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АНОТАЦІЯ 

Щуревич О. І. Система банківського регулювання та нагляду в умовах 

відкритої економіки України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні. Обґрунтовано теоретико-методологічні 

основи функціонування системи банківського регулювання та нагляду. 

Зокрема, розглянуто сутність, функції, принципи, сучасні завдання 

банківського регулювання та нагляду. Проаналізовано наукові здобутки 

вітчизняних фахівців стосовно тлумачення сутності банківського 

регулювання та нагляду й на основі цього сформоване авторське бачення 

понять «банківське регулювання» та «банківський нагляд», які враховують 

посткризові тенденції розвитку банківської системи в умовах відкритої 

економіки України.  

Доведено, що на сучасному етапі розвитку банківського сектора 

необхідно застосовувати удосконалений підхід щодо контролю за 

банківськими установами, який базується на принципах ефективного 

банківського нагляду. Проведене дослідження дало змогу розробити 

структурну модель формування ефективного банківського нагляду, яка 

комплексно характеризує його сутність. Деталізовано такі підсистеми 

ефективного банківського нагляду: інституційно-правове забезпечення, 

методологічне, інформаційне та фінансове забезпечення; та структурні 

складові: стратегічні завдання, показники оцінювання, інструменти 

здійснення ефективного банківського нагляду. На основі цього надано 

авторське тлумачення поняття «ефективний банківський нагляд». Розроблена 

модель дозволить підвищити якість та результативність роботи наглядового 

органу та банків, досягти стабільності банківського сектора, динамічності 
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його розвитку, захищеності вкладників, інвесторів, кредиторів, а також 

створити систему управління рівнем ризиків у банку, яка відповідає 

сучасним вимогам банківського ринку. 

У роботі детально охарактеризовано методи та інструменти здійснення 

банківського регулювання та нагляду, як адміністративні, так і індикативні. 

Автором аналізуються особливості проведення вступного, попереднього, 

поточного та наступного контролю, які здійснюють під час дистанційного та 

виїзного інспектування.  

Розглянуто закономірності процесу становлення вітчизняної системи 

банківського регулювання та нагляду, у якому виділено 6 етапів. 

Проаналізовано організаційну структуру Національного банку України 

стосовно відповідності здійсненню ним функції банківського регулювання та 

нагляду.  

Узагальнено правові основи функціонування системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні, рекомендації Базельського комітету з 

питань банківського нагляду. Обгрунтовано, що з метою забезпечення 

системної фінансової стабільності, зменшення системних ризиків і ризиків 

циклічності необхідно реалізовувати макропруденційне регулювання та 

нагляд. У роботі здійснено огляд основних відмінностей макро- та 

мікропруденційного регулювання, проаналізовано принципи, завдання 

кожного виду політики, а також їхній інструментарій. На підставі 

проведеного дослідження запропоновано можливі варіанти реалізації 

макропруденційного регулювання в Україні.  

Надано оцінку ефективності функціонування вітчизняної системи 

банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України. 

З’ясовано рівень дотримання банками нормативів капіталу, ліквідності, 

кредитного ризику та інвестування. Зокрема, нормативи капіталу 

демонструють відхилення від нормативних значень, що зумовлено 

кризовими тенденціями у банківському секторі, погіршенням якості активів 

та зростанням відрахувань до резервів. Нормативи ліквідності демонструють 
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перевищення майже у 1,5 рази їх нормативних значень частково у зв’язку зі 

зменшенням активних операцій та накопиченням вільної ліквідності 

банками, а також через недосконалу методику їхнього розрахунку. Значення 

нормативів кредитного ризику наближаються до гранично допустимих через 

зменшення регулятивного капіталу. Враховуючи відсутність ліквідних 

інструментів для здійснення вкладень, нормативи інвестування перебувають 

на низькому рівні.  

Розглянуто сутність ліквідності та проаналізовано стан ліквідності 

банківської системи. Регулювання ліквідності на макрорівні здійснюється за 

допомогою механізму рефінансування та адміністративних методів. 

Виокремлено недоліки у функціонуванні механізму рефінансування та 

можливості їх усунення: необхідно надавати фінансову підтримку лише 

платоспроможним банкам, а проблемним – під особисті гарантії акціонерів; 

скоротити максимальний строк використання кредитів рефінансування до 30 

днів; здійснювати контроль за цільовим використанням таких коштів.  

У роботі досліджується організація процедури інспектування, яку 

проводить Національний банк України, зокрема: особливості такої перевірки, 

етапи її здійснення. Охарактеризовано основні заходи впливу, які застосовує 

регулятор до банків-порушників, а також надано пропозиції щодо 

удосконалення цієї процедури. За результатами дослідження виявлено такі 

недоліки: регулятор при однакових порушеннях може застосовувати різні 

заходи впливу. Це впливає на об’єктивність прийнятих рішень. Тому варто 

детальніше визначати перелік порушень, відповідно до яких застосовують 

конкретний захід впливу. 

Для підвищення публічності та прозорості банків варто застосовувати 

громадський контроль за їхньою діяльністю. Розроблено концептуальні 

засади проведення громадського контролю за банками. Комплексно 

охарактеризовано такі компоненти громадського контролю: суб’єкти 

реалізації, принципи, інструменти та стратегічні завдання.  
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Правильно організований контроль сприятиме зростанню довіри до 

банків, що є головним чинником забезпечення ефективного розвитку, 

транспарентності банківського сектора та захищеності інтересів вкладників, 

кредиторів.  

Вплив банків з іноземним капіталом на вітчизняний банківський сектор 

не можна однозначно оцінити як позитивний чи негативний, тому необхідно 

регулювати процедуру входження іноземних інвестицій у банківську систему 

для отримання максимальних переваг та мінімізації загроз функціонуванню 

вітчизняних банків. Необхідно здійснювати відстеження країн походження 

капіталу та режими регулювання і нагляду в них, перевіряти цілі та мотиви 

входження в український банківський сектор таких банків, аналізувати 

фінансові показники материнських банків для зменшення експорту 

фінансових ризиків, запровадити вимогу щодо надання стратегічного бізнес-

плану хоча б на 5 років, а також, враховуючи суттєвий ризик інсайдерського 

кредитування у їхній діяльності, можливим є встановлення підвищеного 

нормативу Н9 для цих банків. 

Акцентовано, що особливу увагу на сучасному етапі розвитку 

банківського сектора варто приділити проблемі підвищення рівня 

капіталізації банків. Адже ним значною мірою визначається достатність 

коштів в економіці, що об’єктивно впливає на економічне зростання. Для 

комплексного оцінювання стану капіталізації банківських установ 

розроблено модель за допомогою методів економіко-математичного 

моделювання, що визначатиме рівень капіталізації банківської системи на 

наступний звітний період; та структурно-логічну схему, яка описує сучасний 

стан капіталізації на макро- та мікроекономічному рівнях. Дана модель 

побудована з використанням алгоритму Хо-Калмана, включає такі показники 

для прогнозування рівня капіталізації: норматив адекватності регулятивного 

капіталу, коефіцієнт капіталізації та співвідношення статутного і власного 

капіталу. Отримані результати засвідчують вищий рівень капіталізації у 

малих та середніх банків. Великі та найбільші банки демонструють дефіцит 
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якісного капіталу. Тому вирішувати проблему недостатнього рівня 

капіталізації необхідно комплексно, як у кількісному, так і якісному аспекті 

на макро- та мікроекономічному рівнях.  

Визначено такі напрями вирішення проблеми недостатнього рівня 

капіталізації на макрорівні: удосконалення банківського законодавства, 

створення умов для нарощування банками власного капіталу, підвищення 

вимог до системних банків, сприяння розвитку фондового ринку, 

запровадження умов угоди Базель ІІІ. Мікрорівень передбачає: здійснювати 

моніторинг якості активів банку, підвищувати рівень кваліфікації 

банківського менеджменту, раціонально вимірювати, визначати ризики та 

грамотно ними управляти, проводити роботу з власниками щодо 

можливостей додаткового інвестування. 

На основі узагальнення досвіду регулювання банківської діяльності 

європейських країн запропоновано адаптувати їхні кращі практики до умов 

вітчизняної економіки. На думку автора, варто приділити увагу можливостям 

створення та функціонування в українському банківському секторі 

кооперативних банків. Розглянувши принципи, особливості їхньої діяльності 

у різних країнах, варто відзначити їхню ефективність навіть у роки криз та 

дієвість для вирішення важливих завдань розвитку національної економіки. 

Саме тому необхідно переглянути підходи і створити необхідні умови для 

розвитку кооперативних банків в Україні, які займуть ту ринкову нішу та 

сегменти, що залишаються поза увагою комерційних банків.  

Запропоновані рекомендації та пропозиції сприятимуть підвищенню 

ефективності системи банківського регулювання та нагляду в Україні. Їхня 

практична імплементація дасть змогу забезпечити стабільність банківського 

сектора, підвищити довіру кредиторів, інвесторів, вкладників до банківської 

системи та регулятора. Зокрема, науково-методичний підхід щодо 

підвищення ефективності управління капіталізацією банку та зростання 

фінансової грамотності працівників у частині теоретичного обґрунтування 
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сутності та особливостей регулювання процесу капіталізації банківської 

системи України.  

Ключові слова: банківське регулювання, банківський нагляд, 

ефективний банківський нагляд, Національний банк України, банківська 

система, капіталізація, ліквідність, стабільність банківського сектора. 

 

ANNOTATION 

Shchurevych O.I. The system of banking regulation and supervision in open 

economy of Ukraine. – Qualifying research with manuscript copyright.  

The dissertation for the Scholarly Degree of Candidate of Economic 

Sciences in Specialty 08.00.08 – «Money, Finance and Credit». – Ivan Franko 

National University of Lviv, Lviv, 2017.  

The thesis is dedicated to researching the system of bank regulation and 

supervision in Ukraine. The author justifies the theoretical and methodological 

framework of the system of the bank regulation and supervision functioning. In 

particular, the author reviews the essence, functions, principles, and the modern 

tasks of the bank regulation and supervision. The chapter contains the analysis of 

the scientific achievements of the Ukrainian specialists in their interpretation of the 

essence of the bank regulation and supervision; this analysis became the basis for 

the formation of the author’s vision of such terms as “bank regulation” and “bank 

supervision”, which account for post-crisis tendencies of banking system 

development in the conditions of the open economy of Ukraine.  

It has been proved that, at the present stage of banking sector development, 

there is a necessity to take an innovative approach to the control of banking 

institutions, which is based on the principles of effective banking regulation. The 

research made it possible to develop a model of effective bank supervision 

formation, which holistically characterizes its essence. The research paper also 

provides the detailed discussion on the following sub-systems of effective bank 

supervision: institutional, legal, methodological, informational and financial 

support; and the structural components: strategic tasks, evaluation scores, 
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instruments of effective bank supervision. This became the basis for the author’s 

interpretation of the notion “effective bank regulation”. In addition, an effective 

model has been developed. This model will make it possible to achieve stability in 

bank sector, the dynamism of its development, security of depositors, investors, 

creditors, and to create a system of risk level regulation, which corresponds to the 

modern requirements of the banking market.  

In addition, the research project contains a detailed description of the 

methods and instruments of bank regulation and supervision, both administrative 

and indicative. The author analyzes the peculiarities of introductory, preliminary, 

current and subsequent controls, which are conducted during off-site supervision 

and inspections of banks.  

The regularities of the process of Ukrainian system of bank regulation and 

supervision establishment were studied; this process consists of 6 stages. 

Moreover, the chapter contains the analysis of National Bank of Ukraine 

organizational structure in terms of the conformity of its actions to bank regulation 

and supervision functions of the NBU.  

In the paper, the researcher generalizes the legal basis of system of bank 

regulation and supervision functioning in Ukraine, recommendations made by 

Basel Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices. It was 

substantiated that, in order to ensure systemic financial stability, reduce systemic 

risks and cyclicality risks, one has to conduct macroprudential banking regulation 

and supervision practices.  

The author evaluates the effectiveness of Ukrainian bank regulation and 

supervision system under the conditions of open economy. The level of banks 

capital ratio, liquidity ratio, credit risks, and investment is observed. In particular, 

there are some deviations related to capital ratios, which is due to crisis trends in 

banking sector, deterioration of assets quality, and the increase in contributions to 

the insurance reserves. The ratios of liquidity demonstrate exceeding their 

normative values by almost 1.5 times partly due to a decrease in active transactions 

and the accumulation of free liquidity by banks, as well as due to the imperfect 
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calculation methods. Normative values of credit risk are close to the maximum 

allowed because of the reduction of the regulatory capital. Taking into account the 

lack of liquid instruments for investments, investment ratios are at a low level. 

The essence of liquidity is also considered in the chapter. The state of 

liquidity of the banking system is analyzed. The liquidity adjustment at the macro 

level is carried out using the refinancing mechanism and administrative methods. 

The disadvantages of functioning of the mechanism of refinancing and the 

possibility of their elimination are identified; these are the following: financial 

support should be provided only to solvent banks, and concerning problematic 

ones – under personal guarantees of shareholders; reduce the maximum term of 

refinancing loans up to 30 days; to control the purposeful use of such funds. 

The paper analyzes the essence of the inspection procedure carried out by 

the National Bank of Ukraine, in particular, the features of such inspection and the 

stages of its implementation. The main measures implemented by the regulator to 

the banks-violators are described, as well as suggestions are made regarding the 

improvement of this procedure. According to the results of the research, the 

following drawbacks have been identified: the regulator may apply different 

sanctions to the same violation. This affects the objectivity of the decisions taken 

by the regulator. Therefore, it is worth to further define the list of violations with 

corresponding sanctions imposed. 

To increase publicity and transparency of banks, it is necessary to use public 

control over their activities. The conceptual principles of carrying out public 

control of banks are formulated. The following components of public control are 

described in detail: subjects of implementation, principles, tools and strategic 

tasks.  

Properly organized control will increase confidence in banks, which is a key 

factor to ensure the effective development, transparency of the banking sector and 

protecting the interests of depositors and creditors. 

The impact of banks with foreign capital on the domestic banking sector 

could not be unambiguously assessed as positive or negative; therefore, it is 
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necessary to regulate the procedure of introducing foreign investment into the 

banking system in order to maximize the benefits and minimize the threats of the 

domestic banks functioning. It is necessary to monitor the countries of origin of the 

capital and regimes of regulation and supervision in those countries, examine the 

goals and motives in their entering the Ukrainian banking sector, analyze the 

financial performance of the parent banks in order to reduce the export of financial 

risks, introduce the requirement to create a strategic business plan for, at least, 5 

years, and, taking into consideration the significant risk of insider’s crediting in 

their activity, it is also possible to establish a higher H9 standard for these banks. 

It is emphasized that special attention at the current stage of development of 

the banking sector should be given to the problem of raising the level of 

capitalization of banks. After all, it is largely determined by the sufficiency of 

funds in the economy, which objectively affects economic growth. For a 

comprehensive assessment of the state of capitalization of banking institutions, a 

model was developed using economic and mathematical modeling methods that 

will determine the level of capitalization of the banking system for the next period; 

and a structural and logical scheme that describes the current state of capitalization 

at the macro and microeconomic levels. This model is constructed using the Ho-

Kalman algorithm, and includes the following indicators for forecasting the level 

of capitalization: regulatory capital adequacy ratio, capitalization ratio, and 

correlation between capital stock and equity. The obtained results provide evidence 

that there is the higher level of capitalization in small and medium-sized banks. 

Major and largest banks demonstrate a lack of high-quality capital. Therefore, 

solving the problem of insufficient level of capitalization needs to be 

comprehensive, both in quantitative and qualitative aspect at macro and 

microeconomic levels.  

The author identified the following directions of solving the problem of the 

insufficient level of capitalization at the macro level: improvement of banking 

legislation, arranging conditions for banks to increase their equity capital, 

increasing requirements for systemic banks, promoting the development of the 



11 
 

stock market, the establishment of the terms of the Basel III agreement. The micro 

level implies monitoring the quality of bank assets, increase the skill level of the 

banking management, rationally measure, identify risks and manage them 

competently, work with owners on the possibilities of additional investment. 

On the basis of the generalization of the experience of regulation of banking 

activities of European countries, it is proposed to adapt their best practices to the 

conditions of the domestic economy.  According to the author, it is worth paying 

attention to the possibilities of creation and functioning of cooperative banks in the 

Ukrainian banking sector. Having considered the principles, the peculiarities of 

their activities in different countries, their effectiveness is worth noting even in the 

times of crisis and efficiency in solving important tasks of development of the 

national economy. That is why it is necessary to revise the approaches and create 

the necessary conditions for the development of cooperative banks in Ukraine, 

which will occupy the market niche and the segments that remain out of the 

attention of commercial banks. 

The offered recommendations and proposals will enhance the efficiency of 

the banking regulation and supervision system in Ukraine. Their practical 

implementation will enable stability of the banking sector, increase the credibility 

of creditors, investors, depositors to the banking system and regulator. In 

particular, the scientific and methodological approach to improving the efficiency 

of bank capitalization management and the growth of financial literacy of 

employees regarding theoretical substantiation of the essence and features of the 

regulation of the capitalization process of the banking system of Ukraine. 

Key words: banking regulation, bank supervision, effective banking 

supervision, National Bank of Ukraine, banking system, capitalization, liquidity, 

stability of banking sector. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Банківська система країни є рушієм економічних 

перетворень, джерелом інвестицій у реальний сектор економіки, від її стану 

залежить макроекономічний клімат у державі. Водночас стабільний, 

надійний банківський сектор – запорука успішності розвитку фінансового 

ринку, зростання національної економіки. Для виконання банками цих 

завдань вкрай необхідним є адекватне регулювання та нагляд з боку 

Національного банку України (далі – НБУ), оскільки саме від правильності, 

своєчасності реалізації НБУ функції банківського регулювання та нагляду 

залежить ефективний розвиток банківської системи, її здатність брати участь 

у процесах ринкових перетворень.  

За період функціонування системи банківського регулювання та 

нагляду в Україні були напрацьовані її основні теоретичні та методологічні 

положення. Під впливом глобалізаційних процесів, лібералізації руху 

капіталу, виникнення складних фінансових інструментів, інновацій на 

фінансовому ринку політика банківського регулювання та нагляду повинна 

трансформуватись відповідно до сучасних умов, тенденцій розвитку 

банківського сектора України та процесів, які відбуваються на світовому 

фінансовому ринку.  

Дослідженням системи банківського регулювання та нагляду, зокрема 

її основних характеристик, особливостей розвитку, присвячені праці таких 

зарубіжних вчених: М.Арнона, Н.Дінсера, М.Драгі, Л.Драгоміра, М.Квінтіна, 

Е.Лаутса, Р.Левіна, П.Прайта, Дж.Сінкі, Дж.Старка, М.Тейлора, Ж.Тіроля, 

С.Фроста та ін. 

Серед вітчизняних науковців, які зробили вагомий внесок у 

дослідження цієї проблематики, такі фахівці: Б.Адамик, Є.Андрущак, 

О.Барановський, О.Васюренко, Н.Гребеник, І.Д’яконова, О.Заруцька, 

В.Коваленко, М.Коваленко, О.Колодізєв, М.Крупка, С.Лобозинська, 

В.Міщенко, О.Петрик, О.Поправка, О.Сарахман, Л.Сисоєва, О.Скаско, 

Т.Смовженко, О.Хаб’юк, Н.Швець та ін.  
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Високо оцінюючи внесок науковців у дослідження системи 

банківського регулювання та нагляду, доцільно зазначити, що банківська 

система активно розвивається, з’являються нові фінансові продукти, послуги, 

крім того, виникають банківські кризи, які своїм впливом змінюють стан 

системи. Це актуалізує необхідність удосконалення системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні.  

Саме від наявності науково-обґрунтованої методології, інструментарію 

банківського регулювання та нагляду, своєчасності контролю за 

банківськими установами залежить стабільність банківського сектора, довіра 

кредиторів, інвесторів і загалом успішне функціонування банківської 

системи. Потребують детального вивчення питання теоретико-методичного 

обґрунтування сутності банківського регулювання та банківського нагляду, 

ефективного банківського нагляду; покращення стану ліквідності 

банківського сектора; підвищення транспарентності банківської системи з 

використанням громадського контролю; регулювання діяльності банків з 

іноземним капіталом; визначення рівня капіталізації вітчизняної банківської 

системи; адаптації міжнародного досвіду у сфері банківського регулювання 

та нагляду до умов України. Це зумовило вибір теми дисертації, її мету, 

завдання і структуру.   

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

Дисертація є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету 

імені Івана Франка за напрямом «Формування фінансового потенціалу 

національної економіки» (державний реєстраційний номер 0116U001677), у 

межах якої автор розробив рекомендації щодо удосконалення системи 

банківського регулювання та нагляду в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретико-методичних засад та розроблення практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення системи банківського регулювання та 

нагляду в умовах відкритої економіки України. 
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Для досягнення зазначеної мети передбачено вирішення таких завдань: 

 розвинути теоретичні основи ефективного банківського нагляду, 

розкрити його елементи в умовах відкритої економіки України; 

уточнити тлумачення понять «банківське регулювання» та «банківський 

нагляд»; 

 систематизувати інструментарій та інституційно-правові основи 

банківського регулювання та нагляду;  

 проаналізувати здійснення Національним банком України попереднього 

контролю за банківськими установами, провести оцінювання 

ефективності механізму проведення інспектування банків; 

 сформулювати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

регулювання ліквідності банківської системи України; 

 охарактеризувати концептуальні засади здійснення громадського 

контролю за діяльністю банків та виокремити його базові компоненти; 

 запропонувати пріоритетні напрями регулювання діяльності банків з 

іноземним капіталом в Україні; 

 оцінити сучасний стан капіталізації банківської системи за допомогою 

математичних методів прогнозування, з’ясувати перспективи процесу 

капіталізації банків на макро- та мікроекономічному рівнях; 

 обґрунтувати можливості імплементації міжнародного досвіду 

банківського регулювання та нагляду й організації функціонування 

кооперативних банків європейських країн до умов економіки України. 

