47 7,20 8,68 10,60 12,23 9,98 -4,24 -17,95 -0,34 5,30 5,00 4,11 

Monaco MCO 3,91 2,19 1,03 1,09 2,47 1,90 5,05 14,58 10,00 - - - - - 

Moldova MDA 2,10 6,10 7,80 6,60 7,41 7,49 4,80 3,00 7,80 -6,00 7,10 6,80 -0,70 8,90 

Mexico MEX 5,30 -0,61 0,13 1,42 4,30 3,03 5,00 3,15 1,40 -4,70 5,11 4,04 3,98 1,07 

Malta MLT 6,77 -1,55 2,81 0,13 -0,50 3,67 2,22 4,28 3,90 -2,80 4,30 1,40 1,10 2,90 

Montenegro MNE 3,10 1,10 1,90 2,50 4,40 4,19 8,57 10,66 6,92 -5,66 2,46 3,23 -2,55 3,34 

North America NAC 4,17 1,04 1,87 2,74 3,73 3,33 2,66 1,79 -0,14 -2,80 2,60 1,68 2,26 2,20 

Продовження Додатку З 
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Країна 
Код 

країни 

Роки 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Netherlands NLD 4,38 1,62 -0,03 0,27 1,86 2,25 3,82 4,20 2,08 -3,30 1,07 1,66 -1,59 -0,73 

Norway NOR 3,25 1,99 1,50 0,98 3,96 2,59 2,30 2,65 0,07 -1,63 0,48 1,34 2,90 0,65 

New Zealand NZL 2,29 3,62 5,02 4,09 3,55 3,23 1,87 3,54 -1,87 2,21 0,65 2,33 2,53 2,50 

Pakistan PAK 4,26 1,98 3,22 4,85 7,37 7,67 6,18 4,83 1,70 2,83 1,61 2,75 3,51 4,41 

Poland POL 4,26 1,21 1,44 3,56 5,14 3,55 6,19 7,20 3,92 2,63 3,70 4,76 1,76 1,67 

Portugal PRT 3,79 1,94 0,77 -0,93 1,81 0,77 1,55 2,49 0,20 -2,98 1,90 -1,83 -3,32 -1,36 

Romania ROU 2,10 5,68 5,03 5,15 9,12 4,29 8,72 6,26 7,86 -6,80 -0,94 2,31 0,35 3,50 

Russian Federation RUS 10,00 5,09 4,74 7,30 7,18 6,38 8,15 8,54 5,25 -7,82 4,50 4,26 3,44 1,32 

Serbia SRB 7,76 4,99 7,12 4,42 9,05 5,54 4,90 5,89 5,37 -3,12 0,58 1,40 -1,02 2,60 

Slovak Republic SVK 1,21 3,32 4,71 5,41 5,24 6,54 8,26 10,68 5,45 -5,29 4,83 2,70 1,60 1,42 

Slovenia SVN 4,16 2,95 3,84 2,84 4,35 4,00 5,66 6,94 3,30 -7,80 1,22 0,61 -2,64 -1,00 

Sweden SWE 4,74 1,56 2,07 2,39 4,32 2,82 4,69 3,40 -0,56 -5,18 5,99 2,66 -0,29 1,50 

Thailand THA 4,75 2,17 5,32 7,14 6,34 4,60 5,09 5,04 2,48 -2,33 7,81 0,08 7,67 1,77 

Tajikistan TJK 8,30 10,20 10,80 11,00 10,30 6,70 7,00 7,80 7,90 3,80 6,50 7,40 7,50 7,40 

Turkmenistan TKM 5,47 4,34 0,26 3,27 5,00 13,04 10,97 11,06 14,70 6,10 9,20 14,70 11,10 10,20 

Turkey TUR 6,77 -5,70 6,16 5,27 9,36 8,40 6,89 4,67 0,66 -4,83 9,16 8,77 2,13 4,12 

Ukraine UKR 5,90 9,20 5,20 9,40 12,10 2,70 7,30 7,90 2,30 -14,80 4,20 5,20 0,20 1,88 

United States USA 4,09 0,98 1,79 2,81 3,79 3,35 2,67 1,77 -0,26 -2,80 2,53 1,60 2,32 2,22 

Uzbekistan UZB 3,80 4,20 4,00 4,20 7,70 7,00 7,30 9,50 9,00 8,10 8,50 8,30 8,20 8,00 

South Africa ZAF 4,20 2,70 3,70 2,95 4,55 5,28 5,59 5,36 3,19 -1,54 3,04 3,21 2,22 2,21 

OECD members OED 3,96 1,38 1,57 2,06 3,18 2,64 3,01 2,58 0,21 -3,56 2,92 1,71 1,27 1,35 

European Union EUU 3,88 2,19 1,31 1,48 2,52 2,06 3,42 3,07 0,48 -4,41 2,13 1,76 -0,40 0,06 

Euro area EMU 3,87 2,11 0,97 0,70 2,26 1,69 3,26 3,06 0,49 -4,55 2,06 1,66 -0,70 -0,46 

World WLD 4,26 1,81 2,06 2,79 4,15 3,57 4,11 3,93 1,48 -2,08 4,08 2,79 2,27 2,29 

Джерело: складено автором на основі [217]. 

Продовження Додатку З 

2
5
0
 



251 

Додаток К 

Структура основних принципів ефективного банківського нагляду 

Структура після перегляду Структура 2006 року 

Наглядові повноваження, обов'язки та функції 

ОП 1: Обов'язки, цілі та повноваження  

 

ОП 1: Цілі, незалежність, повноваження, 

прозорість та співпраця 

ОП 2: Незалежність, підзвітність, 

ресурси та правовий захист органів 

нагляду  

ОП 3: Співпраця та спільна робота 

ОП 4: Дозволені види діяльності ОП 2: Дозволені види діяльності 

ОП 5: Критерії ліцензування ОП 3: Критерії ліцензування 

ОП 6: Передача істотної власності ОП 4: Передача істотної власності 

ОП 7: Крупні придбання (поглинання) ОП 5: Крупні придбання (поглинання) 

ОП 8: Наглядовий підхід ОП 19: Наглядовий підхід 

ОП 9: Методи та інструменти нагляду ОП 20: Методи нагляду 

ОП 10: Наглядова звітність ОП 21: Наглядова звітність 

ОП 11: Повноваження органу нагляду 

щодо застосування санкцій та заходів 

впливу 

ОП 23: Повноваження органу нагляду 

щодо застосування коригувальних заходів 

та заходів впливу 

ОП 12: Консолідований нагляд ОП 24: Консолідований нагляд 

ОП 13: Відносини між органами 

нагляду країни походження та країни 

перебування 

ОП 25: Відносини між органами нагляду 

країни походження та країни перебування 

Пруденційні нормативи та вимоги 

ОП 14: Корпоративне управління 

 

 

ОП 15: Процес управління ризиками ОП 7: Процес управління ризиками 

ОП 16: Адекватність капіталу ОП 6: Адекватність капіталу 

ОП 17: Кредитний ризик ОП 8: Кредитний ризик 
ОП 18: Проблемні активи, 

відрахування та резерви 

ОП 9: Проблемні активи, відрахування та 

резерви 

ОП 19: Ризик концентрації та ліміти за 

операціями, що ставлять під ризик 

велику частку капіталу 

ОП 10: Ліміти за операціями, що ставлять 

під ризик велику частку капіталу 

ОП 20: Операції з пов'язаними 

сторонами 

ОП 11: Ризики, що стосуються пов'язаних 

сторін 

ОП 21: Ризик країни та ризик 

обмеження переказу коштів 

ОП 12: Ризик країни та ризик обмеження 

переказу коштів 

ОП 22: Ринковий ризик ОП 13: Ринковий ризик 
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Продовження Додатку К 

Структура після перегляду Структура 2006 року 

ОП 23: Ризик зміни відсоткових ставок 

у банківському портфелі 

ОП 16: Ризик зміни відсоткових ставок у 

банківському портфелі 
ОП 24: Ризик ліквідності ОП 14: Ризик ліквідності 

ОП 25: Операційний ризик ОП 15: Операційний ризик 
ОП 26: Внутрішній контроль та аудит ОП 17: Внутрішній контроль та аудит 

ОП 27: Фінансова звітність та 

зовнішній аудит 

 

ОП 22: Бухгалтерський облік та розкриття 

інформації ОП 28: Розкриття інформації та 

прозорість 

ОП 29: Зловживання фінансовими 

послугами 

ОП 18: Зловживання фінансовими 

послугами 

Джерело: складено автором на основі [89]. 



Додаток Л 

Практика дотримання Основних принципів ефективного банківського нагляду в Україні 

Порядковий 

номер 

принципів 

Назва принципів 

ефективного 

банківського нагляду 

Значення принципів ефективного 

банківського нагляду 

Практика дотримання принципів ефективного банківського 

нагляду в Україні 

Принцип 1 Обов'язки, цілі та 

повноваження 

В ефективній системі банківського нагляду 

мають бути чітко визначені обов'язки та цілі 

для кожного органу влади, який бере участь 

в процесі нагляду за банками та 

банківськими групами, що регламентуються 

відповідною правовою базою. 

Пруденційний банківський нагляд здійснюється одним органом – НБУ, 

тому не виникає проблем з обміном інформацією та координацією 

роботи між органами банківського нагляду. НБУ сформовано 

нормативну базу для запровадження мінімальних пруденційних 

стандартів для банків та банківських груп, налагоджено та визначено 

процедури здійснення контролю за їхнім дотриманням. 

Принцип 2 Незалежність, 

підзвітність, ресурси та 

правовий захист 

органів нагляду 

Наглядовий орган має операційну 

незалежність, прозорі процедури, надійне 

управління, бюджетні процеси, які 

забезпечують йому автономію та достатні 

ресурси, і є підзвітним щодо виконання своїх 

функцій та використання ресурсів. 

Операційна незалежність, підзвітність та управління НБУ передбачені 

законодавством і оприлюднені. Наглядовий орган оприлюднює свої цілі 

і має прозору систему подання звітів.  

Одночасно з цим, НБУ користується не достатньо ефективними 

процедурами внутрішнього управління та комунікації, що не дозволяє 

повною мірою приймати наглядові рішення на рівні, що відповідає 

важливості питання, та приймати своєчасні рішення в разі 

непередбачених обставин. Даний недолік вирішуються в ході повної 

імплементації вимог БКБН в Україні. 

НБУ забезпечений достатнім обсягом фінансових ресурсів для 

здійснення ефективного нагляду, проте в контексті загострення 

економічної ситуації в Україні починаючи з 2014 року мають місце 

обставини, що не дозволять забезпечити повну фінансову автономію та 

операційну незалежність.   