Об’єктом дослідження є процес функціонування системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні та практичні аспекти 

функціонування системи банківського регулювання та нагляду в умовах 

відкритої економіки України. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано 

загальнонаукові та специфічні методи. Зокрема, методи наукової абстракції, 
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індукції, дедукції, синтезу, узагальнення – при дослідженні наукових 

підходів до визначення понять «банківське регулювання» та «банківський 

нагляд» і обґрунтуванні авторського тлумачення цих дефініцій в умовах 

відкритої економіки України, для окреслення змісту та сутнісних 

характеристик ефективного банківського нагляду (перший розділ); 

історичний метод – у дослідженні становлення вітчизняної системи 

банківського регулювання та нагляду, при розгляді зарубіжного досвіду у 

сфері банківського регулювання та нагляду (перший і третій розділи); методи 

аналізу, порівняння, графічного і табличного відображення – для визначення 

ефективності процедури регулювання ліквідності банківської системи 

України, розробки концептуальної моделі громадського контролю за 

діяльністю банків, при розгляді основних напрямів регулювання діяльності 

банків з іноземним капіталом в Україні (другий розділ); а також з метою 

з’ясування особливостей капіталізації банків на макро- та мікроекономічному 

рівнях і розроблення структурно-логічної схеми, де відображено структурні 

компоненти сучасного стану капіталізації банківської системи України 

(третій розділ); методи математичного моделювання – при здійсненні 

прогнозування показників оцінки рівня капіталізації банківської системи 

України (третій розділ); методи узагальнення, систематизації – для 

обґрунтування висновків і практичних рекомендацій щодо удосконалення 

системи банківського регулювання та нагляду в Україні (другий і третій 

розділи).  

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти, які 

стосуються сфери банківського регулювання та нагляду, постанови, 

положення, інструкції Національного банку України, статистичні матеріали 

Незалежної асоціації банків України, Асоціації українських банків, фінансова 

звітність банків, аналітичні матеріали Національного банку. Теоретичну та 

методологічну основу дисертаційної роботи формують наукові дослідження 

вітчизняних і зарубіжних учених у сфері банківського регулювання та 

нагляду; матеріали міжнародних конференцій з цієї тематики; періодичні 



21 
 

видання; монографії; аналітичні документи центральних банків; документи 

Базельського комітету з питань банківського регулювання та нагляду. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в узагальненні, 

доповненні й обґрунтуванні нових теоретичних засад і практичних 

рекомендацій щодо удосконалення системи банківського регулювання та 

нагляду в Україні. Зокрема, у процесі дослідження отримано такі наукові 

результати, що становлять наукову новизну: 

удосконалено: 

 наукові підходи до обґрунтування дефініцій «ефективний банківський 

нагляд», «банківське регулювання» та «банківський нагляд», 

відмінністю яких є врахування сучасних тенденцій розвитку 

банківського сектора, що дає змогу поглибити теоретичні основи 

досліджуваної теми; 

 структурну модель формування ефективного банківського нагляду, яка, 

на відміну від існуючих, складається з чотирьох підсистем, а також 

трьох складових, які детальніше характеризують це поняття та є 

узгодженими між собою, а саме підсистеми: інституційно-правового, 

методологічного, інформаційного та фінансового забезпечення; та таких 

структурних елементів: стратегічні завдання ефективного банківського 

нагляду, система показників його оцінювання, теоретико-методичний 

інструментарій здійснення ефективного банківського нагляду; 

 концептуальні засади реалізації громадського контролю за діяльністю 

банків як одного з методів ефективного банківського нагляду, в межах 

яких розроблено модель, що характеризує основні елементи 

громадського контролю, й охоплює: суб’єкти реалізації, принципи, 

інструменти та стратегічні завдання громадського контролю, що дасть 

змогу підвищити транспарентність банківської системи України; 

 підходи до прогнозування рівня капіталізації банківської системи 

України на основі використання математичної моделі, яка побудована за 

допомогою алгоритму Хо-Калмана, та базується на таких показниках 
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оцінки капіталізації: норматив адекватності регулятивного капіталу, 

коефіцієнт капіталізації та співвідношення статутного і власного 

капіталу. Перевагою такої моделі є те, що взаємозв’язки між різними 

показниками та чинниками, які на них впливають, формальні, що дає 

змогу уникнути опису цих неоднозначних взаємозв’язків за допомогою 

складних аналітичних співвідношень; 

 структурно-логічну схему, яка розкриває особливості процесу 

капіталізації банків на макро- та мікроекономічному рівнях та 

розроблена за результатами аналізу сучасного стану капіталізації 

вітчизняної банківської системи України. Її відмінністю є виділення 

таких структурних елементів: мета, чинники впливу та шляхи вирішення 

проблем капіталізації, що дасть змогу запровадити новий інструментарій 

з метою підвищення її рівня у банків України; 

набули подальшого розвитку: 

– методичний підхід щодо регулювання ліквідності банківської системи 

України на основі удосконалення процедури рефінансування, яке 

полягає у такому: надання фінансової підтримки лише 

платоспроможним банкам, які мають тимчасові проблеми з відтоком 

депозитів, а проблемним банкам – лише під особисті гарантії його 

акціонерів; скорочення термінів рефінансування з 90 до 30 днів; 

здійснення контролю за цільовим використанням коштів. Це дасть змогу 

НБУ повноцінно виконувати функцію «кредитора останньої інстанції»; 

– пропозиції щодо регулювання діяльності банків з іноземним капіталом в 

Україні у частині: відстеження країн походження іноземного капіталу та 

режимів регулювання та нагляду за банківськими установами у них; 

запровадження вимоги щодо надання стратегічного бізнес-плану 

(мінімум на 5 років) для відсікання спекулятивних мотивів входження 

банків з іноземним капіталом; проведення аналізу фінансових 

показників материнських банків з метою зведення до мінімуму 

«експорту» фінансових ризиків в український банківський сектор. 



23 
 

Запропоновані заходи сприятимуть надійному розвитку банківської 

системи України, ефективному функціонуванню банків з національним 

й іноземним капіталом; 

– обґрунтування рекомендацій щодо створення та функціонування 

кооперативних банків на українському фінансовому ринку на основі 

узагальнення досвіду європейських країн. Перспективними напрямами 

діяльності для них визначено: фінансове забезпечення регіональних 

інвестиційних проектів; обслуговування населення сільських територій; 

малого та середнього бізнесу. Діяльність кооперативних банків 

сприятиме розширенню фінансування агропромислового комплексу, 

покращенню якості обслуговування тих суб’єктів і територій, які на 

даному етапі залишаються поза увагою комерційних банків. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в 

дисертаційній роботі результати мають практичне спрямування та 

сприятимуть удосконаленню системи банківського регулювання та нагляду в 

Україні. Науково-методичний підхід щодо підвищення ефективності 

управління капіталізацією банку використано у діяльності ПАТ 

«КРЕДОБАНК» (довідка № 14-13820/16 від 20.12.2016р.).  

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у поглибленні 

існуючих і розробленні нових теоретичних підходів щодо удосконалення 

системи банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки 

України. 

Науково-практичні здобутки, одержані у дисертаційній роботі, 

використовували у навчальному процесі на економічному факультеті 

Львівського національного університету імені Івана Франка під час 

викладання дисциплін: «Центральний банк і грошово-кредитна політика», 

«Банківська система», «Банківські операції», «Гроші і кредит» (довідка 

№5740-Н від 20.12.2016р.), й у навчальному процесі Львівського 

торговельно-економічного університету при викладанні курсів «Банківське 

регулювання та нагляд», «Банківська система», «Банківські операції», 



24 
 

«Центральний банк і грошово-кредитна політика» (довідка №892/01-108 від 

13.10.2016р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, результати, 

висновки та практичні рекомендації, викладені у дисертаційній роботі, 

отримано автором особисто. З наукових праць, які опубліковані у 

співавторстві, у дисертації використано лише ідеї та результати, які 

становлять особистий внесок здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

наукового дослідження доповідались та обговорювались на щорічних звітних 

науково-практичних конференціях викладачів та аспірантів економічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, а 

саме: «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України» 

(м. Львів, 2013, 2014, 2015 рр.); «Управління інноваційними процесами в 

економічній системі України» (м. Львів, 2014р.); «Стратегічні орієнтири 

розвитку економіки України» (м. Львів, 2017р.); на Міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема, на XXI 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні 

аспекти розвитку сучасної економіки» (м. Львів, 2012р.), XXV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інтеграційні процеси розвитку економіки» 

(м. Львів, 2013р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 

національної економіки: теорія і практика» (м. Івано-Франківськ, 2015р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання, 

проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин» 

(м. Київ, 2016р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні 

проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на 

сучасному етапі» (м. Харків, 2017р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 24 наукові 

праці, загальним обсягом 9,19 друк. арк., у тому числі 6 у співавторстві 

(особисто автору належить 2,21 друк. арк.). Серед них 11 статей у наукових 

фахових виданнях України, 3 статті у наукометричних виданнях (з них 2 – в 
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іноземних періодичних виданнях), 10 – у збірниках матеріалів наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 250 сторінок, у тому числі основний 

текст – 193 сторінки. Дисертація містить 27 таблиць і 14 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 221 найменування на 21 сторінці, 7 додатків 

подано на 18 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Сутність системи банківського регулювання та нагляду 

 

Українська модель розвитку фінансового сектора є банкоцентричною, 

тобто, серед усіх фінансових установ на ринку домінують банки, основне 

призначення яких – акумулювання фінансових ресурсів для розвитку 

економіки, а також забезпечення сприятливого макроекономічного клімату.  

Ключова роль банків у фінансовій системі та національній економіці 

пояснюється специфікою банківської діяльності [17, c.9]: 

1) банки залучають і зберігають суспільні ліквідні кошти. Наявність та 

примноження цих коштів є суттєвим чинником стабільності й розвитку 

фінансової системи; 

2) банки використовують ці кошти для кредитування й інвестування, тобто 

залучають обмежені заощадження у виробничий процес. За умов 

ринкової економіки ці кошти треба спрямовувати в економічні сектори, 

які можуть використовувати їх ефективніше та продуктивніше. Отож, 

банки впливають на структуру економіки та можливості економічного 

зростання; 

3) банки є провідниками монетарної політики центрального банку. Сильна 

та пристосована до економічних умов банківська система необхідна для 

оперативного передавання імпульсів монетарної політики всій 

фінансовій системі; 

4) комерційні банки створюють основу механізму національних 

розрахунків та функціонування платіжної системи. Їхня надійність й 

ефективність – важливий компонент розвиненої економіки; 

5) банки – довірчі організації, оскільки в основу їхньої діяльності 

покладено довіру з боку суспільства, без якої банківська система не 
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може сподіватися на надходження коштів. А це негативно позначиться 

на розвитку економіки.  

Саме тому пріоритетним завданням є державне регулювання та 

контроль за діяльністю банків для здійснення ними на належному рівні 

функцій, завдань та загалом підтримання надійного розвитку банків, 

задоволення потреб кредиторів, вкладників, клієнтів.  

Світова фінансова криза 2008-2009 років, вітчизняна банківська криза 

2014-2015 рр. продемонстрували неефективність виконання Національним 

банком України функції банківського регулювання та нагляду. Як наслідок, 

лише протягом 2014-2016 рр. 90 банків було виведено з фінансового ринку 

України. Це означає, що або інструменти банківського регулювання та 

нагляду недієві, або регулятор неправильно їх застосовував.  

Важливого значення набуває проблема вдосконалення діючої системи 

банківського регулювання та нагляду, основною метою якої є забезпечення 

стабільності банківської системи в цілому, оскільки кризи, що відбуваються в 

банківській системі, негативно позначаються і на всій економіці, тому що 

фінансова та виробнича сфери взаємопов’язані. У зв’язку з чим, питання 

здійснення Національним банком регулювання та нагляду за діяльністю 

банків надзвичайно актуальне на цьому етапі.  

Для того, щоб зрозуміти сутність понять «банківське регулювання» та 

«банківський нагляд», звернемо увагу на першоджерела – закони, а також на 

дослідження науковців. 

У Законі України «Про Національний банк України» знаходимо таке 

трактування цих понять: банківське регулювання – одна з функцій 

Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що 

регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської 

діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за 

порушення банківського законодавства. Банківський нагляд – система 

контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, 

спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, 
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стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність 

законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення 

стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та 

кредиторів банку [53]. У цьому законі простежується певна непослідовність у 

формулюванні функцій НБУ. Так, наприклад, у статті 1, де зазначено терміни 

та поняття, дано визначення понять «банківське регулювання» та 

«банківський нагляд» як окремі функції центрального банку. А вже у п. 8 

статті 7 «Інші функції» банківське регулювання та банківський нагляд 

об’єднали в одну функцію. Далі у статті 55 десятого розділу «Банківське 

регулювання і банківський нагляд» ці функції знову розділено. У Законі 

України «Про банки і банківську діяльність» у четвертому розділі 

«Регулювання банківської діяльності. Банківський нагляд» бачимо, що їх 

знову розглянуто окремо. 

Можемо зробити висновок, що на законодавчому рівні відсутнє точне, 

чітке визначення цих термінів. Деякі науковці вважають, що терміни 

«банківське регулювання» і «банківський нагляд» є тотожними. Тому 

важливим залишається подальше дослідження сутності банківського 

регулювання та нагляду з метою вироблення уніфікованого підходу до 

визначення цих понять. 

Більшість українських науковців схиляються до думки, що «банківське 

регулювання» та «банківський нагляд» є двома самостійними, але 

взаємопов’язаними науковими поняттями. Західний науковий світ, в 

основному, не розмежовує цих понять, об’єднуючи їх під терміном 

«банківський нагляд». Про останнє свідчить, у тому числі, назва основного 

міжнародного органу в сфері банківської співпраці «Базельського комітету з 

питань банківського нагляду». Можна зустріти також термін «банківське 

регулювання», яке визначається як державне втручання в банківський сектор 

[172, c. 21-22]. 

В. Міщенко стверджує, що регулювання банківської діяльності 

передбачає створення відповідної правової бази. По-перше, це розробка та 
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ухвалення законів, що регламентують діяльність банків. По-друге, ухвалення 

відповідними установами, уповноваженими державою, положень, що 

регламентують функціонування банків у вигляді нормативних актів, 

інструкцій, директив. Вони базуються на чинному законодавстві, 

конкретизують та роз’яснюють основні положення законів. Законодавчі та 

нормативні положення визначають такі межі поведінки банків, які сприяють 

надійному та ефективному функціонуванню банківської системи. А 

банківський нагляд – це моніторинг процесів, що мають місце у банківській 

сфері на різних стадіях функціонування банків, а саме створення нових 

банків та їх установ, діяльність банків, реорганізації та ліквідації банків [14, 

с. 47-48]. 

Б. Адамик, О. Любунь під поняттям банківське регулювання розуміють 

систему заходів, за допомогою яких центральний банк забезпечує стабільне, 

безпечне функціонування банків, запобігає дестабілізуючим процесам у 

банківському секторі. При цьому основною метою банківського нагляду 

вважає своєчасне реагування на порушення та негативні тенденції в 

діяльності комерційних банків з метою їх нормалізації, укріплення 

фінансового стану, підтримки стабільності й надійності як кожного банку 

зокрема, так і банківської системи в цілому [4; 113].  

В. Грушко та інші трактують банківське регулювання як 

застосовування регулятивно-наглядовими органами до банків певних 

коригувальних дій, а також заходи примусового впливу з метою регулювання 

їхньої діяльності. Ці заходи можуть розглядатися одночасно як елемент 

банківського нагляду і як елемент банківського регулювання, а банківський 

нагляд – як моніторинг процесів, що мають місце у банківській сфері на 

різних стадіях функціонування банків: створення нових банків та їхніх 

установ, діяльності банків, їх реорганізації та ліквідації [13]. 

О. Скаско, Т. Смовженко доводять, що банківське регулювання – це 

система заходів, за допомогою яких держава через Національний банк або 

інший наглядовий орган забезпечує стабільне й безпечне функціонування 
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банківської системи, запобігає дестабілізаційним тенденціям у банківському 

секторі. А банківський нагляд розглядають як регулятивну систему 

економічних і правових заходів, що їх здійснюють органи державної влади 

для забезпечення стабільності, безпеки та ефективності банківського сектора 

шляхом розумного, виваженого обмеження ризиків у банківській діяльності, 

а також створення резервів, достатніх для компенсації можливих втрат [16]. 

М. Суржинський вважає, що банківське регулювання – це складна, 

багатоаспектна категорія, яка, з одного боку, є функцією державного 

управління, стосовно якого вона виступає засобом реалізації політики 

держави, а з іншого – саме банківське регулювання можна розглядати як 

управлінську діяльність, що має свої методи, способи, форми реалізації. 

Банківське регулювання, банківський нагляд і банківський контроль – це 

різні види діяльності щодо виконання завдання забезпечення надійного і 

стабільного функціонування банків [168].  

О. Бус тлумачить поняття банківське регулювання як об’єктивний 

процес регулювання банківської системи, що здійснюється центральним 

банком та іншими органами державної влади, який спрямований на 

законодавче окреслення меж діяльності банків, що здійснюється за 

допомогою певних форм і відповідних інструментів з метою забезпечення 

стабільності грошової одиниці держави та стабільності національної 

банківської системи. Банківський нагляд – це цілеспрямована діяльність, яку 

здійснює уповноважений орган з питань банківського нагляду та контролю, 

що представляє державну владу, з метою постійного контролю за 

дотриманням законодавчо встановлених меж діяльності банків та 

забезпечення стабільності національної банківської системи і грошової 

одиниці держави та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку [26, 

с.131]. 

О. Барановський зазначає, що банківське регулювання потрібно 

розглядати у двох аспектах: з точки зору регулювання банками важливих 

елементів соціально-економічного розвитку держави та регулювання 
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банківської сфери як такої спеціально уповноваженими на це державою 

органами, недержавними саморегульованими організаціями й комерційними 

банками [18].  

О. Хаб’юк зазначає, що банківське регулювання – це формування та 

застосування державою заходів впливу на банківську сферу для досягнення 

державних цілей. Банківський нагляд є рівнозначним контролю за дільністю 

банків з боку органів банківського нагляду, який перевіряє діяльність перших 

на відповідність до чинного законодавства, та застосовує заходи впливу в 

разі його порушень [172]. 

Поширеним серед науковців є ототожнення банківського регулювання 

та банківського нагляду. На нашу думку, ці поняття взаємопов’язані та 

взаємодоповнювані, однак не тотожні, оскільки: 

1) суть банківського регулювання полягає у тому, що НБУ формує 

відповідну нормативно-правову базу, яка визначає для банків «правила 

гри», а основна мета банківського нагляду – відстеження дотримання 

цих правил. 

2) банківське регулювання покликане забезпечити ефективну роботу всієї 

банківської системи, а дії органів банківського нагляду спрямовані на 

поліпшення становища у кожному банку зокрема. 

3) при реалізації банківського регулювання НБУ використовує принцип 

загальності, тобто розроблені правила діють для всіх банків однаково, а 

банківський нагляд передбачає контроль у кожному банку зокрема за 

їхнім дотриманням. 

У Законі України «Про Національний банк України» згадується, що 

головною метою банківського регулювання та нагляду є сприяння захисту 

інтересів вкладників, кредиторів, а також фінансовій стабільності банківської 

системи [53]. При цьому центральний банк для проведення банківського 

регулювання розробляє нормативну базу, на підставі якої визначаються 

найважливіші аспекти діяльності банків, а банківський нагляд досягає 
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зазначеної мети шляхом перевірок банків, тобто контролю за дотриманням 

встановлених вимог.  

Банківський нагляд можна розглядати як [16, с. 18-19]: 

 сукупність органів державної влади, що відповідно до законодавства 

мають повноваження контролювати діяльність банків; 

 діяльність уповноважених державних органів, що пов’язана з 

контролем за дотриманням банками законодавства, а також нормативів 

діяльності. 

Фізичні і юридичні особи вкладають свої кошти у банки у вигляді 

депозитів. Ці кошти банк розміщує від свого імені і на власний ризик. 

Основним завданням банківського регулювання та нагляду є захист інтересів 

вкладників, які мають бути впевнені, що їхні депозити повернуть вчасно 

разом із процентами, оскільки споживачі фінансових послуг не завжди мають 

достатньо інформації, щоб оцінити, в який банк краще вкладати свої кошти, 

визначати ступінь ризику, а здебільшого оперують таким чинником, як 

депозитна ставка. Депозити – основне, традиційне джерело банківських 

ресурсів, формування якого залежить значною мірою від ступеня довіри 

населення до банків. Для того, щоб банк працював успішно, йому необхідно 

здійснювати нарощення депозитної бази, залучення нових клієнтів, що є 

неможливим без достатнього рівня довіри. Тому НБУ має забезпечити 

підтримання довіри вкладників до банків шляхом виконання на високому 

рівні функції банківського регулювання та нагляду. 

Вважаємо, що НБУ має виконувати функцію «банківського 

регулювання та нагляду», тому що саме по собі регулювання не буде 

ефективним без контролю, який є основою (складовою) банківського 

нагляду. 

Проаналізувавши вищенаведені підходи, можемо зробити висновок, що 

банківське регулювання – це діяльність з приводу розроблення й ухвалення 

законів, положень, інструкцій, директив, що визначають межі банківської 

діяльності та передбачають використання конкретних інструментів, методів, 
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щоб забезпечити на належному рівні захист інтересів вкладників, кредиторів, 

акціонерів, клієнтів, а також сприяти стабільному розвитку банківського 

сектора в умовах відкритої економіки України.  

Банківський нагляд – це моніторинг процесів, які відбуваються у 

банківській сфері на всіх етапах життєвого циклу банків для відстеження 

дотримання банками законодавства, економічних нормативів діяльності та 

інших вимог Національного банку, а також застосування відповідних заходів 

для виправлення ситуації на початкових етапах з метою досягнення 

стабільності банківської системи в умовах відкритої економіки України. 

Діяльність банків у більшості країн світу регулюється і контролюється 

державними органами значно ретельніше у порівнянні з іншими фінансовими 

посередниками. Однією з причин посиленої уваги з боку держави до 

діяльності банків є прагнення забезпечити стабільну та безперебійну роботу 

як окремих банків, так і банківської системи у цілому з метою гарантування 

надання банками якісних послуг вкладникам і позичальникам, захисту їх 

інтересів, забезпечення прозорості банківського сектора, підвищення 

ефективності фінансової системи в цілому. Потреба у державному 

регулюванні банківської діяльності пов’язана з багатьма причинами, 

значення яких особливо посилюється у період розгортання кризових явищ в 

економіці держави [7, с.7]. 

Система банківського регулювання та нагляду є комплексом елементів, 

які взаємопов’язані між собою й доповнюють один одного, та спрямовані 

забезпечити виконання поставлених цілей і завдань НБУ, досягнути 

важливих стратегічних орієнтирів діяльності банківської системи України, 

сприяти комплексному розвитку банківського сектора та створювати 

сприятливе конкурентне середовище для банків. 

На рис. 1.1 зображено такі елементи системи банківського регулювання 

та нагляду: функції, завдання, принципи, методи та інструменти, результат 

проведення банківського регулювання та нагляду. 
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Рис. 1.1. Система банківського регулювання та нагляду 
Джерело: розроблено автором на основі: [196, с. 124].  
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Розглянемо такі складові банківського регулювання: суб’єкт, об’єкт, 

цілі, принципи, функції органу регулювання. 

Суб’єкт – це установа, що здійснює регулювання, і відповідно до 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» – це центральний банк. 

Об’єктом регулювання виступає банківська діяльність.  

Національний банк регулює банківську діяльність з метою досягнення 

певних цілей, які можна поділити на стратегічні і тактичні. До стратегічних 

належать такі довгострокові цілі: 

 підтримання купівельної спроможності національної валюти; 

 забезпечення стабільного розвитку банківської системи; 

 захист інтересів вкладників, кредиторів. 

Для досягнення тактичних цілей необхідним є прийняття певних 

послідовних рішень, реалізація конкретних дій у середньо- і 

короткостроковій перспективі. Такими заходами є: 

 формування законодавчої бази та встановлення відповідальності за 

недотримання визначених правил;  

 розроблення методів та інструментарію банківського регулювання. 

Банківське регулювання проводять на підставі принципів, серед яких 

найважливішими є: 

 законності – будь-які дії, що стосуються питання регулювання, мають 

відбуватися відповідно до вимог чинного законодавства; 

 загальності – рішення, які приймає НБУ, розповсюджуються на всі 

банки;  

 цілеспрямованості – політика НБУ у сфері банківського регулювання 

спрямована у підсумку на досягнення стратегічних цілей – стабільність 

банківської системи і захист інтересів вкладників та кредиторів. 

Виділяють такі основні функції органу регулювання банківської 

діяльності. 
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1. Нормотворча – формування нормативно-правової бази, принципів, 

правил, яких банки повинні дотримуватися при здійсненні своєї 

діяльності. 

2. Методологічна – розроблення методів та інструментів організації 

банківської діяльності. 

3. Стабілізаційна – розроблений механізм банківського регулювання 

покликаний сприяти стабільному розвитку банківського сектора. 

4. Забезпечення відповідальності – НБУ розробляє для банків «правила 

гри», яких вони зобов’язані дотримуватись. Ці правила є детально 

роз’яснені у нормативно-правових актах. Таким чином, банки несуть 

відповідальність за їхнє порушення.  

Функції банківського нагляду такі: 

– контрольна – означає моніторинг та відстеження ситуації у 

банківському середовищі; 

– захисна – банківський нагляд покликаний сприяти захищеності 

інтересів вкладників, кредиторів, клієнтів, акціонерів банку; 

– аналітична – за результатами дистанційного нагляду здійснюється 

аналіз ситуації у банківському секторі для визначення та усунення 

загроз його функціонуванню; 

– інформаційна – банки повинні у повному обсязі надавати НБУ всю 

потрібну інформацію щодо напрямів своєї діяльності. 

Можна виділити основні сучасні завдання банківського нагляду в Україні: 

1. Посилення банківського нагляду за станом ліквідності, рівнем та 

якістю капіталу, ефективністю управління ризиками. 

Банківська система протягом 2014-2016 рр. перебувала у кризовому 

стані через проблеми з рівнем ліквідності, якістю капіталу й управлінням 

ризиками. Саме тому особливу увагу варто приділити вирішенню цих питань. 

2. Підвищення довіри до банківської системи. 

Вилучення вкладниками своїх депозитів призвело до негативних 

наслідків і проблем з ліквідністю у банках. Тому своєчасний контроль за 
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банківською діяльністю сприятиме зростанню довіри до таких фінансових 

посередників. 

3. Застосування заходів впливу до порушників.  

У випадку виявлення порушень у діяльності банків, НБУ застосовує 

заходи впливу. Головними критеріями при їх виборі мають бути 

адекватність, своєчасність та дієвість. 

Вважаємо, що принципами банківського нагляду є такі: 

– Публічності та прозорості – розкриття інформації для загалу про стан 

банківського сектора, не порушуючи принципу комерційної таємниці. 

– Автономії – органи банківського нагляду не можуть надмірно 

втручатись в оперативну банківську діяльність. 

– Результативності – дії наглядових органів повинні сприяти вирішенню 

конкретних завдань для досягнення поставлених цілей. 

Головною метою банківського нагляду є [16, с.16]: 

 у макроекономічному розумінні – зміцнення довіри суспільства до 

банківської системи, підвищення її надійності і стабільності; 

 у мікроекономічному розумінні – забезпечення фінансової надійності 

банків та захисту інтересів їхніх клієнтів і вкладників. 

Наглядова діяльність охоплює такі типи нагляду:  

1. Нагляд, що здійснює НБУ. 

2. Зовнішні аудиторські фірми, які здійснюють щорічну аудиторську 

перевірку, та результати громадського контролю за діяльністю банків. 

3. У структурі банку є служба внутрішнього аудиту та ревізійна комісія, 

які виконують контрольну функцію. 

На практиці існують три основні підходи до нагляду: 

1) формальний – нагляд, який ґрунтується на кількісних вимогах; 

2) змістовний – нагляд, заснований на якісних вимогах; 

3) ризик-орієнтований нагляд. 

Формальний нагляд передбачає аналіз діяльності банку за допомогою 

тих показників, які можна кількісно виміряти: дотримання економічних 
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нормативів, мінімального розміру регулятивного капіталу тощо, при цьому 

працівники наглядового органу не зможуть давати свої суб’єктивні оцінки 

ситуації, що склалася. Якщо банк виконує зазначені нормативи, то це 

означає, що діяльність самого банку є до певної міри ефективною. 

При проведенні змістовного нагляду аналізують роботу банку 

відповідно до специфіки його діяльності, перевіряється наявність надійної 

системи внутрішнього контролю. Тоді наглядовий орган може надавати 

професійні консультації для виправлення негативної ситуації у банку і 

застосовувати заходи впливу. Може виникати ситуація, коли такі рішення є 

упередженими. Тому потрібно поєднувати ці два типи нагляду, щоб 

отримати комплексну характеристику діяльності банку. 

Здійснюючи свою діяльність, банк стикається з різними ризиками 

внутрішнього та зовнішнього середовища, а основне завдання ризик-

орієнтованого нагляду полягає у зменшенні негативного впливу таких 

ризиків, а також у можливості протистояти та прогнозувати потенційні 

ризики.  

Для ефективної роботи системи та розвитку інструментарію 

банківського регулювання та нагляду необхідні базові зовнішні умови, які 

здебільшого перебувають за межами прямої юрисдикції органів нагляду, 

хоча, за висновками міжнародних експертів, принципово впливають на 

результат [80].  

До цих чинників варто віднести: стабільне макроекономічне 

середовище, чітко сформовану економічну політику, добре розвинену 

державну інфраструктуру, ефективну ринкову дисципліну, наявність у 

державі механізмів для забезпечення відповідного рівня системного захисту 

[146, с.251]. 

Зважена макроекономічна політика держави є підґрунтям стабільності 

економіки, її резистентності, стійкості до негативних факторів та запорукою 

розвитку банківської системи [56, с.17].  
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У свою чергу, добре розвинена державна інфраструктура потребує 

[146, с.251]: 

 удосконалення нормативно-правової та законодавчої бази (закони про 

акціонерні товариства, банкрутство, договірні відносини, захист прав 

споживачів і приватну власність, які послідовно застосовують і забезпечують 

механізм для справедливого врегулювання спорів); 

 усебічно та чітко визначених принципів і правил бухгалтерського 

обліку, які визнаються міжнародною спільнотою;  

 систему незалежних аудиторських перевірок для великих за розміром 

компаній з метою забезпечення можливості для користувачів фінансових 

звітів, включаючи банки, незалежного підтвердження того, що звіти містять 

достовірну і точну інформацію про фінансовий стан компанії та підготовлені 

відповідно до встановлених принципів бухгалтерського обліку аудиторами, 

які несуть відповідальність за свою роботу;  

 ефективну та незалежну судову систему, а також добре відрегульовані 

облік, аудит і право;  

 чітко визначені основні правила та належний нагляд за іншими 

фінансовими ринками, а також у разі, коли це потрібно, за їх учасниками;  

 надійну й ефективну платіжну та розрахункову системи для 

проведення фінансових операцій, якими контролюються ризики контрагента. 

Наступна суттєва компонента пов’язана зі ступенем розвитку важелів 

ринкової дисципліни. Система підтримки охоплює адекватну систему 

інформації учасників ринку, своєчасне надання позичальникам, кредиторам, 

інвесторам і зацікавленим особам точної, важливої, прозорої, необхідної та 

достатньої для прийняття кваліфікованого рішення інформації. До цієї 

категорії також можна віднести фінансові стимули добре керованих установ, 

захист інтересів інвесторів [87]. 

Сучасні виклики фінансового середовища формують потребу 

проведення вдосконаленого, якіснішого виду нагляду – ефективного 

банківського нагляду. Глобалізація світових ринків, банківські кризи 
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ліквідності, поява нових фінансових інструментів, послуг лише 

підкреслюють необхідність застосування дещо іншого підходу до 

моніторингу ситуації у банківській системі (БС).  

Базельський комітет з питань банківського нагляду розробив 29 

принципів ефективного банківського нагляду [118] (додаток А). Серед 

науковців ця проблематика є малодослідженою. Зокрема, О.Г. Поправка 

зазначає, що ефективний банківський нагляд – це дієва система моніторингу 

банківської діяльності на всіх етапах життєвого циклу банків, спрямована на 

попереджання, мінімізацію та запобігання негативним наслідкам 

функціонування банківських установ; яка ґрунтується на принципах 

ефективного банківського нагляду та здатна миттєво трансформуватися і 

видозмінюватися під впливом змін макроекономічного середовища [146, 

с.250]. Таке трактування багато у чому схоже до визначення поняття 

«банківський нагляд».   

У словнику української мови знаходимо, що ефективний – це такий, що 

приводить до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект [164]. 

На наш погляд, не можна обмежуватись лише визначенням ефективного 

банківського нагляду як такого, що дає змогу досягнути бажаної мети 

(стабільності банківської системи).  

Вважаємо, що це поняття є глибшим і змістовнішим. Ефективний 

банківський нагляд – це комплекс заходів, що включає у себе контроль та 

відстеження ситуації у банківському секторі; базується на інституційно-

правовому, методологічному, інформаційному, фінансовому забезпеченні; 

передбачає використання безвиїзного, виїзного нагляду та громадського 

контролю для досягнення системної стабільності, динамічного розвитку 

банківської системи, захищеності інтересів кредиторів, вкладників, 

акціонерів, клієнтів, а також якісного управління ризиками в умовах 

відкритої економіки України (рис. 1.2.). 
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Рис. 1.2. Модель формування ефективного банківського нагляду 

Джерело: розроблено автором на основі: [200, с.180 ]. 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ  

1. Рівень довіри населення до банків (обсяг депозитів фізичних осіб, які вилучені з банківської 

системи). 

2. Кількість банків, які ліквідують. 

3. Кількість банків, у яких працює тимчасовий адміністратор. 

4. Рівень капіталізації банківської системи. 

5. Рівень ліквідності банківської системи. 

6. Якість активів банківської системи.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗДІЙСНЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 

1. Раннє реагування на кризові тенденції у банку, банківській системі, особливо на проблеми з 

ліквідністю. 

2. Вчасна ідентифікація проблемних банків. 

3. Зменшення негативного впливу на банківську систему, економіку банкрутства банків. 

4. Спільно з інспектуванням (виїзним, безвиїзним) проведення громадського контролю за станом 

банківського сектора. 

5. Посилення дієвості заходів впливу у разі порушення банками законодавства, нормативів чи 

інших вимог НБУ. 

6. Стрес-тестування стану ліквідності банківської установи. 

7. Розрахунок удосконалених показників діяльності, що адекватно відображають ситуацію у 

банківській сфері. 

8. Надання пропозицій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо підвищення 

ефективності тимчасової адміністрації у банках та процедури виведення неплатоспроможних 

банків з ринку. 
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Критеріями ефективності при цьому є досягнення стратегічних завдань.  

Отже, ефективний банківський нагляд ґрунтується на:  

 інституційно-правовому забезпеченні – ступінь незалежності органу, 

який здійснює банківський нагляд; наявність у структурі наглядового 

органу кваліфікованих, професійних кадрів; правильність розуміння 

органом нагляду завдань, функцій, які на нього покладені; програмно-

технологічні засоби, комплекси для опрацювання інформації; а також 

сукупність законів, декретів, директив, інструкцій, положень, які 

визначають правове підґрунтя для реалізації ефективного банківського 

нагляду з урахуванням рекомендацій міжнародних фінансових установ 

(Базельського комітету, МВФ, ФАТФ, ЄЦБ та ін.); 

– методологічному забезпеченні – арсенал методів, інструментів, які 

достатні для проведення ефективного нагляду; 

– інформаційному забезпеченні – достовірна фінансова звітність банків; 

рейтинги вітчизняних і міжнародних рейтингових агентств; висновки 

незалежних аудиторів; результати громадського контролю; 

– фінансовому забезпеченні – фінансові ресурси наглядового органу, 

достатні для проведення неупередженого нагляду, на підставі якого 

визначається реальна ситуація у банках. 

За допомогою таких показників можна оцінити ефективний 

банківський нагляд.  

1. Рівень довіри населення до банківської системи. Ресурсна база банків 

формується з різних джерел. Зазвичай, переважають депозити фізичних 

осіб. Для того, щоб населення зберігало кошти на депозитних рахунках, 

необхідним є підтримання довіри до банків, банківської системи. Це 

можна забезпечити, реалізовуючи політику ефективного банківського 

нагляду. 

2. Кількість банків, у яких введено тимчасову адміністрацію; які є на стадії 

ліквідації. Масове визнання банків неплатоспроможними, яке відбулось 

протягом 2014-2015рр., коли з ринку вивели 63 банки, призвело до 
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панічних настроїв у банківському середовищі. Таким чином, можна 

констатувати, що дії з фінансового оздоровлення банків не давали 

позитивного результату. А це означає, що треба реалізовувати 

ефективний банківських нагляд на ранніх етапах появи проблем у 

банківській установі. 

3. Рівень ліквідності банків, банківської системи. Потрібно регулювати 

оптимальний рівень ліквідності, тобто і недостатня, і надлишкова 

ліквідність мають контролюватись. 

4. Якість активів у банках (частка проблемних активів тощо). 

5. Рівень капіталізації банківської системи як чинник виходу банківських 

установ з кризи, а також відновлення стійкості, стабільності 

банківського сектора. 

Отож, розроблена модель ефективного банківського нагляду відповідає 

вимогам сучасного етапу розвитку вітчизняного банківського сектора, 

спрямована на підвищення якості роботи наглядового органу і банківських 

установ, дає змогу досягнути таких стратегічних цілей: системна 

стабільність, динамічний розвиток банківської системи, здійснення захисту 

прав інвесторів, кредиторів, вкладників, управління наявними та 

потенційними ризиками.  

 

1.2. Методологічні засади й інструментарій банківського 

регулювання та нагляду 

 

Розглянувши сутність банківського регулювання та нагляду, 

охарактеризуємо основні методи їх здійснення. 

Відповідно до статті 66 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» державне регулювання діяльності банків здійснюється 

Національним банком України у таких формах [48]:  

I. Адміністративне регулювання:  

1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності;  
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2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;  

3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;  

4) нагляд за діяльністю банків;  

5) надання рекомендацій щодо діяльності банків.  

II. Індикативне регулювання:  

1) встановлення обов’язкових економічних нормативів;  

2) визначення норм обов’язкових резервів для банків;  

3) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від 

активних банківських операцій;  

4) визначення процентної політики;  

5) рефінансування банків;  

6) організація кореспондентських відносин;  

7) управління золотовалютними резервами, включаючи валютні 

інтервенції;  

8) операцій з цінними паперами на відкритому ринку;  

9) регулювання імпорту та експорту капіталу.  

В основу адміністративного регулювання покладено використання 

засобів впливу переважно організаційно-владного характеру. За допомогою 

адміністративного регулювання забезпечується нормальне функціонування 

банківської системи України відповідно до вимог законодавства та 

нормативно-правових актів НБУ [68, с.14].  

Визначення порядку реєстрації банківських установ та одержання 

ліцензії для виконання банківських операцій проводять для того, щоб не 

допустити на фінансовий ринок тих суб’єктів, які не відповідають 

визначеним регулятором вимогам. Охоплює два етапи: державну реєстрацію 

юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та 

отримання ліцензії на виконання класичних функцій банком. Кожен з цих 

етапів має свої особливості, передбачає реалізацію конкретних послідовних 

дій, що у підсумку дає змогу НБУ зробити висновок про доцільність надання 

ліцензії чи відмовити у клопотанні.  
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Надалі важливим є встановлення конкретних вимог та обмежень для 

банків у їхній діяльності, яке відбувається при затвердженні нормативно-

правових актів з питань банківського регулювання та нагляду. Банки мають 

право надавати банківські послуги, а також фінансові послуги лише після 

одержання від НБУ ліцензії. НБУ як регулятор банківської системи 

встановлює до банків правила, дотримання яких обов’язкове. Передусім, 

банки зобов’язанні здійснювати свою діяльність у межах чинного 

законодавства, нормативно-правових актів НБУ. Конкретні вимоги детально 

роз’яснені у підзаконних актах НБУ. 

При цьому забороненою для банків є діяльність, що пов’язана з 

матеріальним виробництвом, торгівлею (крім валютних цінностей), 

страхуванням [48].  

Виконуючи функцію банківського регулювання та нагляду, НБУ 

проводить перевірки діяльності банків, за результатами яких може 

застосовувати санкції у разі порушення нормативно-правових актів, 

здійсненні надто ризикованої діяльності, проведенні сумнівних операцій 

тощо.  

Такі санкції існують у вигляді [133]:  

 письмових застережень; 

 скликання загальних зборів учасників, ради банку, правління банку; 

 укладення письмової угоди з банком; 

 зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій 

формі; 

 встановлення для банку підвищених економічних нормативів; 

 підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та 

іншими активами; 

 обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів 

здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій із пов’язаними з 

банком особами; 
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 заборони надавати бланкові кредити; 

 накладення штрафів; 

 тимчасової, до усунення порушення, заборони використання власником 

істотної участі у банку права голосу (тимчасова заборона права голосу); 

 тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи 

банку від посади; 

 віднесення банку до категорії проблемних та неплатоспроможних; 

 відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. 

Національний банк України здійснює постійний нагляд за дотриманням 

банками, їх підрозділами, афілійованими та пов’язаними особами банків на 

території України та за кордоном, банківськими групами, представництвами 

та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та 

фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів 

Національного банку й економічних нормативів. Головна мета такого 

нагляду – безпека та фінансова стабільність банківської системи [53].  

НБУ проводить банківський нагляд на індивідуальній і консолідованій 

основі у вигляді інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду.  

Банківський нагляд на консолідованій основі – це нагляд, що 

здійснюється Національним банком України за банківською групою з метою 

забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які 

наражається банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, 

моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному 

Національним банком порядку. Небанківські фінансові установи, які є 

учасниками банківської групи, також підлягають нагляду з боку 

Національного банку в межах нагляду на консолідованій основі [48]. 

Нагляд за діяльністю банківських установ визначають на підставі 

аналізу [121]: 

– видів і структури активних та пасивних операцій; 

– підходів до управління капіталом і капіталізацією банку; 

– ліквідності банку та ліквідності балансу банку; 
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– збалансованості витрат, доходів, прибутковості; 

– рівня фінансового, стратегічного й адміністративно-господарського 

управління; 

– рівня ризик-менеджменту у банку; 

– систем внутрішнього контролю та аудиту.  

Зауважимо, що виділення такого інструменту, як «нагляд за діяльністю 

банків» у структурі методів адміністративного регулювання є 

необгрунтованим, оскільки банківське регулювання та банківський нагляд є 

самостійними поняттями, які взаємопов’язані між собою та доповнюють одне 

одного. Проте банківський нагляд не є складовою банківського регулювання. 

Національний банк може надавати рекомендації банкам щодо 

поліпшення їхньої діяльності. Такі пропозиції може отримати банк або за 

результатами безвиїзної перевірки, або планової інспекційної перевірки 

безпосередньо у банку.  

На відміну від адміністративного, індикативне регулювання передбачає 

використання комплексу змінних індикаторів фінансової сфери, що дають 

змогу Національному банку України за допомогою інструментів (засобів і 

методів) грошово-кредитної політики здійснювати регулювання грошового 

обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової 

одиниці України як монетарної передумови для економічного зростання та 

підтримки високого рівня зайнятості населення [68, с.16]. 