Принцип 3 Співпраця та спільна 

робота 

Закони, положення або інші механізми 

забезпечують основу для співпраці та 

спільної роботи з відповідними внутрішніми 

органами влади та іноземними органами 

нагляду. Ці механізми відображають потребу 

в захисті конфіденційної інформації. 

Існують механізми співпраці, офіційні та неофіційні, які передбачають 

в тому числі аналіз та обмін інформацією, а також механізми реалізації 

спільної роботи з усіма внутрішніми органами влади, відповідальними 

за безпечність та надійність банків, інших фінансових установ та /або 

стабільність фінансової системи. НБУ, що отримує конфіденційну 

інформацію від інших наглядових органів, використовує 

конфіденційну інформацію винятково для цілей нагляду за окремими 

банком або системою в цілому та не розкриває третім сторонам 

отриману конфіденційну інформацію без дозволу наглядового органу, 

який надає інформацію 
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Принцип 4 Дозволені види 

діяльності 

Дозволені види діяльності установ, які 

отримали ліцензію та підлягають нагляду як 

банки, чітко визначені, а використання слова 

«банк» в назвах контролюється. 

Згідно національного законодавства чітко визначено термін «банк», а 

також дозволені види діяльності установ, які ліцензуються та 

підлягають  нагляду (ЗУ «Про банки та банківську діяльність та ін.»). 

НБУ публікує або іншим способом забезпечує простий доступ 

населення до актуального переліку ліцензованих банків (Офіційний 

сайт НБУ). 

Принцип 5 Критерії ліцензування Орган ліцензування має повноваження 

встановлювати критерії ліцензування та 

відхиляти заявки установ, які не 

відповідають цим критеріям.  

НБУ є уповноваженим органом, відповідальним за ліцензування 

банків. Банківське законодавство надає НБУ повноваження 

встановлювати критерії для банків, яким видається ліцензія: якщо банк 

не відповідає критеріям або якщо надана інформація є невідповідною, 

орган ліцензування має повноваження відмовити у задоволенні заявки. 

Принцип 6 Передача істотної 

власності 

Орган нагляду уповноважений розглядати, 

відхиляти та накладати пруденційні умови на 

будь-яку пропозицію щодо передачі істотної 

участі або контрольного пакету в існуючому 

банку прямо або опосередковано іншим 

особам. 

ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та інші нормативно правові 

документи з регулювання банківської діяльності містять визначення 

поняття «істотної участі» та «контрольного пакету». НБУ має 

повноваження відхилити будь-яку пропозицію щодо змін в істотній 

участі, включно зі змінами кінцевих власників або власників 

контрольного пакету. НБУ має повноваження вживати відповідних 

заходів, щоб змінити, відмінити чи інакше врегулювати зміну 

контролю, яка відбувалася без належного повідомлення наглядового 

органу або отримання його дозволу. 

Принцип 7 Крупні придбання 

(поглинання) 

Орган нагляду має повноваження на основі 

визначених критеріїв погоджувати або 

відхиляти (або надавати рекомендації 

відповідальному органу погоджувати чи 

відхиляти) крупні придбання або інвестиції 

банку, в тому числі транскордонні, а також 

застосовувати до них пруденційні умови. Він 

також уповноважений визначати, чи 

корпоративні зв'язки або структури не 

наражають банк на зайві ризики, і чи не 

перешкоджають вони ефективному нагляду. 

НБУ де-юре встановлює, чи банк має, з самого початку, адекватні 

фінансові, управлінські та організаційні ресурси для здійснення 

придбання/інвестицій та розуміти на які ризики небанківська 

діяльність може наражати банківську групу, повинен оцінювати 

спроможність банку управляти такими ризиками перед наданням 

дозволу на здійснення інвестицій. Проте де-факто, недостатній рівень 

транспарентності та високий рівень корупції в країні не завжди 

дозволяють органу пруденційного нагляду оцінити реальні загрози та 

потенційні ризики. 

Принцип 8 Наглядовий підхід Ефективна система банківського нагляду 

вимагає від органу нагляду розробки та 

підтримки перспективної оцінки профілю 

ризику окремих банків та банківських груп 

пропорційно до їхньої важливості для 

НБУ використовує на практиці розроблені Методологічні вказівки з 

інспектування банків «Система оцінки ризиків» та Методологічні 

рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-

менеджменту в банках України та інші нормативні документи, що 

забезпечують організацію практичної роботи за даним напрямом. НБУ 
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системи; визначення, оцінки та контролю 

ризиків, які генеруються банками і 

банківською системою в цілому; наявності 

механізмів раннього втручання та розробки 

спільно з іншими відповідальними 

установами плану дій щодо впорядкованого 

виведення з ринку банків у випадку втрати 

ними життєздатності. 

оцінює відповідність банків і банківських груп пруденційним 

регуляторним та іншим правовим вимогам. 

Доцільним є посилення такого напрямку роботи НБУ, як відстеження 

та оцінювання нагромадження ризиків, тенденції і концентрації в 

банківській системі загалом. Більшою мірою це стосуються 

імплементації консолідованого нагляду за банківськими групами, що 

зазвичай є джерелом серйозних загроз стабільності банківської 

системи 

Принцип 9 Методи та інструменти 

нагляду 

Орган нагляду застосовує відповідний набір 

методів та інструментів для впровадження 

наглядового підходу та використовує 

наглядові ресурси на пропорційній основі з 

урахуванням профіля ризиків і системної 

важливості банку. 