Першим інструментом індикативного регулювання є встановлення 

обов’язкових економічних нормативів. Їх застосовують для того, щоб 

контролювати ризики, які притаманні банківській діяльності. Значення 

нормативів формують на підставі поданої банками звітності під час 

безвиїзного нагляду. Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків 

в Україні визначено такі групи нормативів [64]: 

– капіталу – використовують для оцінювання рівня забезпеченості 

капіталом банку і банківської системи для вчасного виконання своїх 

зобов’язань; 
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– ліквідності – здійснюється аналіз структури активів та зобов’язань у 

напрямі визначення строковості, збалансованості джерел формування 

ресурсів і напрямів їхнього використання. На підставі таких даних 

складають нормативи ліквідності, які інформативно свідчать про 

здатність банку безперешкодно, своєчасно розрахуватись зі своїми 

кредиторами; 

– кредитного ризику – у процесі своєї діяльності банки проводять активні 

операції. Одна з них – кредитування, найбільш прибуткова і водночас 

ризикова. З метою здійснення моніторингу за кредитним ризиком і 

розраховують дані нормативи; 

– інвестування – ще одним видом активних операцій є здійснення 

інвестицій. НБУ контролює інвестиційну діяльність банків за 

допомогою цих нормативів.  

Норму обов’язкових резервів встановлюють як процентне відношення 

до суми залучених банком коштів. Механізм формування резервних вимог 

полягає в тому, що центральний банк звужує можливість використання 

банками кредитних ресурсів [38, с.11]. 

Обов’язкові резервні вимоги як монетарний механізм мають свої 

особливості, а саме [204]: 

 це потужний засіб грошово-кредитного регулювання, застосування 

якого призводить до змін обсягів надлишкових банківських резервів, 

кредитного потенціалу банківської системи і, у підсумку, темпу 

приросту грошової маси; 

 обов’язкові резерви є джерелом погашення банками власних зобов’язань 

у разі їхнього банкрутства; 

 резервування певної частини залучених коштів є обов’язковим для усіх 

банківських установ держави; 

 механізм обов’язкового резервування має податкову природу, адже 

робить дорожчими банківські ресурси і потенційно сприяє зниженню 

доходів банків; 
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 найкращий ефект від їхнього застосування спостерігається у 

довгостроковому періоді. 

Саме тому цей механізм центральні банки використовують для 

вирішення завдань, пов’язаних з регулюванням обсягів грошової маси в 

обігу, з метою регулювання ліквідності банківської системи, а також як засіб 

антициклічної та антиінфляційної політики.  

Залежно від стану грошово-кредитного ринку і прогнозу його 

подальшого розвитку НБУ може приймати окремі рішення щодо зміни 

важелів цього монетарного механізму. До таких важелів належать: звітний 

період резервування; нормативи обов’язкового резервування; об’єкт 

резервування; обсяг обов’язкових резервів, який банки повинні щоденно на 

початок операційного дня зберігати на кореспондентському рахунку в НБУ; 

гранична кількість випадків недотримання банками щоденних залишків 

обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні звітного 

періоду резервування; порядок формування та зберігання коштів 

обов’язкового резервування на окремому рахунку в НБУ. 

Банківській діяльності притаманні ризики. У випадку виконання 

банками активних операцій, тобто операцій із розміщення ресурсів з метою 

отримання доходу, банки беруть на себе велику кількість ризиків. Тому 

потрібно проводити відрахування до резервів, щоб покрити ці ризики. Такі 

дії здійснює кожен банк на випадок виникнення ситуації, коли контрагент не 

виконує свої зобов’язання.  

Правління Національного банку України постановою № 351 від 

30.06.2016р. затвердило «Положення про визначення банками України 

розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» [132], 

яке у тестовому режимі застосовують з 01.09.2016р., а з 03.01.2017р. буде 

обов’язковим до виконання всіма банками. Такий поступовий перехід 

упровадження нових вимог до оцінювання кредитного ризику допоможе 

розробити внутрішні положення та налагодити ІТ-системи. Крім того, банки 

та НБУ зможуть встановити, наскільки ефективно нові підходи оцінюють 

https://bank.gov.ua/document/download?docId=33378802
https://bank.gov.ua/document/download?docId=33378802
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якість активів банків та вчасно скоригувати їх у разі потреби. Мета нового 

положення – забезпечити повну та своєчасну оцінку банками величини 

кредитного ризику, що сприятиме коректному розрахунку їхнього капіталу 

та, у підсумку, посилить фінансову стійкість банківського сектора [121]. 

Це положення було розроблено у співпраці з банківською спільнотою 

та із залученням фахівців, експертів МВФ, Світового банку, міжнародної 

компанії Oliver Wyman, USAID. Тобто, Національний банк проводить 

удосконалення існуючої системи банківського регулювання та нагляду за 

банківським сектором, використовуючи кращі підходи та практики, що 

застосовано у розвинутих країнах. 

Цим документом визначено удосконалені підходи щодо оцінювання 

очікуваних втрат від кредитного ризику, і він ґрунтується на вимогах та 

принципах Базельського комітету з питань банківського нагляду.  

Характерною ознакою положення про визначення кредитного ризику є 

те, що у ньому виокремлено та об’єднано чіткі та конкретні правила і 

принципи оцінювання кредитного ризику, які визначають можливість 

використання обґрунтованого судження регулятора та банку. У підсумку, 

банки поставлені у такі умови, що вони не зможуть не визнавати низьку 

якість активів через формальні правила та прогалини у законодавстві [121]. 

Для розрахунку величини очікуваних збитків положенням передбачено 

застосування рекомендованої Базельським комітетом з банківського нагляду 

формули, яка використовує три компоненти: ймовірність дефолту боржника 

(PD – probability of default), рівень втрат в разі дефолту (LGD – loss given 

default) та борг за активом (EAD – exposure at default). Підходи, передбачені 

положенням, враховують висновки НБУ про практику оцінки банками 

кредитних ризиків, зроблені, у тому числі, за результатами діагностичного 

обстеження банків [121]. 

Банк визначає кредитний ризик за такими видами активних операцій 

[132]: 

1) кредити, надані юридичним і фізичним особам; 
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2) кредити та вимоги до банків (враховуючи операції зворотного репо, 

розміщення коштів на кореспондентських рахунках, кошти в розрахунках); 

3) фінансова дебіторська заборгованість; 

4) дебіторська заборгованість за господарською діяльністю; 

5) боргові цінні папери; 

6) акції та інвестиції в інші компанії; 

7) похідні фінансові активи. 

Наступним інструментом є визначення процентної політики, суть якої 

полягає у регулюванні НБУ попиту та пропозиції на грошові кошти шляхом 

зміни процентних ставок за своїми операціями для здійснення впливу на 

процентні ставки суб’єктів грошово-кредитного ринку та дохідність 

фінансових операцій. 

Процентна політика є основним інструментом впливу на грошово-

кредитний ринок з метою забезпечення цінової стабільності у 

середньостроковій перспективі. 

Національний банк установлює такі процентні ставки [136]: 

1) облікову; 

2) за інструментами постійного доступу Національного банку; 

3) за депозитними сертифікатами Національного банку; 

4) за кредитами рефінансування. 

Облікова ставка – найнижча серед інших ставок, є орієнтиром щодо 

вартості грошових ресурсів. У випадку збільшення облікової ставки ресурси 

для банків стають дорогими і навпаки. Розмір облікової ставки визначають 

шляхом здійснення аналізу та прогнозування макроекономічного та 

фінансового розвитку.  

Національний банк установлює коридор процентних ставок за 

інструментами постійного доступу з надання та вилучення ліквідності на 

термін овернайт (за кредитами овернайт і депозитними сертифікатами 

овернайт) з метою управління короткостроковими процентними ставками на 

міжбанківському ринку шляхом обмеження їх коливань навколо облікової 
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ставки. Межі коридору процентних ставок симетричні щодо облікової ставки 

і в разі її зміни змінюються на аналогічну величину [136]. Отож, процентна 

ставка за кредитами овернайт становить: облікова ставка + 2 п.п, а за 

депозитними сертифікатами овернайт – облікова ставка – (мінус) 2 п.п. 

Станом на 28.10.2016р. розмір облікової ставки – 14%. 

Для підтримання ліквідності банків і всієї банківської системи НБУ як 

кредитор останньої інстанції надає кредити рефінансування. З одного боку, 

це є інструментом грошово-кредитної політики, оскільки впливає на 

кількість грошей в обігу, за його допомогою можна впливати на 

макроекономічну ситуацію у країні, що дає змогу банкам збільшувати обсяги 

кредитування, а це передбачає посилення економічної активності. Також ці 

кредити є джерелом тимчасових ліквідних коштів для банків. НБУ 

використовує стандартні інструменти регулювання ліквідності для виконання 

завдань грошово-кредитної політики шляхом застосування [134]:  

 операцій з рефінансування (кредити овернайт, кредити рефінансування);  

 операцій прямого РЕПО; 

 операцій на відкритому ринку з державними облігаціями України; 

 операцій з власними борговими зобов’язаннями. 

НБУ може прийняти рішення про підтримання ліквідності банку, 

використовуючи операції з рефінансування та операції прямого репо, якщо 

банк має банківську ліцензію та дотримується таких основних вимог [134]: 

1) структура власності банку не визнана НБУ непрозорою; 

2) банк має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій; 

3) банк за всіма кредитами, наданими НБУ та операціями прямого репо, не 

має простроченої заборгованості (основна сума кредиту, проценти за 

користування ним) та несплаченої пені;  

4) банк уклав з НБУ генеральний кредитний договір та/або генеральний 

договір репо. 
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Операції з рефінансування банків включають кредити овернайт, 

кредити рефінансування шляхом проведення тендерів із підтримання 

ліквідності банків строком до 14 днів і до 90 днів. 

Для вилучення надлишкової ліквідності НБУ проводить з банками 

операції з власними борговими зобов’язаннями. 

Також НБУ може надавати стабілізаційні кредити платоспроможним 

банкам для підтримання ліквідності на термін до двох років. У цьому 

випадку процентна ставка становить рівень облікової ставки + 1,5 п.п. та 

може бути скоригована у випадку зміни облікової ставки.  

НБУ з метою обмеження ризику ліквідності банку під час надання 

стабілізаційного кредиту встановлює обмеження та вимоги щодо його 

діяльності [135]: 

1) заборони виплати дивідендів акціонерам, крім виплат дивідендів за 

привілейованими акціями; 

2) заборони розподілу капіталу в будь-якій іншій формі, крім спрямування 

прибутку на збільшення статутного капіталу банку, формування 

резервного фонду, покриття збитків минулих років; 

3) заборони придбання основних засобів, що не беруть участі у проведенні 

банківських операцій; 

4) заборони здійснення інвестицій та придбання цінних паперів (крім 

ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ, облігацій державних підприємств 

і т.д.); 

5) обмеження щодо здійснення активних операцій з пов’язаними з банком 

особами.  

Для того, щоб проводити міжбанківські розрахунки або операції з 

іноземними банками, необхідним є встановлення кореспондентських 

відносин.  

Кореспондентські відносини – договірні відносини між кредитними 

установами (банками-кореспондентами) з метою здійснення платежів і 

розрахунків за дорученнями один одному на підставі кореспондентських 
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угод з відображенням їх на кореспондентських рахунках [121]. 

Кореспондентські відносини здійснюються на основі угоди, відповідно до 

якої один банк (кореспондент) розміщує на своїх рахунках грошові кошти, 

що належать іншим банкам (респондентам), і здійснює платежі та надає інші 

послуги цим банкам-респондентам. Такі угоди називають «агентськими 

відносинами» [12]. 

Кореспондентський рахунок – рахунок, відкритий конкретному банку в 

центральному банку або в іншому банку та призначений для відображення 

розрахунків, які здійснює один банк за дорученням і за рахунок іншого банку 

на підставі укладеної між ними кореспондентської угоди (договору) [121]. 

Основні види кореспондентських рахунків такі [121]: 

1. «Ностро» – рахунок, відкритий банком у банку-кореспонденті для 

відображення взаємних розрахунків банків та їхніх клієнтів. Для банку, 

який має рахунок «ностро», він активний, оскільки відображує 

розміщення коштів у формі банківського депозиту. Для іншого банку 

цей рахунок пасивний, тому що відображає залучені ресурси та 

називається рахунок «лоро».  

2. «Лоро» – рахунок, відкритий банком своєму банку-кореспонденту, на 

який зараховують всі одержані або видані за його дорученням суми 

коштів. У банківському листуванні термін «лоро» також вживають 

стосовно кореспондентського рахунку третього банку, відкритого у 

банку-кореспонденті цієї кредитної установи, а рахунок банку-

кореспондента в даній кредитній установі називається «ностро».  

3. «Востро» – рахунок, який банк веде за кордоном у місцевій валюті. 

Банк, який розмістив кошти на такому рахунку, буде посилатися на 

нього як на рахунок «ностро». 

Також міжбанківські розрахунки можна здійснювати за допомогою 

СЕП НБУ. 

Відповідно до Закону України «Про Національний Банк України» 

золотовалютний резерв – резерви України, відображені у балансі 
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Національного банку України, що включають у себе активи, визнані світовим 

співтовариством як міжнародні та призначені для міжнародних розрахунків 

[53]. Застосування цього інструменту центральним банком проводиться у 

двох випадках: для обслуговування зовнішнього боргу та підтримання курсу 

гривні (шляхом проведення валютних інтервенцій). Суть валютних 

інтервенцій полягає у тому, що НБУ здійснює купівлю-продаж валютних 

цінностей з метою впливу на курс гривні та попит і пропозицію грошей.  

Основним джерелом поповнення золотовалютних резервів є інтервенції 

центрального банку на валютному ринку. Таким чином, обсяги та структура 

золотовалютних резервів залежать від [12, с.185]:  

 рівня експортної орієнтованості економіки країни, тобто від того, яке 

значення в економічній системі відіграє зовнішній сектор економіки;  

 орієнтирів монетарної політики, які охоплюють характеристики 

монетарного устрою (експліцитного або імпліцитного), запровадженого 

в країні;  

 рівня стабільності національної економіки та банківської системи, що 

потребує дотримання оптимального значення найважливіших 

макроекономічних показників – інфляції, зовнішнього боргу, темпів 

росту реального ВВП тощо;  

 орієнтації країни на участь у міжнародних фінансових операціях. 

Операції на відкритому ринку – це купівля-продаж казначейських 

зобов’язань та інших цінних паперів, крім пайових, перелік яких визначає 

НБУ [121]. Проводять у вигляді аукціонних торгів, на яких Національний 

банк пропонує купити чи продати ці цінні папери відповідно до умов 

аукціону.  

Відкритим вважають ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-

продажу цінних паперів між особами, які не є первинними кредиторами та 

позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу на такому ринку надходять 

на користь держателя цінних паперів, а не їхнього емітента. Відкритий ринок 

центральні банки використовують для купівлі-продажу, як правило, 
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короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової 

маси в обігу. Внаслідок купівлі цінних паперів збільшується обсяг вкладень 

коштів в економіку, а внаслідок продажу – зменшується. Національний банк 

України, враховуючи стан грошово-кредитного ринку, проводить операції 

купівлі (продажу) інших цінних паперів на відкритому ринку з метою 

регулювання грошово-кредитного ринку, активізації проведення 

міжбанківських операцій з цінними паперами [121]. 

Експорт (імпорт) капіталу – вивезення за межі України (ввезення з-за 

меж України) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, 

послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з 

метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської 

діяльності [51]. Національний банк регулює імпорт та експорт капіталу з 

метою впливу на кількість грошей в обігу відповідно до законодавства [53]. 

Банківський нагляд здійснюють за допомогою таких методів:  

1) безвиїзний нагляд. 

2) виїзне інспектування банків. 

Суть першого методу полягає у проведенні постійного нагляду за 

діяльністю банків на підставі фінансової звітності, яку банки повинні 

надавати НБУ. Ця звітність є базою для складання статистичної інформації, 

на підставі якої визначається чи дотримуються банки в цілому економічних 

нормативів, якою є ліквідність і платоспроможність банківської системи. 

Другий метод передбачає безпосередню перевірку банку. Органи 

нагляду перевіряють достовірність звітності, яку подають, дотримання 

банком законодавства, фінансову стійкість банку, якість менеджменту. 

Система нагляду буде ефективною, коли включатиме різні види 

контролю, а саме: контроль на державному рівні, контроль аудиторських 

фірм, контроль суспільний. 

За етапами і методами здійснення банківський нагляд поділяють на 

вступний, попередній, поточний і наступний. 
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Банківський нагляд розпочинається зі вступного контролю, який 

проводиться з метою чіткого та повного визначення вимог для отримання 

ліцензії на проведення банківських операцій, який поділяється на два етапи – 

державну реєстрацію банку як юридичної особи і надання ліцензії на 

здійснення банківських операцій (рис. 1.3).  

 

 

Рис. 1.3. Організація банківського нагляду [121] 

 

Основна мета вступного контролю – відбір банків, що відповідають 

установленим вимогам, та створення умов для їхньої діяльності. Основний 

інструментарій вступного контролю банківського нагляду – аналіз бізнес-

планів, перевірка керівників і засновників, зокрема їхній кваліфікаційних та 

професійних якостей, контроль за правильністю формування статутного 

капіталу, перевірка наявності матеріально-технічної бази [16, с.20]. 

Наступним видом контролю є попередній контроль, що передбачає 

дотримання банками вимог, що стосуються економічних нормативів; порядку 

формування обов’язкових резервів; порядку створення і використання 

резервів для відшкодування втрат за активними операціями; застосування до 
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банків штрафних санкцій. Банки повинні здійснювати свою діяльність, 

враховуючи велику кількість ризиків, яка їм притаманна, з обачливим 

здійсненням банківських операцій. 

Мета попереднього контролю – запобігання виникненню кризових 

ситуацій у роботі, контроль за дотриманням вимог банківського 

законодавства та нормативних документів, захист інтересів вкладників, 

кредиторів. На цьому етапі використовують такі інструменти: аналіз 

фінансової звітності банків, відстеження виконання нормативів НБУ, 

застосування адекватних заходів впливу до порушників. 

Поточний контроль передбачає проведення інспектування на місцях. 

Це означає перевірку звітності банку, дотримання банком законодавства, 

визначення ризиків, притаманних діяльності банку, ефективності 

менеджменту банку, а також формування рейтингу банку за допомогою 

системи CAMELSO.  

Четвертий вид контролю – наступний контроль. Основним його 

завданням є застосування до банків заходів впливу за результатами 

інспектування, призначення куратора, переведення банку до категорії 

проблемних і неплатоспроможних. 

Основне завдання банківського нагляду полягає у недопущенні 

ситуації виникнення системного ризику у банківській системі, тобто такого, 

за якого банкрутство одного банку внаслідок ланцюгової реакції потягне за 

собою банкрутства інших банків, оскільки банки між собою пов’язані через 

систему міжбанківських зв’язків. Але навіть ефективний банківський нагляд 

не може дати гарантії, що банк не стане банкрутом. Тобто, система 

банківського нагляду не замінить правильного та чіткого, ефективного 

управління банківською установою на мікрорівні, а також не захистить від 

такого явища як зловживання чи махінації з боку керівництва. 
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1.3. Інституційно-правові основи банківського регулювання та 

нагляду в Україні 

 

Для комплексного дослідження сутності системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні вкрай важливо проаналізувати 

закономірності розвитку цієї системи.  

Процес становлення системи банківського регулювання та нагляду в 

Україні охоплює 6 етапів. 

Перший етап тривав з 1991 до 1994 рр. 20 березня 1991 року був 

прийнятий Закон України «Про банки і банківську діяльність», в якому 

передбачалося створення Національного банку України, основною функцією 

якого стало забезпечення стабільності грошової одиниці, а також банківське 

регулювання та нагляд. Цим законом було закладено основи для формування 

системи банківського регулювання та нагляду в Україні.  

У цей період сформовано першу структуру банківського нагляду – 

Головне управлінням з контролю за банківською діяльністю, до якого 

належало два управління: Управління з контролю за дотриманням 

нормативів та Управління інспектування. Ця структура проіснувала лише 

один рік, після чого було створено ще одне управління – Реєстрації 

комерційних банків. 

Одна з ознак першого етапу становлення та розвитку банківської 

системи загалом і банківського регулювання та нагляду зокрема – 

колосальний розмір інфляції, низький рівень банківського менеджменту, 

практично безконтрольні процеси утворення та діяльності банків, що 

призвело до необґрунтованого і некваліфікованого видавання кредитів, 

проведення ризикованих операцій, використання банківської системи для 

виведення капіталу за кордон. Підбивши підсумки діяльності банків у 1994р., 

Національний банк був вражений комплексом наявних проблем. Банківська 

система перебувала у прихованій глибокій кризі [16 , c.21]. 
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Національним банк вжив низку заходів, спрямованих на обмеження 

діяльності фінансово нестійких банків, унаслідок чого багато банків 

збанкрутувало. Але це мало позитивний вплив, тому що сприяло стабілізації 

банківської системи: на фінансовому ринку залишилися ті банки, які змогли 

забезпечити інтереси вкладників на належному рівні. Отже, на цьому етапі 

постала гостра потреба у створенні ефективної служби банківського нагляду.  

Наказом Голови Національного банку України №110 12 липня 1994р. 

затвердили Положення про службу банківського нагляду Національного 

банку України, де функції, права, обов’язки та завдання були доповнені з 

урахуванням набуття певного досвіду роботи, аналізу стану справ у 

банківській системі та вимог часу щодо забезпечення її стабільності [16, 

с.21]. 

На наступному етапі розвитку банківської системи і банківського 

регулювання та нагляду, а саме протягом 1995-1999 рр. були розроблені 

відповідно до потреб цього часу такі нормативні документи. 

1. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків, а 

також Положення про порядок ліцензування банків в Україні, 

затверджені Постановою Правління НБУ від 27.03.1996р. №77 (втратили 

чинність).  

2. Методичні вказівки з інспектування комерційних банків та 

банківських установ в Україні – затверджені Постановою Правління 

НБУ від 30.12.1996р. №344 (втратили чинність). 

3. Положення про порядок створення фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, формування і використання його коштів, на основі якого 

сформовано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, завдання якого 

полягало у захисті інтересів вкладників банку – фізичних осіб. Проте 

реальні результати роботи спостерігаються з 2001р., коли було прийнято 

закон «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (втратив 

чинність). 
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У 1995р. Національний банк України прийняв рішення про створення 

профільних департаментів. Служба банківського нагляду в цій структурі була 

представлена Департаментом банківського нагляду, до якого належали 

чотири управління: Реєстрації та ліцензування комерційних банків, 

Контролю за дотриманням економічних нормативів, Інспектування банків, 

Координації та організації банківського нагляду. З цього ж року впровадили 

ліцензування банківських операцій. У 1996р. у складі Департаменту 

банківського нагляду створили Управління з контролю за діяльністю банків 

[68, с.21]. 

20 травня 1999р. було прийнято Закон України «Про НБУ», в якому 

виділили розділ «Банківське регулювання та банківський нагляд», та 7 

грудня 2000р. Закон України «Про банки і банківську діяльність» (у новій 

редакції), що допомогло підвищити ефективність функціонування 

банківської системи України, оскільки було сформовано правове поле 

функціонування банків, а також визначено суть, мету банківського 

регулювання та нагляду. 

У 1999р. знову відбулися структурні зміни в підрозділах банківського 

нагляду центрального апарату. Створили Департамент пруденційного 

нагляду, Управління методології та координації банківського нагляду і 

співробітництва з фінансовими установами, Відділ нагляду за міжнародною 

діяльністю банків. 

На наступному етапі – 2000-2004 рр. Національний банк проводив 

політику щодо поліпшення ефективності регулювання та нагляду за 

банківським сектором. Зокрема, у 2001р. було реструктуризовано службу 

банківського нагляду. З метою покращення здійснення аудиторами перевірок 

фінансової звітності НБУ у 2002р. розробив Положення про сертифікацію 

аудиторів банківських установ, Правила сертифікації аудиторів банківських 

установ і типову програму підготовки аудиторів банківських установ.  

Впродовж 2003р. тривала робота НБУ з приведення системи 

регулювання діяльності банків у відповідність до міжнародних норм.  
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У 2004 р. діяльність служби банківського нагляду була спрямована 

насамперед на вирішення проблемних питань у діяльності банків як з боку 

методологічного та нормативно-правового врегулювання, так і в частині 

здійснення практичних заходів щодо нагляду та контролю за діяльністю 

банків [121]. Також були затверджені такі нормативні акти [194, с.316]: 

1. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, 

письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій (від 

17.07.2001р. №275) (втратило чинність). 

2. Положення про планування та порядок проведення інспекційних 

перевірок (Постанова НБУ від 17.07.2001р. №276), яке дало змогу 

ефективніше проводити організацію інспекційних перевірок. 

3. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмивання) грошей, отриманих злочинним шляхом» 2002р., на підставі 

якого НБУ проводив фінансовий моніторинг операцій у банківській сфері, 

щоб запобігти «відмиванню» грошей, отриманих незаконним шляхом. Для 

цього створили Департамент з питань запобігання використанню 

банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування 

тероризму. 

4. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за 

рейтинговою системою CAMELS від 08.05.2002р., що допомогло проводити 

нагляд за діяльністю банків на основі системи оцінки ризиків. Ця система 

ґрунтується на аналізі таких компонентів діяльності банку: достатність 

капіталу, якість активів, менеджмент, рентабельність, ліквідність, чутливість 

до ринкового ризику.  

5. Для того, щоб уникнути кризи ліквідності через нестабільну 

політичну ситуацію, НБУ прийняв Постанову про тимчасові заходи щодо 

діяльності банків від 30.11.2004р. №576 (втратила чинність). Ці заходи 

передбачали підтримання ліквідності банків за допомогою кредитів 

рефінансування та стабілізаційних кредитів, а також заборону на дострокову 

виплату депозитів клієнтам. 
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Четвертий етап становлення системи банківського регулювання та 

нагляду тривав протягом 2005-2008 рр. 

У 2005р. структура банківського нагляду мала такий вигляд: 

1. Департамент банківського регулювання та нагляду; 

2. Департамент реєстрації та ліцензування; 

3. Департамент методології банківського регулювання та нагляду; 

4. Департамент запобігання використанню банківської системи для 

легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму. 

У 2008р. частково реформовано структуру банківського нагляду 

Національного банку України: Департамент банківського регулювання та 

нагляду поділили на два департаменти – Департамент інспектування банків і 

Департамент безвиїзного банківського нагляду [14, с.26]. 

Починаючи з 2008р. українська банківська система відчула руйнівні 

наслідки світової фінансової кризи, а НБУ для того, щоб зменшити їхній 

вплив, вжив заходів, зокрема протягом 2008-2009 рр. було прийнято близько 

80 нормативних актів, спрямованих на стабілізацію фінансового ринку; 

накладено мораторій на дострокове зняття депозитів; збільшено суму 

відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб до 150 тис. грн. 

(зараз 200 тис. грн.). 

П’ятий етап – 2009-2013 рр. У цей період Національний банк для 

підтримки стабільності банківської системи, зокрема у 2009 році, провів 

рекапіталізацію трьох банків: «Родовід банк», «Укргазбанк» та «Банк Київ». 

Відповідно до постанови №273 від 09.06.2010р. збільшено розмір 

регулятивного капіталу до 120 млн, а вже з серпня 2014р. – 500 млн грн. Для 

підтримання ліквідності банківської системи НБУ прийняв рішення про 

пролонгацію кредитів рефінансування, оскільки існувала значна 

заборгованість за такими кредитами.  

Протягом зазначеного періоду НБУ проводив роботу із поліпшення 

нормативно-правової бази щодо питань банківського регулювання та 

нагляду. Зокрема, затверджено такі нормативні акти [194, с.317]: 
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1. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності 

банків України (№259 від 30.04.2009р.) (втратило чинність). 

2. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття 

відокремлених підрозділів (№306 від 08.09.2011р.). 

3. Положення про порядок реєстрації, видачі ліцензії, регулювання 

діяльності санаційного банку та нагляду за ним (№471 від 23.12.2011р.). 

4. Положення про порядок формування та використання банками України 

резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 

операціями (№23 від 25.01.2012р.) (втратило чинність). 

Унесено поправки до таких положень [152, с. 61-62]: 

1. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття 

відокремлених підрозділів – визначено особливості подання документів 

для власників істотної участі, які збільшують істотну участь у банку. 

2. Положення про порядок подання відомостей про структуру власності – 

відтепер вся інформація про власників істотної участі повинна бути 

розміщена на офіційному сайті Національного банку України (втратило 

чинність). 

3. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності 

банків України (втратило чинність) – при розгляді заявки на одержання 

кредиту рефінансування враховується інформація щодо можливих 

ризиків прийняття під забезпечення кредитів рефінансування застави, 

визначеної НБУ, та можливої зміни її справедливої вартості. 

4. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних 

кредитів банкам України – переглянуто підходи щодо прийнятності 

забезпечення, яке може бути надане НБУ за стабілізаційним кредитом. 

5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні – 

удосконалено порядок розрахунку нормативів достатності капіталу та 

кредитного ризику. 

Шостий етап – 2014р. і дотепер. Цей період надзвичайно важкий для 

банківського сектора. Унаслідок зменшення довіри до банків вкладники 
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вилучили майже третину депозитів. Це у свою чергу підірвало ліквідність 

комерційних банків. Через значну девальвацію гривні резерви, сформовані 

під активні операції, вичерпались, що призвело до зменшення власного 

капіталу і збитків по банківській системі. За 2014-2015 рр. 63 банки виведено 

з фінансового ринку. 

Для виправлення ситуації, яка склалась, Національним банком [153]: 

 визначено правила роботи банківської системи у надзвичайному режимі; 

 введено інститут кураторства та процедуру особливого режиму 

контролю за банками; 

 уточнено критерії, за якими банк може бути віднесено до категорії 

проблемних; 

 затверджено Стратегічну програму реформування банківської системи; 

 удосконалено методику розрахунку економічних нормативів 

регулювання діяльності банків і порядок застосування заходів впливу за 

порушення банківського законодавства; 

 внесено зміни до порядку проведення рефінансування комерційних 

банків, зокрема щодо механізму регулювання ліквідності: зменшено 

строк надання кредитів рефінансування шляхом проведення тендерів (90 

днів); банки зможуть подавати декілька заявок для участі у тендері; 

змінено перелік об’єктів, які можна використовувати як заставу; тепер 

дозволено часткове погашення кредитів рефінансування і вивільнення 

застави; скасовуються індивідуальні кредитні договори за тендерами, 

натомість має бути підписаний лише єдиний генеральний договір як для 

кредитів овернайт, так і для кредитів за тендерами. Це визначено в 

постанові Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 

року №615 «Про затвердження Положення про застосування 

Національним банком України стандартних інструментів регулювання 

ліквідності банківської системи»; 

 збільшено мінімальний розмір регулятивного капіталу для 

новостворених банків у розмірі 500 млн грн. 

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=21857413
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=21857413
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=21857413
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=21857413
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Функцію банківського регулювання та нагляду у структурі 

центрального банку покладено на Департамент банківського нагляду, який 

складається з (рис. 1.4):  

 Департаменту виїзних перевірок банків; 

 Департаменту методології; 

 Департаменту ліцензування; 

 Департаменту фінансового моніторингу; 

 Управління моніторингу пов’язаних з банками осіб. 

 

 

 

Рис. 1.4. Елементи організаційної структури Департаменту банківського 

нагляду НБУ [121] 

 

 

У табл. 1.1. відображено основні функції Департаменту банківського 

нагляду та його підрозділів. 
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Таблиця 1.1 

Функції структурних підрозділів центрального апарату НБУ, які 

здійснюють банківське регулювання та нагляд  

Назва підрозділу Основні функції 

Департамент 

банківського нагляду 

Здійснює контроль за дотриманням банками законодавства;  

застосовує до банків адекватні порушенню заходи впливу;  

стежить за поверненням банками стабілізаційних кредитів;  

проводить безвиїзний нагляд за всіма видами банків, а також 

моніторинг за діяльністю банківських груп 

Департамент виїзних 

перевірок банків 

Відповідає за реалізацію інспектування банків та інших учасників, що 

підпадають під нагляд з боку НБУ. Такі перевірки проводять для 

отримання інформації про факт дотримання банками законодавства, 

нормативно-правових актів, нормативів, правильності і достовірності 

складання та подання звітності 

Департамент 

методології 

Створення і вдосконалення нормативно-правової бази з питань 

банківського регулювання та нагляду;  

розгляд і надання пропозицій щодо поліпшення діючого банківського 

законодавства відповідно до передового досвіду інших країн, 

міжнародних організацій (Базельського комітету чи директив ЄС), а 

також співпраця з провідними країнами та фінансовими установами у 

сфері регулювання та нагляду за банками 

Департамент 

ліцензування 

Затверджує статути банків, зміни до них;  

здійснює реєстрацію банків, банківських об’єднань;  

надає банкам ліцензії, щоб у повній мірі виконувати функцію 

фінансового посередника тощо;  

надає дозвіл на створення банків з іноземним капіталом, а також на 

реорганізацію банків;  

веде Державний реєстр банків; 

оцінює структуру власності банків 

Департамент 

фінансового 

моніторингу 

Проводить моніторинг за ситуацією у банківській сфері для 

недопущення легалізації грошей, отриманих незаконним шляхом. 

Також до функцій цього департаменту належать видача генеральних 

та індивідуальних ліцензій, дозволів для проведення валютних 

операцій банками та іншими фінансовими установами; здійснення 

контролю за валютними операціями банків та інших суб’єктів, яким 

надана ліцензія НБУ. 

Управління 

моніторингу 

пов’язаних з банками 

осіб 

Проводить усі роботи, необхідні для ідентифікації, контролю за 

операціями з пов’язаними особами, визначення операцій банку з 

такими, а також надання пропозицій для приведення у відповідність з 

діючим банківським законодавством цих операцій 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Отже, Департамент банківського нагляду складається з п’яти 

підрозділів (табл. 1.1). Якщо розглянути його структуру у попередні роки, то 

простежується зміна його складових залежно від ситуації у банківському 

секторі. Тому можемо зробити висновок, що на даний момент відповідно до 
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умов функціонування банківської системи така структура банківського 

нагляду є оптимальною.  

Особливої актуальності сьогодні набуває здійснення 

макропруденційного регулювання та нагляду з метою забезпечення 

системної стабільності. Суть цього виду політики полягає у тому, що орган, 

відповідальний за її розроблення та реалізацію, має сприяти формуванню у 

довгостроковому періоді стабільності фінансового сектора через зменшення 

негативного впливу системних ризиків і ризиків циклічності.  

В Україні макропруденційне регулювання та нагляд знаходиться на 

початковому етапі впровадження, тому подальші напрацювання в цій сфері 

пріоритетні. 

Розглядаючи питання реалізації макропруденційної політики, варто 

згадати світову фінансову кризу 2008-2009 рр., оскільки саме після неї 

розпочалось активне обговорення такого типу політики.  

Криза 2008-2009 рр. зачепила всі країни, однак країни з перехідною 

економікою постраждали набагато більше, оскільки не мали дієвих 

механізмів її подолання. Щодо України, то криза спочатку виявилася у 

реальному секторі економіки, а вже потім перейшла у фінансовий. Економіка 

України орієнтована на експорт, а починаючи з 2008р. відбулися стрімке 

падіння цін на товари, які експортуються, та втрата ринків збуту. Наслідком 

цього стало зменшення виробництва продукції, падіння економічної 

активності, збільшення кількості безробітних і зменшення ВВП. Найбільше 

постраждав фінансовий сектор – багато банків збанкрутувало, у багатьох 

було введено тимчасову адміністрацію. Внаслідок невиваженої кредитної 

політики зростала частка проблемної заборгованості за кредитами.  

Уважалося, що забезпечення стабільності в окремій фінансовій 

установі сприятиме стабільності всієї фінансової системи. Але криза довела, 

що стійкість кожного банку не гарантує стабільного розвитку всієї 

банківської системи. Вона виявилася своєрідним каталізатором, який 
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визначив пріоритетність застосування макропруденційного регулювання та 

нагляду порівняно з традиційними методами. 

Термін «макропруденційний» уперше використали у внутрішніх 

документах Банку міжнародних розрахунків 1979р. [9, с.17]. Раніше існувало 

лише пруденційне регулювання та нагляд, а для того, щоб відрізнити 

пруденційну політику від макропруденційної, її почали називати 

мікропруденційною (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Основні відмінності між макро- та мікропруденційною політикою 

[104, c.13; 9, c.17] 

Особливості Макропруденційна політика Мікропруденційна політика 

Мета 
Підтримання фінансової 

стабільності у цілому 

Запобігання виникненню 

проблем в окремих фінансових 

установах 

Місія 
Зниження витрат, пов’язаних із 

фінансовою нестабільністю 
Захист інтересів вкладників 

Модель ризиків у 

фінансовому секторі 
Зовнішні ризики Внутрішні ризики 

Взаємозв’язки та 

загальні ризики 

фінансових установ 

Ризики та взаємозв’язки 

фінансових установ є основними 

Ризики та взаємозв’язки 

фінансових установ не 

враховуються 

Підхід щодо 

пруденційних заходів 

Підхід на основі моніторингу 

системних ризиків фінансового 

сектора 

Підхід на основі моніторингу 

ризиків окремих банків 

Основна 

спрямованість 

регулювання та 

нагляду 

1) банки і фінансові інститути 

великі за розміром та зі складною 

структурою; 

2) стан фінансового ринку; 

3) забезпечення контрциклічності 

Захист окремих фінансових 

інститутів 

 

Отже, проаналізувавши дані табл. 1.2, можемо зробити висновок, що 

макропруденційне регулювання та нагляд – це комплекс заходів, 

спрямований на зменшення негативного впливу системного ризику і ризику 
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циклічності та покликаний забезпечити стабільний розвиток фінансового 

сектора. 

Макропруденційне регулювання та нагляд передбачає: 

1) формування державного органу, відповідального за реалізацію 

макропруденційного регулювання та нагляду; 

2) використання дієвих пруденційних інструментів; 

3) забезпечення системної стабільності; 

4) зменшення негативного впливу системного ризику; 

5) моніторинг циклічного розвитку фінансової системи. 

Основні завдання макропруденційного регулювання та нагляду у 

перспективі такі: 

1. Удосконалити систему збору інформації для своєчасного виявлення 

системного ризику та ризику циклічності. 

2. Розробити методику ідентифікації і виміру системних ризиків на 

підставі використання зазначеної інформації.  

3. Виокремити пруденційні інструменти. 

4. Визначити методи оцінки ефективності цих інструментів.  

У світовій практиці існує три моделі інституційної організації 

макропруденційного регулювання та нагляду: 

1) у структурі центрального банку є орган чи комітет, який несе 

відповідальність за розробку та реалізацію цієї політики, співпрацює з 

Правлінням і рішення приймає спільно з ним; 

2) орган функціонує при центральному банку, але рішення приймає без 

Правління, лише з урахуванням рекомендації; 

3) окремий орган поза межами центрального банку. 

Щодо України, то необхідно врахувати позитивний досвід 

високорозвинених країн, але при цьому не забувати про національну 

специфіку. Вважаємо, що найефективнішою буде перша модель, оскільки 

НБУ відповідає за реалізацію грошово-кредитної політики, а вона у 

взаємозв’язку з макропруденційною буде в комплексі забезпечувати 
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стабільний розвиток фінансового сектора. Важливим залишається питання 

підпорядкування та обміну інформацією. 

Для того, щоб макропруденційна політика була ефективною, треба 

застосовувати дієві інструменти. Експерти «Групи Тридцяти» розробили 

макропруденційні інструменти, використання яких забезпечить здатність 

фінансової системи протистояти системним ризикам, але без врахування 

ризиків циклічності (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Класифікація інструментів макропруденційної політики за 

методикою «Групи Тридцяти» [66, с.91] 

Об’єкт регулювання Інструмент 

Кредитна експансія 
Динамічний норматив співвідношення обсягу кредитів до вартості 

застави 

Леверидж 

Контрциклічний буфер капіталу. 

Стрес-тестування для оцінки достатності капіталу. 

Коефіцієнт валового левериджу. 

Підвищений коефіцієнт зважування ризику у нормативі достатності 

капіталу по торговому портфеля цінних паперів 

Ліквідність 

Додатковий буфер ліквідності. 

Норматив співвідношення довгострокових активів і довгострокових 

зобов’язань. 

Норматив співвідношення короткострокових активів і короткострокових 

зобов’язань 

 

Далі розглянемо рекомендації Комітету з глобальної фінансової 

стабільності щодо використання макропруденційних інструментів, які вже 

враховують ризик циклічності (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Класифікація інструментів макропруденційної політики, що 

рекомендовані Комітетом з глобальної фінансової стабільності [66, с.92] 

Межа 

нестабільності 

Банк 

Структура балансу Кредитні вимоги 
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закінчення табл. 1.4 

Фінансовий 

леверидж 

Норматив достатності капіталу, 

коефіцієнти зважування ризику, 

норми резервування на можливі 

втрати, обмеження на розподілення 

прибутку, обмеження щодо зростання 

кредитного портфеля 

Обмеження максимального 

співвідношення суми кредиту та 

забезпечення по ньому, обмеження 

максимального співвідношення 

процентних виплат і доходу 

позичальника, обмеження 

неспівпадання термінів зобов’язань 

та вимог 

Ризик ліквідності 

та ринковий 

ризик 

Нормування ліквідності, обмеження 

щодо валютного кредитування, 

обмеження неспівпадання термінів 

вимог і зобов’язань, обмеження 

валютної позиції 

Правила оцінки вартості фінансових 

інструментів 

Взаємозалежність 

системних гравців 

ринку 

Ліміти ризику концентрації, додаткові 

вимоги до капіталу, вимоги до 

дочірніх структур 

- 

 

Фінансова система розвивається циклічно – є фази піднесення та спаду. 

Для того, щоб зменшити негативний вплив на економіку у період спаду, 

потрібно проводити антикризову політику для згладжування циклічних 

коливань, спрямовану на недопущення нарощування банківських активів і 

боргів у період економічного піднесення за допомогою дисконтної політики; 

необхідним є формування резервів, які мають діяти контрциклічно. Важливо 

здійснювати контроль за ліквідністю банків, підвищити вимоги до системних 

банків. 

Ще одним елементом макропруденційного регулювання та нагляду є 

проведення стрес-тестування не лише в окремому банку, а загалом по 

банківській системі, щоб побачити чи вона готова до можливої кризи. 

Для української фінансової системи, а конкретно для банківського 

сектора, найкращим варіантом використання макропруденційних 

інструментів має стати [9]: 

1) створення динамічних резервів капіталу у разі значного зростання; 

2) посилення вимог до капіталу для покриття можливих збитків від 

кредитування, пов’язаного з прийняттям надмірних ризиків; 

3) створення постійних захисних резервів капіталу; 
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4) запровадження резервних вимог, визначених на підставі загальної 

величини активів в умовах, коли ціни активів на фінансових ринках 

суттєво коливаються; 

5) підвищення вимог до резервів ліквідних активів за умов доступності 

фінансування з тим, щоб використати ці резерви у разі виникнення 

проблем з подальшим фінансуванням.  

З 2015р. в Україні створено Департамент фінансової стабільності, 

функціями якого є проведення макропруденційного регулювання та нагляду 

за банківським сектором. Основними завданнями цього структурного 

підрозділу визначено: аналіз системних ризиків банківського сектора, 

розробка інструментарію для недопущення системних ризиків, розроблення 

підходів до створення моделей для проведення стрес-тестування банку і 

банківської системи загалом.  

Варто наголосити на тому, що сама макропруденційна політика не у 

змозі забезпечити системну стабільність. Важливо її поєднувати з іншими 

політиками на макрорівні – грошово-кредитною, фіскальною, а також з 

мікропруденційною. 

У посткризовий період розвитку фінансового сектора активно ведеться 

дискусія з приводу питання удосконалення банківського регулювання та 

нагляду в організаційному контексті – чи надалі НБУ повинен здійснювати 

цю функції, чи треба створити окремий орган, так званий мегарегулятор.  