НБУ використовує належну комбінацію виїзного та безвиїзного 

нагляду для оцінки стану банків і банківських груп, їхнього профілю 

ризиків, внутрішнього середовища контролю та заходів, необхідних для 

роботи над виявленими наглядом проблемними питаннями. Для цього 

здійснюється: аналіз фінансових звітів банків; аналіз моделей 

економічної діяльності; аналіз корпоративного управління; порівняння 

результатів діяльності в групі подібних установ.  

Більшої уваги потребує реалізація пруденційного нагляду на 

консолідованій основі та практичного використання такого інструменту 

макропруденційного нагляду я стрес-тестування. 

Принцип 10 Наглядова звітність Орган нагляду збирає, переглядає та аналізує 

пруденційну звітність та статистичні дані, 

що подаються банками як на індивідуальній, 

так і на консолідованій основі, а також 

здійснює незалежну перевірку цих звітів за 

допомогою виїзних перевірок або залучення 

зовнішніх експертів. 

НБУ вимагає від банків подання інформації щодо їхнього фінансового 

стану, результатів діяльності та ризиків на вимогу та на регулярній 

основі. У цих звітах подається інформація щодо балансових і 

позабалансових активів і зобов'язань, прибутків і збитків, адекватності 

капіталу, ліквідності, значних позицій під ризиком, концентрації 

ризиків. В свою чергу НБУ надає інструкції зі складання звітності.  

Принцип 11 Повноваження органу 

нагляду щодо 

застосування санкцій та 

заходів впливу 

Орган нагляду на ранньому етапі 

втручається з метою вирішення питань щодо 

небезпечної та неефективної практики або 

дій, які можуть наражати на ризик банки або 

банківську систему. Орган нагляду має у 

своєму розпорядженні відповідне коло 

наглядових інструментів, щоб вчасно вжити 

заходів для виправлення ситуації.  

НБУ вимагає від банків, що викликають занепокоєння, суттєвих 

заходів щодо виправлення ситуації, це має робитися у вигляді 

письмового документа, адресованого Раді банку. НБУ також має право 

втручатись на ранньому етапі і вимагати від банку вчинення дій з 

метою запобігання порушення регуляторних вимог щодо дотримання 

нормативних показників. НБУ Орган нагляду застосовує санкції не 

лише до банку, а й, у разі необхідності, до Ради та/або Правління, або 

окремих осіб, що входять до Правління чи Ради. 

Принцип 12 Консолідований нагляд Обов'язковим елементом банківського 

нагляду є те, що орган нагляду здійснює 

нагляд за банківською групою на 

Здійснення нагляду на консолідованій основі передбачає, що НБУ 

окрім базових завдань повинен наглядати за банками групи на 

індивідуальній основі та розуміти його зв'язки з іншими членами 
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консолідованій основі, належним чином 

здійснює моніторинг і, де це необхідно, 

застосовує пруденційні стандарти до усіх 

аспектів діяльності, яка здійснюється 

банківською групою в цілому. 

групи. НБУ повинен вдосконалювати пруденційні стандарти та 

збирати і аналізувати фінансову й іншу інформацію на консолідованій 

основі для усієї групи, з охопленням таких сфер як адекватність 

капіталу, ліквідність, крупні позиції під ризиком, позиції за 

пов'язаними сторонами, кредитні ліміти та структура групи. 

Принцип 13 Відносини між 

органами нагляду 

країни походження та 

країни перебування 

Органи нагляду країни походження і країни 

перебування транскордонної банківської 

групи здійснюють обмін інформацією та 

співпрацюють для забезпечення ефективного 

нагляду за групою і членами групи та 

ефективного врегулювання кризових 

ситуацій. Органи нагляду вимагають, щоб 

місцеві операції іноземних банків 

здійснювались у відповідності до тих же 

стандартів, які застосовуються до 

вітчизняних банків. 

Органи нагляду країн походження і країн перебування повинні 

обмінюватися потрібною інформацією своєчасно та відповідно до 

своїх функцій і обов'язків, проте на практиці має місце ряд обмежень в 

контексті міжнародних правил розкриття інформації та рекомендацій 

до формування звітності, що на даним момент досить часто має 

численні відмінності в Україні та за кордоном.  

Виконання даного принципу на даний момент в Україні є не повним. 

Ситуація буде остаточно вирішена повним із впровадженням Базеля ІІ 

та інших міжнародних документів з питань банківського нагляду, 

спрямованих на гармонізацію українського на міжнародного 

законодавства.  

Принцип 14 Корпоративне 

управління 

Наглядовий орган визначає наявність в 

банках та банківських групах належної 

політики і процедур корпоративного 

управління, які охоплюють, наприклад, 

стратегічне спрямування, структуру групи та 

організаційну структуру, механізми 

контролю, відповідальність Ради та 

Правління банків, а також компенсації. Ця 

політика та процедури відповідають профілю 

ризиків та системній важливості банку. 

НБУ здійснює регулярну оцінку політики та процедур корпоративного 

управління в банку та їхнього виконання, а також визначає 

узгодженість належної політики та процедур корпоративного 

управління з його профілем ризику та системною важливістю. НБУ 

також має право вимагати від банків та банківських груп оперативного 

усунення порушень. НБУ покликаний визначати наявність 

ефективного управління та пом'якшення ризиків, коли це є необхідним. 