На основі аналізу різних пропозицій можна виділити такі варіанти 

вирішення цієї проблеми: 

1. Створити окремий мегарегулятор. 

2. Створити окремі органи банківського регулювання та нагляду. 

Кожна з цих тез має свої переваги та недоліки. Розглянемо їх. 

Перша модель – створення окремого мегарегулятора.  

В Україні на даний час регулювання та нагляд здійснюють такі органи:  

1. НБУ – регулює діяльність банків. 
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2. Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку – здійснює 

регулювання та нагляд за фондовим ринком. 

3. Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – здійснює 

регулювання та нагляд за небанківськими фінансовими посередниками. 

У випадку створення єдиного органу регулювання фінансового ринку 

функції усіх цих органів виконуватиме мегарегулятор, який не був би 

підконтрольним НБУ, а лише підзвітним Президенту та Верховній Раді. Для 

цього необхідно внести зміни до законодавства, що стосуються: 

1) повноважень, відповідальності, завдань мегарегулятора; 

2) визначення джерела, за рахунок якого фінансуватиметься 

мегарегулятор; 

3) підзвітності такого органу Президентові та Верховній Раді. 

Запровадження мегарегулятора матиме такі позитивні наслідки: 

 Створюється орган, який відповідальний за розроблення політики, у 

тому числі і стратегії розвитку всього фінансового сектора. 

 Здійснюється консолідований нагляд. 

 Продуктивніше використовуватимуться фінансові та людські ресурси. 

 Формуватиметься єдина база даних фінансових установ. 

Небезпеки: 

1. Перетворення мегарегулятора на орган, що здійснюватиме регулювання 

та нагляд відповідно до вказівок влади. 

2. Додаткові фінансові витрати для розроблення нової законодавчої бази. 

3. Основне джерело фінансування органу – державний бюджет. 

4. Надмірна концентрація повноважень, а це створюватиме можливості для 

зловживань, що своєю чергою матиме одним з наслідків те, що захист 

інтересів споживачів та інвесторів залишиться на низькому рівні. 

Суть моделі, за якої функціонують два окремі органи регулювання та 

нагляду, полягає у тому, що один орган нагляду перебуватиме у складі 

Національного банку і здійснювати пруденційне регулювання та нагляд за 

фінансовими установами, а інший орган вирішуватиме питання, які 
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стосуються встановлення правил і здійснюватиме нагляд за учасниками 

фінансового ринку, проводитиме діяльність щодо захисту прав споживачів 

фінансових послуг та інвесторів, а також стежитиме за дотриманням 

конкуренції на фінансових ринках.  

В Україні є три регулятори, для кожного з них розроблено нормативні 

документи, що визначають порядок їхньої діяльності, відповідальність і 

повноваження. Для нового регулятора потрібно розробити нову законодавчу 

базу, яка б визначала основні принципи діяльності, організаційну структуру 

органу, повноваження, відповідальність, що передбачатиме додаткові 

фінансові витрати з державного бюджету, що за теперішньої ситуації у країні 

це  економічно недоцільно. Для прозорої діяльності органу потрібно 

забезпечити механізм підзвітності, зокрема Верховній Раді та Президенту.  

Якщо виникне потреба у створенні мегарегулятора на базі НБУ, то 

потрібно збільшити кількість функцій, які виконуватиме НБУ у ролі 

мегарегулятора, визначити порядок діяльності, повноваження та 

відповідальність. Суттєвий недолік цієї моделі – ймовірність настання 

ситуації, за якої новий мегарегулятор може перетворитися у «бюрократичну 

машину». 

Відповідно до «Концепції реформи банківської системи України до 

2020 року» планується створити мегарегулятор на базі НБУ, який 

відповідатиме за пруденційний нагляд фінансового сектора. Передбачалося, 

що страхові компанії будуть під наглядом НБУ до середини 2015р., а ринок 

цінних паперів – до середини 2016р. Отож, вже до кінця 2016р. НБУ мав би 

отримати контроль над всім фінансовим сектором. Задекларовані цілі поки 

що ще не досягнуто.  

Втім, на етапі практичної реалізації ініціативи НБУ, доведеться довести 

її виправданість, адже є й протилежні приклади. Спочатку від ідеї створення 

єдиного регулятора відмовились США, а у 2013р. у Великобританії – 

Управління з фінансового регулювання та нагляду (FSA) поділили на дві 

структури: FCA (Financial Conduct Authority), що регулює проведення 
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фінансових операцій, та PRA (Prudential Regulation Authority), здійснює 

пруденційне регулювання та нагляд [114]. 

Розглянувши усі моделі та оцінюючи ситуацію в Україні, можемо 

зробити висновок, що будь-які організаційні зміни треба проводити виважено 

та стратегічно обґрунтовано. Сьогодні не є нагальною потреба створення 

нових органів регулювання та нагляду відповідно до описаних вище моделей. 

Рівень розвитку вітчизняного фінансового ринку, розміри банків, наявність 

фінансових конгломератів, обсяг і структура банківських послуг – ці та інші 

обставини демонструють, що проблема створення та функціонування 

мегарегулятора, не на часі. 

Для того, щоб забезпечити стабільний розвиток фінансового сектора, 

потрібно не перекладати повноваження та відповідальність з одного органу 

на інший, а проводити регулювання та нагляд на якісно високому рівні, 

удосконалюючи інструменти регулювання та нагляду, оскільки від стійкого 

розвитку фінансового сектора залежить економічний розвиток країни. 

Національний банк застосовує різні методи регулювання та нагляду залежно 

від ситуації на грошово-кредитному ринку, макроекономічної ситуації. 

Важливо, щоб ці методи були дієвими. 

Основні нормативні документи, які регулюють діяльність банків в 

Україні, такі:  

1. Конституція [79] – має найвищу юридичну силу, а закони та інші 

нормативно-правові акти приймають на її основі і повинні відповідати їй. 

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» [48] – тут 

визначено форми банківського регулювання, основну мету банківського 

нагляду, порядок створення банків, процедури реорганізації та ліквідації 

банку, порядок проведення інспекційних перевірок. 

3. Закон України «Про Національний банк України» [53] – у десятому 

розділі зазначено головну мету банківського регулювання та нагляду, а також 

наголошується на тому, що для захисту інтересів вкладників і кредиторів 

НБУ встановлює економічні нормативи, дотримання яких є обов’язковим для 
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всіх банків, основна мета яких – здійснення контролю за ризиками, що 

притаманні банківській діяльності, визначено порядок формування і 

використання резервних фондів для покриття потенційних втрат, 

приділяється увага і повноваженням НБУ при здійсненні функцій 

банківського регулювання та нагляду. 

4. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

[54] – визначено правові, фінансові та організаційні засади функціонування 

системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати Фондом 

відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між фондом, 

банками, Національним банком України, визначаються повноваження та 

функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і їх 

ліквідації. 

Також необхідно звернути увагу на положення, інструкції, що 

затверджуються Постановами Правління НБУ і детально пояснюють сутність 

законів. 

1. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 

28.08.2001р. №368 [64] – визначено що таке регулятивний капітал банку, 

як він формується, його складові, умови залучення коштів як 

субординований капітал, контроль за такими коштами, розглядаються 

економічні нормативи, порядок їхнього розрахунку. 

2. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття 

відокремлених підрозділів від 08.09.2011р. №306 [140] – розглянуто 

порядок реєстрації банків та отримання ліцензії від НБУ на здійснення 

банківських операцій. 

3. Положення про планування та порядок проведення інспекційних 

перевірок від 17.07.2001р. №276 [137] – НБУ виконує інспекційні 

перевірки банків, філій іноземних банків та учасників банківської групи 

з метою комплексного аналізу фінансового стану банку, який охоплює 

перевірку звітності, дотримання законодавства з питань банківської 



78 
 

діяльності, визначення чи ризикова діяльність не загрожує інтересам 

вкладників і кредиторів. У положенні зазначено порядок проведення 

інспекційних перевірок, права й обов’язки інспекторів, що її 

здійснюють. 

4. Положення про застосування Національним банком України 

стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи 

від 17.09.2015р. №615 [134] – НБУ регулює ліквідність за допомогою 

різних інструментів: якщо потрібно підтримати ліквідність, то 

відповідно, виконуючи функцію «банк банків», надає кредити 

рефінансування, щоб вилучити надлишкову ліквідність – проводить 

операції з депозитними сертифікатами. 

5. Положення про застосування Національним банком України заходів 

впливу за порушення банківського законодавства від 17.08.2012р. №346 

[133] – у випадку порушення банками законодавства НБУ застосовує 

відповідно адекватні заходи впливу. 

6. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» від 

15.03.2004р. №104 [99] – для оцінки ризиків НБУ використовує свою 

методику. Тут акцентовано на виявленні, вимірюванні, контролі та 

управлінні різними ризиками, з якими банк стикається при здійсненні 

своєї діяльності. 

7. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності 

банків в Україні від 02.06.2009р. №315 [98] – детально описано порядок 

розрахунку економічних нормативів, дотримання яких обов’язкове для 

банків.  

Нормативно-правова база у сфері банківського регулювання та нагляду 

постійно оновлюється, вдосконалюється. Варто наголосити на тому, що 

фінансова сфера, в тому числі і банківська, інтенсивно розвивається, що 

визначає потребу подальших напрацювань з метою вдосконалення 

законодавства, щоб повністю виконувати функцію банківського регулювання 

та нагляду.  
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Регулювання банківської діяльності – важлива складова економічної 

політики держави. Успіх діяльності банківських установ залежить від 

ступеня довіри населення до банків. Коли вкладники будуть впевненні, що 

держава захищає їхні інтереси, що у випадку банкрутства банку їхні вклади 

разом із процентами будуть поверненні, то нестимуть до банку свої 

заощадження, а це один із чинників забезпечення стабільного розвитку всієї 

банківської системи. Для підтримання довіри важливою умовою є прозорість 

банківської діяльності, а це означає, що у достатній мірі банки повинні 

поширювати інформацію про свій фінансовий стан, при цьому не порушуючи 

принципу банківської таємниці. Регулювання за допомогою ринкового 

механізму буде також ефективним, коли довіра до банків залишатиметься на 

високому рівні та діяльність банків буде прозорою. З огляду на ситуацію, що 

склалася у період кризи, коли через втрату довіри до банківської системи 

вкладники почали масово вилучати свої вклади з банків, що підірвало 

ліквідність банківської системи, варто зауважити, що лише одного 

саморегулювання є недостатньо і потрібно здійснювати державне втручання. 

Кожна країна має свій орган регулювання. Водночас виникає необхідність 

створення такого органу, який би здійснював регулювання та нагляд на 

міжнародному рівні. Таким органом став Базельський комітет з питань 

банківського нагляду.  

Головна мета діяльності Базельського комітету – розроблення 

рекомендацій для поліпшення здійснення банківського регулювання та 

нагляду, а також застосування цих рекомендацій на практиці центральними 

банками більшості країн, щоб система банківського нагляду всіх країн була 

надійною та ефективною. 

Одним із основних напрямів діяльності Базельського комітету є 

проблеми міжнародного нагляду, для вирішення яких розробили низку 

документів, серед яких «Базельський конкордат» від 1975р., 

«Консолідований нагляд за міжнародною діяльністю банків» від 1979р., 

«Мінімальні вимоги до нагляду за міжнародними банківськими концернами 
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та їхніми закордонними установами» від 1992р., «Транскордонний 

банківський нагляд» від 1996р. [176, с. 135-136]. 

Щодо пруденційного регулювання, то Базельський комітет 

сформулював:  

1. Основні принципи ефективного банківського нагляду [118], розроблені 

1997р., внесено поправки у 2006р. 

2. Базель І – 1988р. або «Міжнародна конвергенція щодо розрахунку 

капіталу та вимог до капіталу» [120]. 

3. Базель ІІ – 2004р. – «Міжнародна конвергенція щодо розрахунку 

капіталу та вимог капіталу. Нові підходи» [120]. 

4. Базель ІІІ – після глобальної фінансової кризи Базельський комітет в 

грудні 2010р. прийняв два документи – «Базель ІІІ: Загальні регуляторні 

підходи до підвищення стійкості банків і банківських систем» та 

«Базель ІІІ: Міжнародні підходи до вимірювання ризиків ліквідності, 

стандартів і моніторингу» [207; 208]. 

Основні принципи ефективного банківського нагляду є мінімальними 

стандартами надійного пруденційного регулювання та нагляду за банками і 

банківськими системами. Їх застосовують різні країни як орієнтири для 

оцінки якості їхніх наглядових систем і для визначення майбутніх заходів, 

спрямованих на досягнення базового рівня надійної наглядової практики. 

Основні принципи також використовує Міжнародний валютний фонд (МВФ) 

та Світовий банк у контексті Програми оцінки фінансового сектора (FSAP) 

для оцінки ефективності систем і практики банківського нагляду в різних 

країнах [118].  

Базель І або Угода про капітал, опублікована 1988р., стала першим 

міжнародним документом, який визначав стандарти банківської діяльності. 

Спочатку його зобов’язані були запровадити країни-члени Базельського 

комітету, а потім інші країни за бажанням. Суть цього документа полягала у 

тому, що визначалися однакові вимоги до банків, які були міжнародно-
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активними. Мета розроблення такого документа – підтримання на належному 

рівні стабільності світової банківської системи. 

Базель І було прийнято 1988р., внесено поправки 1996р. Варто 

звернути увагу, що рекомендації, які викладені у цьому документі, з часом 

втратили свою актуальність через різні причини, зокрема: запровадження 

нових банківських продуктів, глобалізація фінансових ринків, розвиток 

технологій. Тому виникла потреба у реформуванні Базеля І відповідно до 

умов функціонування міжнародної банківської системи. У 2004р. 

Базельський комітет розробив і затвердив нову Угоду про капітал, яка 

отримала назву «Базель ІІ». Нові вимоги до капіталу більшою мірою 

враховували рівень ризикованості операцій, передбачали формування 

необхідного обсягу ресурсів для забезпечення покриття ризиків.  

Нова угода про достатність капіталу грунтувалася на трьох підходах чи 

«опорах» [10; 12]: 

1) мінімальні вимоги до капіталу; 

2) процес банківського нагляду; 

3) ринкова дисципліна. 

Головна мета запровадження Базеля ІІ – сприяння забезпеченню 

стабільності та надійності міжнародної банківської системи. Але світова 

криза, яка розпочалася ще у 2007р. виявила, що цей документ не зміг 

достатньою мірою гарантувати це. Потрібно було розробити нову, якіснішу 

стратегію розвитку банківської системи. Такою стратегією, глобальною 

реформою, став Базель ІІІ, який визначав нові правила регулювання та 

нагляду. Зауважимо, що нова угода Базель ІІІ не скасовує попередню, а лише 

є вдосконаленим варіантом Базеля І та Базеля ІІ. Зокрема, другий і третій 

компонент Базеля ІІ – чинні. Основні відмінності між двома угодами 

(Базелем ІІ і Базелем ІІІ) демонструє додаток Б. 

Для того, щоб здійснювати нагляд на якісно новому рівні, Базель ІІІ 

пропонує нові стандарти для оцінки достатності капіталу, левериджу та 

ліквідності, управління ризиками. 
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Конкретніше вимоги Базеля ІІІ полягають у наступному [16, с.54; 101]: 

1. Підвищення розміру капіталу першого рівня з 4% до 6% таким чином: з 

1 січня 2013р. – 4,5%, а з 1 січня 2014р. – 5,5%, з 1 січня 2015р. – 6% 

(додаток В). Це означає, що інші інструменти капіталу першого рівня – 

відкладені податкові активи, інвестиції в інші фінансові компанії 

(additional going concern capital) можуть становити до 1,5% від 

загального розміру капіталу першого рівня. 

2. Підвищення до 4,5% мінімального розміру ліквідного резерву власного 

капіталу банку або так званого коефіцієнта основного капіталу першого 

рівня. Раніше цей рівень становив 2% (додаток Г). 

3. У разі виникнення кризової ситуації у світовій фінансовій системі банки 

повинні виділяти в особливий стабілізаційний фонд до 2,5% капіталу, 

залежно від розмірів банків та їхньої вразливості; вводиться додаткова 

вимога до достатності капіталу під час надлишкового зростання 

кредитного портфеля в розмірі 0-2,5%. 

До складу капіталу включається капітал першого рівня (базовий 

капітал першого рівня + додатковий капітал першого рівня) та капітал 

другого рівня, причому кожен із цих рівнів має власне призначення.  

Основним призначенням капіталу першого рівня є покриття збитків на 

стадії функціонування банку (до банкрутства та ліквідації). Зважаючи на це, 

за його допомогою необхідно забезпечити банку запас для покриття збитків, 

без залучення інвесторів. Усталеність і стабільність капіталу першого рівня є 

гарантією його доступності під час фінансових криз, а тому інструменти, 

якими він представлений, не повинні мати встановленої дати погашення. 

Інакше інвестори можуть повернути емітовані банком цінні папери тоді, коли 

він матиме найменший обсяг доступних ліквідних коштів [101, c.14]. 

Капітал другого рівня використовують у разі ліквідації банку. 

Мінімальний розмір базового капіталу першого рівня, який може 

складатися лише зі звичайних акцій, відповідних резервів і нерозподіленого 

прибутку, повинен стимулювати банки до обмеження випуску 
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привілейованих акцій. Нерозподілений прибуток залишається головним 

джерелом кореневого капіталу першого рівня. Гібридні інструменти, 

використання яких передбачалося відповідно до Базеля II, згідно з Базелем ІІІ 

мають бути виключені зі складу банківського капіталу, оскільки вони 

зазвичай мають фіксовані дивіденди/платежі та кінцевий строк повернення. 

Обмеження виплат дивідендів за інструментами, що входять до складу 

додаткового капіталу першого рівня та капіталу другого рівня, не повинно 

бути постійним, оскільки це може заважати рекапіталізації банків, даючи 

неправильні сигнали інвесторам [101, c. 14-15]. 

Вимоги Базеля ІІІ почали застосовувати з 2013р. і до 2019р. З огляду на 

такий великий часовий діапазон важко спрогнозувати точний вплив цієї 

угоди на міжнародну банківську систему. Проте можна виділити такі 

наслідки його запровадження: 

1. Реалізація усіх норм потребує великих фінансових затрат. 

2. Збільшення розміру капіталу означає збільшення вартості капіталу, 

наслідком цього буде збільшення вартості послуг, які надаватимуть 

банки. Також необхідно акцентувати на тому, що нарощування капіталу 

відбуватиметься з прибутку, а це означає, що буде зменшено обсяги 

дивідендних виплат. Або може виникнути ситуація, коли банки не 

дотримуватимуться встановлених вимог відповідно до цього документа, 

то центральні банки мають повноваження застосовувати до таких банків 

відповідні заходи, які теж передбачають скорочення дивідендів, бонусів, 

премій менеджерам.  

3. Для запровадження всіх вимог банкам потрібні значні кошти, що може в 

підсумку привести до процесів злиття та поглинання, а як наслідок – 

підвищення монополізації на банківських ринках. 

Вимоги Базельського комітету є якісними рекомендаціями, 

спрямованими на вдосконалення системи регулювання та нагляду. Україна 

також їх застосовує. Більшість нормативних актів розроблено відповідно до 

таких вимог. Наприклад, в Інструкції про порядок регулювання діяльності 
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банків в Україні враховано це при розрахунку економічних нормативів 

діяльності. Варто наголосити на тому, що для проведення ефективного 

регулювання та нагляду важливо поєднувати рекомендації Базельського 

комітету (які передусім спрямовані на розвинуті країни) з особливостями 

функціонування вітчизняної банківської системи, для якої також розроблено 

низку положень, інструкцій тощо. 

 

Висновки до розділу 1 

 

На підставі проведеного дослідження теоретико-методичних основ 

банківського регулювання та нагляду в Україні можемо зробити такі 

висновки. 

1. На даному етапі розвитку вітчизняної банківської системи важливим є 

правильне застосування НБУ функції банківського регулювання та 

нагляду. Банки за своєю суттю є фінансовими посередниками, які на 

українському фінансовому ринку займають найбільшу частку серед 

інших фінансових установ, та, відповідно до особливостей діяльності, 

можуть потенційно позитивно чи негативно впливати на економічні 

процеси у державі. Тому пріоритетним завданням центрального банку є 

державне регулювання та контроль за діяльністю банків.  

2. Дослідження основних підходів вітчизняних науковців до трактування 

понять «банківське регулювання» та «банківський нагляд» дало 

можливість сформулювати авторське тлумачення цих понять, яке 

відрізняється від існуючих урахуванням сучасних аспектів, 

особливостей розвитку вітчизняної банківської системи у посткризовий 

період. Отже, банківське регулювання – це діяльність з приводу 

розроблення й ухвалення законів, положень, інструкцій, директив, що 

визначають межі банківської діяльності та передбачають використання 

конкретних інструментів, методів, щоб забезпечити на належному рівні 

захист інтересів вкладників, кредиторів, акціонерів, клієнтів, а також 
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сприяти стабільному розвитку банківського сектора в умовах відкритої 

економіки України. Банківський нагляд – це моніторинг процесів, які 

відбуваються у банківській сфері на всіх етапах життєвого циклу банків 

для відстеження дотримання банками законодавства, економічних 

нормативів діяльності та інших вимог Національного банку, а також 

застосування відповідних заходів для виправлення ситуації на 

початкових етапах з метою досягнення стабільності банківської системи 

в умовах відкритої економіки України. 

3. У чинному законодавстві простежується непослідовність у 

формулюванні функцій НБУ, де в одній статті визначають окремі 

функції банківського регулювання та банківського нагляду, а в інших їх 

об’єднують в єдину. Вважаємо, що треба на законодавчому рівні 

закріпити функцію банківського регулювання та нагляду, оскільки саме 

регулювання не буде ефективним, якщо не підкріплене контролем, що є 

основою банківського нагляду. 