 

Принцип 15 Процес управління 

ризиками 

Наглядовий орган визначає, чи мають банки 

комплексні процедури оцінки ризиків (у 

тому числі здійснення ефективного 

моніторингу з боку Ради та Правління) з 

метою вчасного визначення, вимірювання, 

оцінки, моніторингу, звітування та контролю 

або зменшення усіх суттєвих ризиків, а 

також оцінки адекватності їхнього капіталу 

та ліквідності по відношенню до їхнього 

профілю ризиків, ринкових та 

НБУ використовує на практиці розроблені Методологічні вказівки з 

інспектування банків «Система оцінки ризиків» та Методологічні 

рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-

менеджменту в банках України та інші нормативні документи, що 

забезпечують організацію практичної роботи за даним напрямом. 

Наглядовий орган має переконатися, що банки мають відповідну 

стратегію управління ризиками; розробляє політику та процедури 

прийняття на себе ризиків, які узгоджуються зі стратегією управління 

ризиками та визначеним щодо прийнятним рівнем ризиків; Правління 
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макроекономічних умов. Це поширюється на 

розробку та перегляд заходів на випадок 

настання непередбачуваних подій (у тому 

числі чітко сформульованих та надійних 

планів виходу із кризової ситуації, де це є 

необхідним) з урахуванням стану 

конкретного банку. Процес управління 

ризиками відповідає профілю ризиків та 

системній важливості банку. 

вживає заходів з метою моніторингу та контролю за усіма суттєвими 

ризиками; забезпечують комплексне бачення усіх ризиків усіх 

суттєвих типів в усьому банку; банки здійснюють оцінку ризиків, які 

виникають в макроекономічному середовищі і впливають на ринки, на 

яких банк здійснює свою діяльність, та враховувати такі оцінки у 

процесі управління ризиками в цьому банку. НБУ встановлює 

стандарти, які зокрема стосуються кредитного ризику, ринкового 

ризику, ризику ліквідності, відсоткового ризику у банківському 

портфелі та операційного ризику. Та вимагає від банків розробки 

відповідних заходів на випадок настання непередбачуваних подій, які 

були б інтегровані у їхні процедури управління ризиками, з метою 

покриття потенційних ризиків, а також заходів на випадок настання 

стресових ситуацій  

Принцип 16 Адекватність капіталу Наглядовий орган встановлює розумні та 

належні вимоги до капіталу банків, що 

відображають взяті на себе банком ризики в 

контексті ринкових та макроекономічних 

умов. Наглядовий орган визначає складові 

капіталу з урахуванням їхньої здатності 

поглинати збитки. Вимоги до капіталу 

принаймні для міжнародно активних банків 

мають бути не меншими, ніж стандарти 

Базеля, які наразі застосовуються. 

Методологія визначення рівня адекватності капіталу використовується 

на основі ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та Інструкції № 368 

НБУ «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні». НБУ 

встановлює вимоги до розміру власного капіталу відповідають профілю 

ризику та системній важливості банку. Використання банком власної 

оцінки ризику для розрахунку регуляторного капіталу має бути 

погоджено з НБУ. 

За умов економічної нестабільності в Україні доцільним є проведення 

банками належного стрес-тестування з метою управління капіталом 

«на перспективу». 

Принцип 17 Кредитний ризик Наглядовий орган визначає, чи здійснюється 

банками належне управління кредитним 

ризиком, з урахуванням їхньої готовності 

взяти на себе ризик («апетит до ризику»), 

профілю ризиків, а також ринкових і 

макроекономічних умов. Це включає також 

наявність належних політики та процедур 

своєчасного виявлення, вимірювання, 

оцінки, моніторингу, звітування, контролю 

або зменшення кредитного ризику (у тому 

числі ризику контрагента). Має бути 

охоплений весь цикл кредитування, 

включаючи надання кредиту, оцінку 

Закони, положення та вимоги НБУ, як то Методологічні вказівки з 

інспектування банків «Система оцінки ризиків» та Методологічні 

рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-

менеджменту в банках України, визначають доцільність розроблення 

банками процедуру управління кредитним ризиком, яка повністю 

відображає усі позиції кредитного ризику банку. НБУ має 

переконатися, що ці процедури відповідають позиції банку щодо 

ризиків, його профілю ризиків, системній важливості та забезпеченню 

капіталом, що ними враховуються ринкові умови та макроекономічна 

ситуація, а також, що ними встановлюються належні стандарти щодо 

видачі кредитів, оцінки, управління та моніторингу. НБУ вимагає та 

має регулярно перевіряти факт створення за допомогою таких 

принципів та процедур прийнятного та належним чином 
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кредиту, а також постійне управління 

кредитним та інвестиційним портфелем 

банку.  

контрольованого середовища кредитного ризику. 

Принцип 18 Проблемні активи та 

резерви 

Наглядовий орган пересвідчується, що банки 

мають належну політику та процедури 

раннього виявлення та управління 

проблемними активами, а також підтримують 

достатній обсяг резервів. 

Національне законодавство розкриває доцільність розробки принципів, 

процедур виявлення та здійснення управління проблемними активами. 

Крім того, НБУ має вимагати від банків здійснення регулярної 

перевірки своїх проблемних активів (або як окремої позиції або як 

групи активів у портфелі, які мають подібні характеристики), 

класифікації активів, створення резервів та списання. Особливо 

актуальним в контексті українських реалій є вимоги щодо проведення 

НБУ дій задля переконання, що банки мають належні принципи та 

процедури, якими забезпечується вчасне відрахувань формування 

резервів та проведення списань, і які відображають реалістичні 

очікування щодо погашення та повернення коштів, з урахуванням 

кон'юнктури ринку та макроекономічної ситуації. 

Принцип 19 Ризик концентрації та 

ліміти максимального 

ризику 

Орган нагляду визначає наявність у банків 

належних політики та процедур своєчасного 

виявлення, вимірювання, оцінки, 

моніторингу, звітування, контролю або 

зменшення ризику концентрації. Орган 

нагляду встановлює пруденційні ліміти для 

обмеження операцій з окремими 

контрагентами або групою пов'язаних 

контрагентів. 

НБУ покликаний визначити, чи інформаційні системи банку своєчасно 

ідентифікують та агрегують дані, з метою спрощення активного 

управління, позиції, що створюють концентрацію ризиків, а також 

великі ризики пов'язані з окремим контрагентом або групами 

пов'язаних контрагентів. НБУ визначає, чи політика та процедури 

банку щодо управління ризиками встановлює граничні значення 

припустимої концентрації ризику, що відображають позицію банку 

щодо ризиків, профіль ризиків та розмір капіталу, і які є зрозумілими 

та регулярно повідомляються працівникам, які займаються цими 

питаннями. Важливим для вирішення даного аспекту банківської 

діяльності є проведення стрес-тестування. 

Принцип 20 Операції з пов'язаними 

особами 

З метою запобігання зловживанням, що 

виникають при здійсненні операцій з 

пов'язаними особами, та усунення ризику 

конфлікту інтересів органи нагляду 

вимагають від банків здійснювати операції з 

пов'язаними особами на стандартних 

ринкових умовах, здійснювати моніторинг 

цих трансакцій, вживати заходів для 

забезпечення контролю або зниження ризиків 

та здійснювати списання заборгованості 

ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та Інструкція про порядок 

регулювання діяльності банків в Україні встановлюють вичерпне 

визначення «пов’язаних сторін».  НБУ в межах своїх практичних 

можливостей визначає, чи банк має визначену політику і процедури, 

спрямовані на запобігання тому, щоб бенефіціар трансакції та/або 

особи, з ним пов'язані, не були залучені до процесу надання та 

управління трансакцією. НБУ отримує та аналізує інформацію щодо 

агрегованої заборгованості пов'язаних сторін. Проте, дана практика 

ускладнюється недостатнім рівнем транспарентності банківської 

системи та високим рівнем корупції в Україні. 
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пов'язаних осіб згідно зі стандартними 

політикою та процедурами. 

Принцип 21 Ризик країни та ризик 

обмеження переказу 

коштів (трансфертний 

ризик) 

Наглядовий орган визначає, чи мають банки 

адекватну політику та процедури для 

забезпечення вчасного виявлення, 

вимірювання, оцінки, моніторингу, 

звітування, контролю або зменшення ризику 

країни і ризику обмеження переказу коштів 

(трансферного ризику) в своїй міжнародній 

кредитній та інвестиційній діяльності. 

НБУ покликаний здійснювати перевірку наявності у банків адекватної 

політики та процесів забезпечення виявлення, розрахунку, оцінки, 

моніторингу, повідомлення, контролю або пом'якшення ризику країни і 

ризику обмеження переказу коштів (трансферного ризику). Ці 

процедури повинні відповідати профілю ризику, системній важливості 

та позиції банку щодо ризику, враховують ринкові та макроекономічні 

умови та забезпечують загальне бачення, на рівні всього банку, ризику 

країни та трансферного ризику, якому піддається установа. НБУ 

здійснює нагляд за встановленням відповідних резервів для покриття 

ризику країни та трансферного ризику.    

Принцип 22 Ринковий ризик Наглядовий орган визначає, чи здійснюється 

банками належне управління ринковим 

ризиком з урахуванням їхньої готовності 

взяти на себе ризик («апетиту до ризику»), 

профілю ризиків, ринкових і 

макроекономічних умов, а також ризику 

значного погіршення ліквідності ринку. Це 

включає наявність належної політики та 

процедур вчасного виявлення, вимірювання, 

оцінки, моніторингу, звітування, контролю 

або зменшення ринкового ризику. 

НБУ покликаний здійснювати перевірку наявності у банків належних 

процедур управління ринковим ризиком, які повністю відображають 

усі позиції ринкового ризику на рівні банку; до того ж НБУ має 

переконатися, що ці процедури відповідають позиції банку щодо 

ризиків, його профілю ризиків, системній важливості та забезпеченню 

капіталом, що ними враховуються ринкові умови, макроекономічна 

ситуація та ризик суттєвого погіршення ліквідності ринку, а також 

чітко встановлюються завдання та відповідальність за виявлення, 

розрахунок, моніторинг та контроль за ринковим ризиком. НБУ має 

переконатися, що політика та процедури дозволяють створити 

прийнятне та належним чином контрольоване середовище ринкового 

ризику. 

Принцип 23 Ризик відсоткової 

ставки у банківському 

портфелі 

Наглядовий орган визначає, чи мають банки 

належні системи вчасного виявлення, 

вимірювання, оцінки, моніторингу, 

звітування, контролю або зменшення ризику 

відсоткової ставки у банківському портфелі. 

Ці системи мають враховувати готовність 

банків взяти на себе ризик («апетит до 

ризику»), їхній профіль ризиків, а також 

ринкові та макроекономічні умови. 