4. Кризові тенденції у вітчизняному банківському секторі 

продемонстрували неефективність проведення НБУ нагляду за 

банківськими установами, наслідком чого стало банкрутство великої 

кількості банків, а також криза ліквідності. У зв’язку з тим, виникає 

потреба у застосуванні вдосконаленого підходу до проведення 

банківського нагляду – ефективного банківського нагляду. Розглянувши 

базові елементи ефективного банківського нагляду, запропоновано 

власне визначення цього поняття, суть якого полягає у такому: це 

комплекс заходів, що включає у себе контроль та відстеження ситуації у 

банківському секторі; базується на інституційно-правовому, 

методологічному, інформаційному, фінансовому забезпеченні; 

передбачає використання безвиїзного, виїзного нагляду та громадського 

контролю для досягнення системної стабільності, динамічного розвитку 

банківської системи, захищеності інтересів кредиторів, вкладників, 

акціонерів, клієнтів, а також якісного управління ризиками в умовах 
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відкритої економіки України. Також розроблено модель формування 

ефективного банківського нагляду. 

5. Методи та інструменти банківського регулювання та нагляду визначені 

у чинному банківському законодавстві. Зокрема, методи державного 

регулювання банків охоплюють дві групи – адміністративного та 

індикативного регулювання; а банківського нагляду – виїзне та безвиїзне 

інспектування банків.  

6. Система банківського регулювання та нагляду функціонує з часу 

здобуття Україною незалежності. Процес її становлення логічно 

поділений на 6 етапів, кожен з яких має свої індивідуальні особливості. 

7. Функцію банківського регулювання та нагляду в Україні виконує 

центральний банк – Національний банк України. У його складі є 

структурні підрозділи, які безпосередньо здійснюють її реалізацію: 

Департамент банківського нагляду, Департамент інспекційних перевірок 

банків, Департамент фінансового моніторингу, Управління реєстрації та 

ліцензування, Департамент методології, Управління моніторингу 

пов’язаних з банками осіб.  

8. Після світової фінансової кризи 2008-2009 рр. розпочалося активне 

обговорення нового типу політики – макропруденційного регулювання 

та нагляду. У роботі визначено сутність макропруденційного 

регулювання та нагляд, його головні компоненти. 

9. Удосконалення системи банківського регулювання та нагляду у напрямі 

створення мегарегулятора, окремих органів регулювання та нагляду чи 

надання НБУ функції мегарегулятора є на даний момент передчасним. 

Вважаємо, що сьогодні потрібно залишити функціональну модель 

регулювання та нагляду, де кожен сектор регулює окремий орган. 

10. Банківське регулювання та нагляд буде якісним тоді, коли 

базуватиметься на чіткій нормативно-правовій основі. Українське 

законодавство, що регулює діяльність банків, розроблене відповідно до 

рекомендацій Базельського комітету з питань банківського нагляду, 
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однак вимагає удосконалення у напрямку приведення у відповідність до 

національних умов функціонування банківської системи з урахуванням 

міжнародних стандартів і вимог.  

Основні наукові результати, отримані під час дослідження теоретико-

методичних основ банківського регулювання та нагляду, опубліковано у 

працях автора [184; 185; 186; 189; 190; 192; 194; 195; 196; 197; 200; 204]. 
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РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 

БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УМОВАХ 

ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Оцінка проведення Національним банком України попереднього 

контролю за банківськими установами 

 

Національний банк України проводить банківське регулювання, 

здійснює нагляд за банківськими установами шляхом проведення вступного, 

попереднього, поточного та наступного контролю. Кожен з перелічених 

видів контролю має свої характерні особливості. 

Попередній контроль – важливий етап реалізації безвиїзного 

банківського нагляду, який передбачає дотримання банками вимог щодо: 

1) економічних нормативів діяльності; нормативу обов’язкового 

резервування; 

2) здійснення банківської діяльності виважено, з оптимальним рівнем 

ризиків; 

3) формування резервів під втрати за активними операціями, а також 

застосування Національним банком заходів впливу за порушення 

банківського законодавства. 

Спочатку НБУ встановлює вимоги та обмеження для банківської 

діяльності, а потім стежить за їхнім дотриманням на підставі звітності, яку 

банки подають. Після цього формується загальна картина дотримання, 

наприклад, економічних нормативів у цілому по банківській системі. Головна 

мета безвиїзного нагляду – побачити проблеми в банку на ранніх етапах, що 

дасть змогу вжити конкретних дій для виправлення (поліпшення) ситуації чи 

для проведення перевірки у самому банку (виїзне інспектування). Та 

необхідно зазначити, що такі перевірки на місцях будуть ефективні, якщо 

банк надає достовірну інформацію про свою діяльність.  

Правова основа для проведення попереднього контролю така: 
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1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» статті 71-74 [48]. 

2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, 

затверджена Постановою Правління НБУ 28.08.2001р. №368 [64]. 

3. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності 

банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ 02.06.2009р. 

№315 [98]. 

4. Положення про порядок формування та зберігання обов’язкових резервів 

банками України та філіями іноземних банків в Україні, затверджене 

Постановою Правління НБУ 11.12.2014р. №806 [142]. 

5. Положення про застосування Національним банком України заходів 

впливу за порушення банківського законодавства, затверджене 

Постановою Правління НБУ 17.08.2012р. №346 [133]. 

Одним із способів непрямого впливу на банківську діяльність є 

встановлення НБУ обов’язкових економічних нормативів, які виконують 

також функцію контролю за ризиками, пов’язаними з операціями банків.  

В Інструкції Про порядок регулювання діяльності банків в Україні 

визначено такі групи нормативів [64]: 

– капіталу; 

– ліквідності; 

– кредитного ризику; 

– інвестування. 

Капітал банку є найголовнішим показником, який демонструє 

успішність діяльності, перспективи розвитку установи. Розмір капіталу 

визначає обсяг активних операцій банку.  

Основною функцією регулятивного капіталу банку є забезпечення 

безперервної діяльності банку, оскільки у випадку отримання 

непередбачуваних збитків вони фінансуються за рахунок такого його 

компонента як резервні фонди. Необхідний обсяг регулятивного капіталу дає 

змогу банкам залишатися платоспроможними та ефективно вести свою 

діяльність, незважаючи на різноманітні впливи зовнішнього середовища. 
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Тому ті банки, в яких капітал є меншим встановленого рівня, або ж 

«недокапіталізовані», мають більшу ймовірність збанкрутувати у разі 

погіршення ситуації на фінансовому ринку чи взагалі в економіці, а ті банки, 

що «занадто капіталізовані», теж неконкурентоспроможні, оскільки 

неефективно використовують наявні можливості. Отже, капітал банку 

виконує важливу регуляторну функцію. Національний банк встановлює 

мінімальні вимоги до його розміру, яких банки зобов’язані дотримуватися 

при здійсненні своєї діяльності.  

Такі мінімальні вимоги розкрито у групі нормативів капіталу, а саме: 

Н1 – мінімальний розмір регулятивного капіталу як абсолютний показник 

рівня капіталізації, та Н2 – достатність (адекватність) регулятивного капіталу 

як відносний показник якості капіталу.  

НБУ у різні періоди своєї нормотворчої діяльності змінював 

особливості застосування нормативів. Так, норматив Н3 – співвідношення 

регулятивного капіталу до сукупних активів та Н3-1 – відношення 

регулятивного капіталу до зобов’язань, який введено у розрахунок з лютого 

2013р., починаючи з 1 січня 2015р. не розраховують. Натомість Постановою 

№ 312 від 12.05.2015р. НБУ запроваджує норматив достатності основного 

капіталу Н3 на рівні 7% та два буфери капіталу – буфер запасу капіталу та 

контрциклічний буфер капіталу.  

Буфер запасу капіталу – порядок розрахунку та розмір залежать від 

загального обсягу ризику, оскільки розраховується на його основі. 

Формування цього буфера відбуватиметься з 01 січня 2020р. так: спочатку 

його розмір становитиме 0,625%, надалі щороку повинен збільшуватись на 

0,625% до досягнення у 2023р. 2,5%.  

Контрциклічний буфер – також розраховують від загального обсягу 

ризику розміром від 0 до 2,5%. Його розмір визначають на підставі аналізу 

кредитних операцій банку, а також аналізують ризики, які можуть виникнути 

при їхньому зростанні. Тоді НБУ ухвалює рішення про розмір 

контрциклічного буфера для конкретного банку. 
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Мінімальне значення нормативу Н1 змінювалося у різні періоди. Так, 

раніше існувала норма 10 млн євро; потім її було переведено у національну 

валюту – 120 млн грн.; постановою №464 затверджено, що банки, які будуть 

створені з серпня 2014р. мають сформувати регулятивний капітал у сумі не 

менше 500 млн грн., а ті банки, які вже функціонують на ринку банківських 

послуг, повинні поетапно (протягом 10 років) збільшувати його розмір.  

А вже постановою №58 від 04.02.2016р. НБУ змінив такі терміни у бік 

пришвидшення. Іншою постановою №242 від 07.04.2016р. «Про внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів [121] НБУ спростив процедуру 

збільшення регулятивного капіталу. 

Також регулятор протягом 2015р. проводив роботу з удосконалення 

розрахунку нормативів Н1 та Н2. Зокрема, Постановою №312 від 

15.06.2015р. скасовано норми щодо зменшення регулятивного капіталу на 

суму перевищення економічних нормативів кредитного ризику Н7, Н9 та 

операцій між банком та пов’язаними особами з інвестором за 

субординованим боргом [121]. А Постановою №683 від 08.10.2015р. 

уточнено розрахунок нормативу Н2 – доповнено групу активів зі ступенем 

ризику 0% активами, що забезпечені державною гарантією; включено 

облігації внутрішніх державних позик з індексованою вартістю при 

визначенні суми відкритої валютної позиції [121].  

У табл. 2.1. наведено дані щодо дотримання банками нормативів 

капіталу.  

Таблиця 2.1  

Дотримання банками нормативів капіталу (у загальному по 

системі) 

Економічні 

нормативи 
01.01.2011р 01.01.2012р 01.01.2013р 01.01.2014р 01.01.2015р 01.01.2016р 

Н1 (млн 

грн) 
160896,9 178454 178908,9 204975,9 188948,9 129816,9 

Н2, % 20,83 18,90 18,06 18,26 15,60 12,31 

Н3, % 14,57 14,96 14,89 13,98 - - 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 
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З даних табл. 2.1. можемо побачити, що протягом 2010-2014 років 

банки дотримувалися нормативів.  

У 2012р. відбулося збільшення регулятивного капіталу на 10,9% або на 

17,55 млрд грн. в основному завдяки збільшенню основного компонента – 

статутного капіталу. Це було пов’язано з тим, що вже у 2011р. ситуація у 

банківській сфері помітно покращилась, наслідки кризи частково вдалося 

подолати. 

Частка фактично сплаченого та зареєстрованого статутного капіталу у 

структурі регулятивного капіталу збільшилась з 66,1% до 69,1%, а 

субординованого боргу зменшилась з 15,5% до 13,4% станом на 01.01.2012р. 

Частка загальних резервів і фондів банку в регулятивному капіталі – 4,4% 

[151]. Отже, бачимо, що зростання відбулося саме в основному капіталі як 

найякіснішій складовій регулятивного капіталу.  

Капітал банків за 2012р. збільшився на 0,3% або на 0,5 млрд грн. до 

178,9 млрд грн. здебільшого у зв’язку зі збільшенням загальних резервів і 

фондів та статутного капіталу. Протягом 2012р. відбулися зміни у структурі 

регулятивного капіталу. Зокрема, частка статутного капіталу у структурі 

регулятивного капіталу зменшилася з 69,1% до 68,4% на 01.01.2012р., а 

частка субординованого боргу – з 13,4% до 11,0% на 01.01.2012р. Натомість 

частка загальних резервів і фондів банку зросла до 7,5% [151]. 

Протягом 2013р. регулятивний капітал банків зріс на 14,6% (на 26,1 

млрд грн.) – до 205,0 млрд грн. за рахунок збільшення внесків за 

незареєстрованим статутним капіталом (на 14,6 млрд грн.) та статутного 

капіталу (на 9,8 млрд грн. або на 5,6%). Також за цей період відбулися зміни 

у структурі регулятивного капіталу: частка статутного капіталу зменшилась 

до 65,7%, а субординованого боргу – збільштлась – до 11,4% [152, с.27]. 

Зважаючи на кризову ситуацію у банківській сфері 2014р., дотримання 

економічних нормативів капіталу спостерігалося на мінімально допустимому 

рівні. Регулятивний капітал банків зменшився за 2014р. на 7,8% (на 16,0 млрд 

грн.) – до 188,9 млрд грн. Таке скорочення передусім зумовлено 
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переведенням 17 банків у стадію ліквідації та збитками, які отримали 

внаслідок доформування резервів. Протягом 2014р. відбулися зміни у 

структурі регулятивного капіталу. Зокрема, частка статутного капіталу 

(складова основного капіталу) у структурі регулятивного капіталу 

зменшилася до 59,2% з 65,7% на 01.01.2014р. Натомість частка 

субординованого боргу (складова додаткового капіталу) у регулятивному 

капіталі зросла з 11,4% до 17,6 на 01.01.2014р., а частка внесків за 

незареєстрованим статутним капіталом (складова основного капіталу) – до 

9,1% (на 01.01.2014р. – 5,5%) [153, с. 35-36]. 

Капітал банки можуть збільшити за рахунок двох джерел – прибутку та 

додаткових внесків акціонерів. Перше джерело було недоступне через 

отримання банківською системою у 2014р. значних збитків у розмірі 53 млрд 

грн. Це пояснюється втратою банками бізнесу в окупованому Криму та 

частині Донецької і Луганської областей, девальвацією гривні, потребою 

доформувати резерви, скороченням кредитних операцій, неповерненням 

кредитів і вилученням значної частини ресурсної бази. Друге – через 

зменшення зацікавленості інвесторів у зв’язку з кризою, військовими діями 

та загальною макроекономічною нестабільністю. 

Станом на 01.01.2016р. регулятивний капітал банківської системи 

України зменшився на 59,1 млрд грн. до 129,8 млрд грн. 

Сьогодні у контексті розв’язання проблеми капіталізації 

першочергового вирішення потребує питання поліпшення якості активів. 

Велика частка проблемних активів призводить до вичерпування резервів і до 

зменшення розмірів капіталу. Також  особливої уваги заслуговує робота з 

власниками у напрямі збільшення внесків до капіталу банку. Банкам варто 

подбати про поліпшення власного капіталу у кількісному та якісному 

вираженні.  

Наступна група нормативів – нормативи ліквідності.  

Ефективність діяльності банків значною мірою визначається рівнем їх 

ліквідності. На практиці трапляються випадки з надлишковою та 
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недостатньою ліквідністю банківської установи. Обидва стани для 

банківської системи загалом та банку зокрема є шкідливими, тому 

найкращим варіантом є пошук оптимального рівня ліквідності, коли банк з 

одного боку є фінансово стійким, а з іншого – прибутковим. 

Ліквідність – це такий стан банку, за якого спостерігається вчасне 

виконання зобов’язань перед кредиторами, вкладниками. Тобто, це 

можливість банку своєчасно, у повному обсязі проводити розрахунки, 

здійснювати платежі, виплати вкладникам на першу вимогу і у даній валюті, 

реалізовувати пасивно-активні операції. Іншими словами, це здатність банку 

виконувати свої безпосередні функції, що у підсумку впливає на стабільність 

банківської системи. У даному випадку моніторинг, нагляд за цими 

процесами здійснює НБУ. Одним із інструментів регулювання ліквідності є 

встановлення для банків обов’язкових економічних нормативів ліквідності: 

миттєвої (Н4), поточної (Н5) та короткострокової (Н6) ліквідності (рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1. Значення нормативів ліквідності банківської системи України 

протягом 2014-2015 рр. [121]. 
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Регулятор контролює виконання нормативів ліквідності на мінімально 

допустимому рівні, при цьому не обмежує їх у нарощуванні вільної 

ліквідності, оскільки не може втручатись в оперативну діяльність. 

Загалом протягом усього досліджуваного періоду спостерігається 

ситуація з перевищенням нормативів ліквідності майже у 1,5 раза, що 

свідчить про надлишкову ліквідність у банківській системі, а також є 

результатом жорсткого контролю з боку НБУ за дотриманням нормативів і 

застосуванням заходів впливу при їх порушенні (таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2 

Дотримання банками нормативів ліквідності 

Економічні 

нормативи 

(нормативне 

значення) 

01.01.2011р 01.01.2012р 01.01.2013р 01.01.2014р 01.01.2015р 01.01.2016р 

Н4 (20%) 58,80 58,48 69,26 56,99 57,13 78,73 

Н5 (40%) 77,33 70,53 79,09 80,86 79,91 79,98 

Н6 (60%) 91,19 94,73 90,28 89,11 86,14 92,87 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Тоді банки накопичують вільну ліквідність для уникнення санкцій 

регулятора, що і відобразилось на значеннях нормативів (табл. 2.2). Зокрема, 

за 2012р. банківська система вперше після кризових 2008-2009 років 

отримала позитивний фінансовий результат 4,9 млрд грн., що демонструє 

поступову стабілізацію банківського сектора і відновлення після кризи. Темп 

зростання активів становив 106,9%, зокрема зросла частка високоліквідних 

активів. 

Активи зростали швидшими темпами, ніж зобов’язання, що 

спричинило значне перевищення нормативів ліквідності. Національний банк 

протягом 2012р. надав 97,6 млрд грн. кредитів рефінансування, операції зі 

стерилізації вільної ліквідності становили 16,7 млрд грн. 

2013 рік був роком подолання наслідків кризи. Зокрема, станом на 

01.01.2014р. зростали активи банківського сектора в основному за рахунок 
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надання позик суб’єктам господарювання. Водночас простежувалась 

ситуація з покращенням якості активів – частка простроченої заборгованості 

за кредитами зменшилась з 8,9% до 7,7%. Паралельно відбулось зростання 

зобов’язань банків здебільшого через зростання депозитів населення.  

НБУ було внесено зміни щодо нормативу обов’язкового резервування 

коштів – з 01.07.2013р. з 50% до 40% зменшено частку обов’язкових резервів, 

що утримують банки на окремому рахунку у центральному банку. Це 

сприяло підвищенню гнучкості при управлінні ліквідністю. Облікова ставка 

протягом року зменшувалась – з 10.06.2013р. на 0,5 п.п. до 7%, а з 

13.08.2013р. – до 6,5%. Це спричинило зниження процентних ставок за 

операціями рефінансування. НБУ надав банкам кредитів рефінансування на 

загальну суму 71,4 млрд грн. Обсяг операції з вилучення надлишкової 

ліквідності – 270,4 млрд грн.  

Відповідно, значення нормативів ліквідності загалом по системі у цій 

ситуації були такими: норматив миттєвої ліквідності перевищував 

нормативне значення у 2,8 раза, поточної – вдвічі, короткострокової – майже 

у 1,5 раза. 

Системні дисбаланси, які накопичились протягом останніх років у 

банківському секторі, спровокували нову хвилю банківської кризи, яка 

наочно проявилась саме у 2014-2015 рр. 

Девальвація гривні, анексія Криму, військові дії на сході країни 

призвели до спаду в економіці й одразу ж позначились на банківській 

системі. Починаючи з кінця 2013р., вкладники масово вилучали свої 

заощадження. Ця тенденція також продовжувалась у 2014-2015рр. 

Відповідно, банки почали втрачати свою ліквідність, яка була компенсована 

фінансовою допомогою НБУ, а також адміністративними методами. Зокрема, 

з 28.02.2014р. НБУ ввів обмеження щодо зняття валютних вкладів – через 

касу і банкомати 15 тис. грн. за добу. Крім того, з 01.08.2014р. запроваджено 
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податок на доходи від депозитів у розмірі 15%1. Ці та інші заходи не лише не 

зупинили процес відтоку депозитів, а навпаки прискорили його. Балансове 

зростання депозитів відбувалось лише через девальвацію гривні, їхні реальні 

обсяги зменшувались. 

Для поліпшення ситуації з ліквідністю у банківській сфері НБУ з 

19.08.2014р. дозволив банкам формувати кошти обов’язкових резервів на 

єдиному коррахунку (рис. 2.2).  

 

 

Рис. 2.2. Обсяги кредитів рефінансування та залишки коштів на коррахунках 

банків у НБУ [121] 

 

Це сприяло вивільненню додаткових коштів і покращенню ситуації з 

ліквідністю. Загалом за 2014р. вкладники достроково вилучили депозитів на 

суми: 39,8 млрд у національній валюті та 10 млрд у дол. США. НБУ надано 

кредитів рефінансування на суму 222,25 млрд грн., що спровокувало 

зростання залишків коштів банків на коррахунках, які залишалися у діапазоні 

24-38 млрд грн. 

                                                           
1 З 01.12. 2014 р. ставка податку на доходи від депозитів зросла з 15% до 20%, з 

01.01.2016р. – 18%. 
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Кількість банків, які отримали у цей період рефінансування від НБУ 

терміном понад 30 днів, – 76, тобто менше половини банків. При чому, 14 

банків першої групи, 16 – другої, 13 – третьої, 34 – четвертої. У відносних 

величинах структура кредитів рефінансування має такий вигляд: 69,74% 

кредитів отримали банки першої групи, 24,21% – другої, 3,5% – третьої, 

лише 2,55% – четвертої групи. Тому можемо зробити висновок, що 

першочергово НБУ надавав підтримку системним, великим банкам. Також не 

цілком прозорою є ситуація з наданням значних сум кредитів тим банкам, які 

через певний період часу банкрутували, що спотворює мету рефінансування. 

Так, наприклад, Дельта Банку за 2014 р. надано 9,93 млрд грн. кредитів на 

термін понад 30 днів, а вже 03.03.2015р. у ньому введено тимчасову 

адміністрацію; Надра Банк отримав 3,3 млрд грн., тимчасова адміністрація у 

ньому була запроваджена 06.02.2015р., Банк «Фінанси та кредит» – 1,65 млрд 

грн., тимчасовий адміністратор працював з 17.09.2015р. Загалом протягом 

2014р. 29 банків 2-4 груп отримали кредити рефінансування терміном понад 

30 днів на суму 17,9 млрд грн. і були визнані неплатоспроможними. Схожий 

тренд зберігався і у 2015р.: Банк «Фінанси та кредит» отримав 1,45 млрд грн., 

Банку «Хрещатик» надано 643,7 млн грн. та 190 млн грн. у 2016р., тимчасова 

адміністрація введена з 05.04.2016р., «УКРІНБАНК» одержав кредитів на 

суму 203 млн грн., тимчасову адміністрацію запроваджено з 24.12.2015р. 