НБУ вимагає від банків наявності належних процедур та засад 

управління відсотковим ризиком, які повністю відображають усі 

позиції на рівні банку під відсотковим ризиком, серед яких: наявність 

методів та процедур виявлення основних джерел відсоткового ризику;  

наявність методів розрахунку, оцінки, моніторингу, повідомлення, 

контролю або пом'якшення відсоткового ризику. НБУ покликаний 

переконатися, що стратегія, методи та процедури узгоджуються з 

позицією банку щодо ризиків, його профілем ризиків та системною 

важливістю, а також що ними беруться до уваги ринкові та 

макроекономічні умови, і що стратегія, методи та процедури 

переглядаються і в разі необхідності коригуються з метою врахування 

змін профілю ризиків та розвитку подій на ринку. 
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Принцип 24 Ризик ліквідності Наглядовий орган встановлює доцільні та 

відповідні (кількісні та/або якісні) вимоги до 

ліквідності банків, які мають відображати 

потреби банку у ліквідних коштах. 

Наглядовий орган пересвідчується, що банки 

впровадили стратегію, яка дозволяє 

здійснювати належне управління ризиком 

ліквідності та дотримуватися вимог щодо 

ліквідності. Стратегія має враховувати 

профіль ризику банку і ринкові та 

макроекономічні умови, а також включати 

належну політику та процедури, які 

узгоджуються з готовністю банку взяти на 

себе ризик, з метою виявлення, вимірювання, 

оцінки, моніторингу, звітування, контролю 

або зменшення ризиків ліквідності протягом 

відповідної низки часових горизонтів.  

НБУ вимагає від банків розробки та регулярного моніторингу 

стратегій, методів та процедур фінансування з метою постійного 

здійснення розрахунку та перегляду потреби у фінансуванні, а також 

здійснення ефективного управління ризиком фінансування. Методи та 

процедури мають враховувати можливий вплив інших ризиків 

(наприклад, кредитного, ринкового, операційного ризиків та ризику 

втрати репутації) на загальну стратегію банку по відношенню до 

ліквідності. НБУ покликаний переконатися, що: банки розробили 

належні плани забезпечення ліквідними коштами на випадок настання 

непередбачуваних ситуацій; такі плани представлені у належній формі, 

задокументовані належним чином, а також складають стратегію банку; 

в планах банків забезпечення ліквідними коштами у непередбачуваних 

ситуаціях чітко розмежовуються сфери відповідальності; такі плани 

проходять перевірку на предмет їхньої реалістичності. НБУ слід 

вимагати  від банків проведення стрес-тестування в рамках здійснення 

управління ризиками з урахуванням короткострокових та 

довгострокових сценаріїв нестачі ліквідних коштів як для одного 

банку, так і для усього ринку, використовуючи кожен сценарій окремо 

та в поєднанні з іншими сценаріями, і базуючись на обережних 

припущеннях, які регулярно переглядаються. 

Принцип 25 Операційний ризик Наглядовий орган визначає, чи мають банки 

належну систему управління операційним 

ризиком з урахуванням їхньої готовності 

взяти на себе ризик («апетит до ризику»), 

профілю ризиків, а також ринкових і 

макроекономічних умов. Це включає 

належну політику та процедури вчасного 

виявлення, вимірювання, оцінки, 

моніторингу, звітування, контролю або 

зменшення операційного ризику. 

НБУ вимагає від банків погодження та регулярної перевірки стратегії, 

методів та принципів управління операційним ризиком (у тому числі 

бажання банку брати на себе операційні ризики) Радою банку, 

забезпечення ефективного впровадження методів та процедур 

керівництвом банку. НБУ покликаний переконатися, що погоджена 

стратегія та найважливіші методи і процедури управління операційним 

ризиком ефективно впроваджуються керівництвом банку, а також що 

вони повністю інтегровані у загальні засади управління ризиками у 

банку. 

Принцип 26 Внутрішній контроль 

та аудит 

Наглядовий орган пересвідчується, що банки 

мають належні системи внутрішнього 

контролю з метою створення та підтримання 

належним чином контрольованого робочого 

середовища для здійснення діяльності з 

урахуванням профілю ризиків банку.  Такі 

НБУ покликаний вимагати від банків наявності належних систем 

внутрішнього контролю з метою створення добре контрольованого 

середовища для здійснення його діяльності з урахуванням профілю 

ризиків банку. Відповідальність за належне функціонування систем 

контролю має бути покладена на Раду та/або Правління банку. Такі 

системи мають охоплювати організаційну структуру банку, методи та 
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Порядковий 
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принципів 

Назва принципів 

ефективного 

банківського нагляду 

Значення принципів ефективного 

банківського нагляду 

Практика дотримання принципів ефективного банківського 

нагляду в Україні 

системи повинні включати чіткі положення 

щодо передачі повноважень та 

відповідальності, розмежування функцій, які 

стосуються прийняття банком зобов’язань, 

виплати грошових коштів, обліку активів і 

зобов'язань, узгодження цих процесів, 

забезпечення схоронності активів банку, а 

також здійснення належних функцій 

незалежного внутрішнього аудиту та 

забезпечення дотримання вимог 

(комплайенс) з метою проведення перевірок 

дотримання цих положень, чинного 

законодавства та регуляторних документів. 

процедури ведення бухгалтерського обліку, систему стримувань та 

противаг, а також забезпечувати безпеку активів та інвестицій. 

Зокрема, такі системи контролю мають стосуватися: організаційної 

структури, методів та процедур здійснення бухгалтерського обліку, 

системи стримувань та противаг, забезпечення безпеки активів та 

інвестицій. 

Принцип 27 Фінансова звітність та 

зовнішній аудит 

Наглядовий орган пересвідчується, що банки 

та банківські групи ведуть належний та 

достовірний облік, здійснюють підготовку 

фінансової звітності відповідно до облікової 

політики та практики, широко прийнятих на 

міжнародному рівні, та щорічно 

оприлюднюють інформацію, яка 

справедливо відображає їхній фінансовий 

стан і діяльність та містить висновок 

незалежного зовнішнього аудитора. 

Наглядовий орган також визначає, чи мають 

банки та материнські установи банківських 

груп механізми належного корпоративне 

управління та контролю за здійсненням 

функції зовнішнього аудиту. 

НБУ покладає на Раду та Правління банків відповідальність за 

забезпечення підготовки фінансової звітності у відповідності до 

процесів та практики, які є загальноприйнятою на міжнародному рівні. 

Після цього НБУ визначає, чи використовує банк практику оцінки, яка 

відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам обліку. 

Наглядова нормативно-правова база визначає, що аудит поширюється 

на такі сфери як кредитний портфель, резерв на покриття можливих 

втрат за кредитами, непрацюючі активи, оцінка вартості активів, 

торгівля та інші операції з цінними паперами, деривативи, 

сек'юритизація активів, консолідація позабалансових суб'єктів або інші 

дії з ними та адекватність внутрішнього контролю за фінансовою 

звітністю. 

Принцип 28 Розкриття інформації 

та прозорість 

Наглядовий орган пересвідчується, що банки 

та банківські групи регулярно 

оприлюднюють інформацію на 

консолідованій і, де прийнятно, 

індивідуальній основі, та що така інформація 

є легкодоступною та справедливо відображає 

їхній фінансовий стан, діяльність, 

вразливість до ризиків, стратегії управління 

Банківське законодавство України визначає необхідність періодичного 

публічного розкриття банками інформації, яка належним чином 

відображає справжні фінансові умови та результати роботи банку, та 

дотримання стандартів, які сприяють порівнянності,  обґрунтованості, 

надійності та своєчасності інформації, яка розкривається. З огляду на 

це НБУ уповноважений визначати чи включає інформація, яка 

розкривається, як кількісні, так і якісні характеристики фінансових 

результатів роботи банку, його фінансової позиції, стратегії і практики 
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Порядковий 

номер 

принципів 

Назва принципів 

ефективного 

банківського нагляду 

Значення принципів ефективного 

банківського нагляду 

Практика дотримання принципів ефективного банківського 

нагляду в Україні 

ризиками, політику і процедури 

корпоративного управління. 

управління ризиками, позицій під ризиком, агрегованих вкладень у 

пов'язані сторони, трансакцій з пов'язаними сторонами, облікових 

процесів та загальних даних щодо діяльності, управління, 

корпоративного управління та оплати праці. Дотримання даного 

принципу є особливо актуальним в Умовах сучасного економічного 

стану в України, якому притаманний високий рівень корумпованості 

на недостатня транспарентність банківської системи країни та усіх 

інших економічних ланок. 

Принцип 29 Зловживання 

фінансовими 

послугами 

Наглядовий орган визначає, чи мають банки 

належну політику та процедури, включаючи 

чіткі правила належної перевірки клієнтів, з 

метою сприяння дотриманню високих 

етичних та професійних стандартів у 

фінансовому секторі і запобігання 

навмисному чи ненавмисному використанню 

банку для здійснення злочинної діяльності. 

На НБУ покладається функція проведення перевірки, чи мають банки 

адекватну політику та процеси, які сприяють дотриманню високих 

етичних та професійних стандартів і запобігають навмисному чи 

ненавмисному використанню банку у злочинних цілях. Цей процес 

включає запобігання та виявлення з боку НБУ злочинної діяльності, а 

також повідомлення відповідних установ про підозрілі операції. Для 

реалізації даного принципу необхідною умовою є забезпечення доступ 

НБУ до інформації про підозрілі напрямки діяльності; ефективна 

система внутрішнього аудиту банку та регулярне проходження 

зовнішнього аудиту.  

Джерело: складено автором на основі [89; 191; 253]. 
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  Додаток М 

Організаційна трансформація Національного банку України в контексті стратегії реформування банківської 

системи України 

 

І. Реорганізація  

НБУ 

ІІІ. Вирішення 

питань 

накопичення 

дисбалансів в 

балансах банків 

IV. Розвиток 

фінансових ринків 

ІІ. Покращення 

корпоративного 

управління в 

банках 

Організаційна 

трансформація НБУ 

Трансформація 

регуляторних функцій 

Симпліфікація діяльності та автоматизація 

процесів 

 

Грошовий обіг та розрахункові операції 
 

Оптимізація територіальних управлінь 

 

Управління витратами 

 

 

Управління неключовими функціями 

 

Монетарна політика 

 

Нагляд 

 
Фінансова стабільність 

 

Капіталізація банків 

Проблемні кредити та захист прав 

кредиторів 

Доларизація балансів 

Строковість депозитів 

Розвиток довгострокових ресурсів у гривні 

Відновлення кредитування 

Посилення міжбанківського ринку Розвиток ринку деривативів 

Розвиток фінансової грамотності 

Прозорість кінцевих власників банків 

 

 Спрощення структур власності в банках 

 

 Кредитування споріднених осіб 

 

 

Підвищення якості корпоративних 

органів управління банків 

 

 

Захист споживачів 

 

 

Джерело: побудовано автором  на основі [84; 88]. 
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