Загальна сума отриманих кредитів рефінансування терміном понад 30 днів 

банками, які згодом визнавалися неплатоспроможними, сягає 2,55 млрд грн. 

(при цьому обсяг кредитів по системі складав 17,3 млрд грн.). 

2015р. був важким для всієї економіки і, відповідно, для банківської 

системи як її складової. Кількість банків на 01.01.2016р. становила 117 

(станом на 01.01.2015р. їх налічувалось 163). Через погіршення якості активів 

відбувалось зростання обсягів відрахувань у резерви, частка простроченої 

заборгованості зросла до 22,1%. Водночас зменшувались обсяги депозитів 

через їх вилучення здебільшого фізичними особами, що спричинено 

зменшенням довіри до банків і політичною нестабільністю (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Обсяг депозитів у банківській системі України 

2015 рік У національній валюті, млрд В іноземній валюті, млрд 

Січень 357,3 18,7 

Лютий 352,7 18 

Березень 345,2 16,6 

Квітень 345,5 16,3 

Травень 348,1 16 

Червень 359,4 15,6 

Липень 355,3 15,1 

Серпень 356,2 14,9 

Вересень 367,7 15,1 

Жовтень 361,3 14 

Листопад 364,0 13,9 

Грудень 388,7 13,2 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Відповідно до даних табл. 2.3., бачимо коливання залишків депозитів у 

банківській системі. Збільшення відбулося лише за рахунок курсової 

переоцінки, що пов’язано з девальвацією. Фізичні особи надалі продовжують 

вилучати депозити (лише у квітні та червні спостерігався приріст депозитів 

фізичних осіб). Щодо вкладень в іноземній валюті, то відбувалось зменшення 

щомісяця протягом року – якщо у січні було 18,7 млрд дол. США, то на 

кінець року – 13,2 млрд дол. США, що негативно характеризує валютну 

ліквідність у системі. 

Обсяги надання кредитів банками фізичним та юридичним особам 

зменшилися, однак спостерігається ситуація із зростанням обсягу коштів на 

рахунках в інших банках. Залишок коштів на коррахунках у НБУ коливався у 

межах від 22-33 млрд грн. За весь 2015р. НБУ надав кредитів рефінансування 

на суму 75,4 млрд грн., водночас обсяг операцій зі стерилізації ліквідності 
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становив 2849 млрд грн. При чому середня відсоткова ставка при купівлі 

депозитних сертифікатів овернайт коливалась від 7,5% до 20%, а шляхом 

проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів – 11-27%. Така 

ситуація з високими процентними ставками стимулювала банки вкладати 

кошти у депозитні сертифікати, які до того ж є безризиковими вкладеннями, 

на відміну від кредитування. Також несприятливою для відновлення процесу 

кредитування є ситуація з захистом прав кредиторів.  

Підводячи підсумки, можемо констатувати, що банки мали ресурси, але 

спрямовували їх не у реальний сектор економіки, а розміщували в інших 

банках або купували депозитні сертифікати. Платоспроможні позичальники 

не мали змоги отримати кредити через високі процентні ставки, а також у 

зв’язку з низькою рентабельністю бізнесу. Нормативи ліквідності станом на 

01.01.2016р. демонструють такий тренд: Н4 більший на 58,73% за 

нормативне значення, Н5 – на 39,98%, Н6 – на 32,87%. У 2015 р. НБУ для 

стабілізації ситуації на грошово-кредитному ринку та регулювання 

ліквідності скористався політикою рефінансування та іншими заходами, 

серед яких варто виокремити: 

1. З 06.02.2015р. збільшено облікову ставку до 19,5%, а з 04.03.2015р. – до 

30%. Це позначилось на вартості кредитів рефінансування, а також 

свідчило про початок реалізації жорсткої монетарної політики. З 

27.08.2015р. зменшено облікову ставку до 27%, з 24.09.2015р. – 22%, з 

22.04.2016р. – 19%, з 30.05.2016р. – 18%, станом на 28.10.2016р. – 14%. 

2. 03.03.2015р. прийнято рішення щодо управління ліквідністю 

комерційних банків, зокрема дозволено банкам зараховувати для 

покриття обов’язкових резервів 100% обсягу залишку готівки у касах 

банків у гривнях. Після значної девальвації банкам необхідно через 

переоцінку валютних депозитів сформувати більшу суму обов’язкових 

резервів, ця норма зменшить фінансовий тиск на банки. 

3. 14.05.2015р. набув чинності закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо умов повернення строкових 
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депозитів». Відтепер вкладники не зможуть на першу вимогу вилучити 

строкові депозити. Це дасть змогу банкам ефективно розпоряджатись 

наявними ресурсами і зменшить проблему відтоку депозитів зі системи. 

4. Для підвищення довіри до банківської системи НБУ почав реалізовувати 

політику пом’якшення адміністративних обмежень, які відображені у 

постанові Правління НБУ №354 від 03.06.2015р., зокрема підвищено 

ліміт на видачу готівкових коштів у національній валюті через каси та 

банкомати зі 150 000 до 300 000 гривень на добу на одного клієнта [121]. 

5. 17.09.2015р. змінено порядок проведення операцій з регулювання 

ліквідності – прийнято нове Положення про застосування Національним 

банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності 

банківської системи, затверджене Постановою Правління НБУ 

17.09.2015р. №615, яке вступило у дію з 01.12.2015р. Відтепер 

скорочено термін надання кредитів рефінансування з 360 до 90 днів, 

передбачено множинність заявок банків, зменшено перелік застави за 

кредитами та ін. 

За період з 01.01. до 28.03.2016р. НБУ надав 5,1 млрд кредитів 

рефінансування (середньозважена процентна ставка коливається у межах 22-

24%), 818,3 млрд грн. вилучено надлишкової ліквідності (середньозважена 

процентна ставка – 18-21%.). Залишки на коррахунках з початку року – 27-48 

млрд грн. Тобто, є надлишок ліквідних коштів. Також у 2016р. НБУ активно 

застосовував адміністративні методи регулювання ліквідності:  

1. 16 лютого 2016р. внесено зміни: раніше банки могли отримати кредитів 

рефінансування на суму не більше 50% свого регулятивного капіталу та 

50% обсягу пропонованих коштів НБУ. Тепер така вимога не 

застосовується. Крім того, кредити рефінансування зможуть отримати 

також і проблемні банки. Дана норма сприятиме задоволенню банками 

повністю потреб у ліквідності незалежно від розміру капіталу. 

Негативним аспектом впровадження таких новацій стане зловживання, 

суб’єктивізм при прийнятті рішення щодо надання кредитів 
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рефінансування, а також управління ліквідністю відбуватиметься в 

«ручному» режимі. 

2. Постанови Правління Національного банку України №90 від 18 лютого 

2016р. «Про затвердження Змін до Положення про застосування 

Національним банком України стандартних інструментів регулювання 

ліквідності банківської системи», а також №100 від 23 лютого 2016р. 

«Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення 

Національним банком України операцій за стандартними інструментами 

регулювання ліквідності банківської системи» дозволяють наступне: 

застосування механізму роловеру, тобто надання коштів для погашення 

раніше отриманих кредитів; розширення переліку цінних паперів, що 

можуть бути прийняті НБУ як застава; можливість збільшувати, 

зменшувати або проводити заміну застави за кредитами рефінансування. 

Ці зміни дають змогу банкам задовольняти свої короткострокові потреби 

у ліквідності [121]. Однак важливо усвідомлювати, що використання 

механізму роловеру свідчить про наявність у банку серйозних проблем з 

ресурсами, оскільки він не має змоги повернути кредити 

рефінансування.  

Комерційні банки на даний момент не можуть виконувати свої 

традиційні функції через низку проблем об’єктивного характеру. Кредитні 

установи не мають «довгих» ресурсів, в Україні відсутній такий тип 

спеціалізованих фінансових посередників як інвестиційні банки. У зв’язку з 

чим банки головним чином можуть забезпечити лише короткострокові 

потреби в поповненні оборотного капіталу підприємств. Для відновлення 

економічної активності, «розігрівання» національної економіки потрібно 

здійснювати довгострокові вкладення в інвестиційно-інноваційні проекти, 

але банки не мають достатніх джерел фінансування. 

Загалом процедура рефінансування банків має такі недоліки: 

1. Нецільовий характер використання отриманих коштів. Банки, які 

отримали кредити рефінансування, інколи їх використовують для 
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проведення валютних спекуляцій, надання кредитів на міжбанківському 

кредитному ринку. Це призводить до викривлення механізму 

рефінансування і зростання недовіри передусім до регулятора, а потім і 

до банків. 

2. Надання кредитів рефінансування першочергово системним і великим 

банкам, при цьому доступ до таких ресурсів малих банків обмежений. 

Ця ситуація є неприйнятною, оскільки традиційно великі банки несуть у 

собі більшу загрозу щодо дестабілізації банківської системи, однак не 

можна також нехтувати законним правом малих банків щодо отримання 

такої підтримки. 

3. Може виникнути ситуація, при якій відбуватиметься непряме 

фінансування уряду – одним із інструментів застави за кредитами 

виступають ОВДП, що стимулює банки мати на своїх балансах значні 

обсяги ОВДП. 

4. Надання кредитів рефінансування проблемним банкам, в яких через 

певний проміжок часу вводять тимчасову адміністрацію, а потім і 

ліквідують. 

Отож, удосконалення процедури рефінансування, як однієї з складових 

механізму регулювання ліквідності, вимагає такого: 

1. Надання фінансової підтримки лише платоспроможним банкам, які 

мають тимчасові проблеми з відтоком депозитів, але є цілком 

«здоровими»; а проблемним банкам – лише під особисті гарантії його 

акціонерів. 

2. Визначення суми рефінансування банків виходячи з їх реальних потреб 

у ліквідності. При цьому необхідно враховувати розмір власного 

капіталу банківської установи. 

3. Скорочення максимального строку використання кредитів 

рефінансування з 90 до 30 днів. Це допоможе уникнути використання 

коштів не за призначенням або проведення сумнівних операцій. 
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4. Контроль за цільовим використанням коштів, а у випадку виявлення 

порушень – накладання штрафних санкцій, наприклад, обмеження 

доступу до кредитів рефінансування протягом визначеного терміну. 

5. Надання переваги при рефінансуванні не лише системним та великим 

банкам, а також малим банкам, які є важливими елементами у 

банківській системі. Можливим є запровадження такої норми: надання 

переваг при розподілі ресурсів і за пільговою процентною ставкою тим 

банкам, які збільшують кредитування виробничих підприємств, зокрема 

малого та середнього бізнесу, а також фінансують інноваційні та 

інвестиційні проекти розвитку економіки. 

Наступна група нормативів – нормативи кредитного ризику.  

При проведенні активних операцій, виникає кредитний ризик – 

ймовірність настання ситуації, коли  контрагент може не повернути або борг, 

або нараховані проценти. Тому з метою обмеження кредитного ризику, який 

виникає при невиконанні контрагентами своїх зобов’язань, і розраховується 

норматив Н7 – норматив максимального розміру кредитного ризику на 

одного контрагента. Розраховується як співвідношення суми всіх вимог 

банку до контрагента або групи пов’язаних контрагентів та всіх фінансових 

зобов’язань, наданих банком щодо контрагента або групи пов’язаних 

контрагентів, до регулятивного капіталу банку. Він повинен становити не 

більше 25% [64]. 

Н8 – норматив великих кредитних ризиків, головне призначення якого 

– обмежити нарощування кредитного ризику за окремим чи групою 

контрагентів. Кредитний ризик, який прийняв банк на одного контрагента 

або групу пов’язаних контрагентів, вважають великим, якщо сума всіх вимог 

банку до цього контрагента (групи пов’язаних контрагентів) і всіх 

позабалансових зобов’язань, наданих банком щодо цього контрагента або 

групи пов’язаних контрагентів, становить 10% і більше регулятивного 

капіталу банку. Визначається як співвідношення суми всіх великих 

кредитних ризиків щодо контрагентів, груп пов’язаних контрагентів, усіх 
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пов’язаних з банком осіб до регулятивного капіталу банку. Нормативне 

значення Н8 має бути не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу 

[64]. 

Для того, щоб зменшити негативний вплив на діяльність банку надання 

інсайдерам послуг на кращих умовах, ніж звичайні, встановлювалися 

нормативи Н9
2
 – норматив максимального розміру кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих одному інсайдеру, що мав становити не більше 5% і 

Н10 – норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих інсайдерам (не більше 30%) (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Дотримання банками нормативів кредитного ризику 

Економічні нормативи 

(нормативне значення) 
01.01.2011р 01.01.2012р 01.01.2013р 01.01.2014р 01.01.2015р 

Н7 (не більше 25%) 21,04 20,76 22,10 22,33 22,01 

Н8 (не більше 800%) 161,20 164,46 172,91 172,05 250,04 

Н9 (не більше 5%) 0,81 0,57 0,37 0,36 0,13 

Н10 (не більше 30%) 2,25 2,51 2,41 1,63 1,37 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Дані табл. 2.4 показують збільшення нормативу Н7 протягом 2011-2014 

рр., станом на 01.01.2015р. він становив 22,01% (при нормативному значенні 

не більше 25%), значення нормативу наближалося до максимально 

дозволеного рівня, а це в свою чергу означає, що банки беруть на себе 

надмірні ризики. Н8, як бачимо, теж зростає протягом аналізованого періоду, 

при цьому не перевищує нормативного значення 800%: 01.01.2010р. 

становить 169,21%, 01.01.2014р. 172,05%, 01.01.2015р. – 250,04%.  

                                                           
2
 Розрахунок нормативів Н9 та Н10 проводився НБУ до 01.07.2015р.  

Н9 визначався як співвідношення суми всіх вимог банку до інсайдера або групи пов’язаних 

інсайдерів та всіх фінансових зобов’язань, наданих банком щодо інсайдера або групи пов’язаних 

інсайдерів, до статутного капіталу банку. 

Н10 розраховувався як співвідношення сукупної суми всіх вимог банку до всіх інсайдерів 

та суми всіх фінансових зобов’язань, наданих банком щодо всіх інсайдерів, до статутного капіталу 

банку. 
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Щодо нормативів Н9 і Н10, то бачимо, що їхнє значення зменшується 

протягом 2011-2014 років, тобто операції з інсайдерами за даними банків 

становлять незначну частку. При нормі не більше 30% значення, наприклад, 

Н10 станом на 01.01.2014 р. 1,63%, на кінець року – 1,45%. 

Починаючи з 01.07.2015р., відповідно до постанови №361 від 

08.06.2015р нормативи Н9 та Н10 не розраховують. Натомість, введено 

видозмінений норматив Н9 – норматив максимального розміру кредитного 

ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Значення нормативів кредитного ризику по банківській системі 

Економічні 

нормативи 

(нормативне 

значення) 

2015 рік 2016 рік 

01.07. 01.09. 01.11. 01.12. 01.01. 01.03. 01.05. 

Н7 (не більше 25%) 23,27 23,25 23,78 23,13 22,78 22,76 21,14 

Н8 (не більше 

800%) 
573,17 707,36 628,72 551,47 364,14 364,32 331,11 

Н9 (не більше 25%) 17,14 28,96 46,36 63,72 31,19 37,10 35,35 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Таблиця 2.5 демонструє значення нормативів кредитного ризику за 

2015-2016 роки. Норматив Н7 при гранично допустимому значенні у 25%, 

майже досягає свого максимального значення – коливається у межах 21-23%, 

що пов’язано зі значним зменшенням регулятивного капіталу у банківській 

системі. Значення нормативу Н8 найбільшим було станом на 01.09.2015р. – 

707,36%, у наступні місяці його значення знижувалося, що означає поступове 

зменшення великих кредитних ризиків у банківській системі. Натомість 

норматив Н9, починаючи з 01.09.2015р. перевищує допустиме значення у 

25% у всі аналізовані періоди, а це є негативним явищем, що свідчить про 

зростання операцій банків з пов’язаними особами.  

Наступною групою нормативів є нормативи інвестування (табл. 2.6). 

Н11 – норматив інвестування у цінні папери окремо за кожною установою. 
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Він визначається як співвідношення розміру коштів, які інвестуються на 

придбання акцій (паїв, часток) та інвестиційних сертифікатів окремо за 

кожною установою, до статутного капіталу банку. Нормативне значення – не 

більше 15%. Н12 – норматив загальної суми інвестування; розраховують як 

співвідношення суми коштів, що інвестуються на придбання акцій (паїв, 

часток) та інвестиційних сертифікатів будь-якої юридичної особи, до 

статутного капіталу банку. Н12 повинен становити не більше 60% [64]. 

Таблиця 2.6 

Дотримання банками нормативів інвестування 

Економічні 

нормативи 

(нормативне 

значення) 

01.01.2012р 01.01.2013р 01.01.2014р 01.01.2015р 01.01.2016р 01.05.2016р 

Н11 (не 

більше 15%) 
0,06 0,09 0,04 0,01 0,002 0,001 

Н12 (не 

більше 60%) 
3,24 3,48 3,15 2,97 1,10 0,75 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Розглянувши дані табл. 2.6., бачимо, що нормативи інвестування 

перебувають на дуже низькому рівні, а це означає, що в розрізі активних 

операцій саме інвестування займає незначну частку. Це пояснюється 

відсутністю ліквідних інструментів. На державному рівні варто створити 

умови для сприяння інвестиційно-інноваційної моделі розвитку банків. 

Варто зазначити, що НБУ надалі застосовує систему раннього 

реагування (Early Warning System) як інструмент безвиїзного нагляду, яка 

має завчасно виявляти проблеми у банках для своєчасного виявлення 

негативних тенденцій у діяльності банків. Однак, як показує досвід 

попередніх років, система раннього реагування виявилась недостатньо 

ефективною, оскільки протягом 2014-2016рр. близько 90 банків визнано 

неплатоспроможними, тобто якість раннього відстеження як такого 

залишалась на низькому рівні. 
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Незважаючи на те, що банки дотримуються зазначених нормативів, 

банкрутства відбуваються надалі. Це спричинено, у тому числі, 

недосконалістю розрахунків окремих нормативів. З метою реального 

відображення ситуації з ліквідністю та капіталізацією банків НБУ розпочинає 

застосовувати нові критерії оцінки. З 2018-2019 рр. для банків будуть 

встановлені 2 нормативи ліквідності: коефіцієнт покриття ліквідністю 

(liquidity coverage ratio, LCR)3, коефіцієнт чистого стабільного фінансування 

(net stable funding ratio, NSFR)4 та буфери капіталу, а також коефіцієнт 

левериджу, що є основою Базеля ІІІ, CRD IV/CRR.  

Ці нововведення сприятимуть підвищенню здатності банків покривати 

збитки, оскільки збільшено частку капіталу першого рівня; запобіганню 

системним ризикам та ризикам проциклічності завдяки запровадженню 

буферів капіталу. Нові вимоги до капіталу застосовуватимуть вже з 2019р. 

Раніше співвідношення основного і додаткового капіталу – було 50/50, з 

01.01.2019р. становитиме 70/30. Буфери капіталу впровадять з 2020р.  

Коефіцієнт левериджу (leverage ratio) (співвідношення капіталу 

першого рівня до активів; нормативне значення – більше 3%) запроваджують 

з метою підвищення вимог до капіталізації банку незалежно від рівня 

ризикованості його активів. У тестовому режимі його планують 

розраховувати протягом 2018-2019рр., а з 2020р. він стане обов’язковим.  

Вважаємо, що такі заходи є необхідними. Вони відповідають вимогам 

Базельського комітету, їх застосовують європейські країни. Практична 

імплементація зазначених пропозицій сприятиме більш точному 

відображенню ситуації з ліквідністю, рівнем капіталізації, що дозволить 

підвищити стабільність банківської системи, дасть змогу покращити 

ефективність функціонування банківського сектора.  

                                                           
3 Його розрахунок такий: відношення високоякісних ліквідних активів до чистого 

грошового відтоку упродовж наступних 30 днів; нормативне значення – більше 100%.  
4 Цей показник демонструє відображає частку довгострокових активів, які забезпечуються 

за рахунок довгострокового і стабільного фінансування. Нормативне значення – більше 100%. 
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2.2. Аналіз процесу інспектування банків Національним банком 

України  

 

НБУ, виконуючи функцію банківського регулювання та нагляду, 

проводить безвиїзні (документарні) та виїзні перевірки банків. Перший вид 

перевірок полягає у надсиланні банками до центрального банку фінансової 

звітності, на основі якої визначають і формують зведену інформацію про 

фінансовий стан, надійність, основні показники функціонування банківської 

системи. Пруденційний (документарний) нагляд дає змогу відстежувати 

проблеми у банках на ранніх етапах та застосувати відповідні заходи для 

вирішення виявлених проблем.  

Виїзне інспектування передбачає безпосередню перевірку банку, яку 

здійснює Департамент інспектування банків Національного банку України 

або ж територіальне управління НБУ в особі інспекційної групи (інспектора). 

Інспекційні перевірки на місцях потребують більших витрат часу, залучення 

великої кількості працівників банку порівняно з безвиїзним наглядом.  

Порядок проведення інспекційний перевірок регулює Закон України 

«Про банки і банківську діяльність», Положення про планування та порядок 

проведення інспекційних перевірок, затверджене Постановою Правління 

НБУ 17.07.2001р. №276 [137] (зі змінами та доповненнями) та Положення 

про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою 

CAMELS, затверджене Постановою Правління НБУ 08.05.2002р. №171 [138].  

НБУ перевіряє такі суб’єкти [137]: 

1) банки-юридичні особи, відокремлені підрозділи; 

2) філії іноземних банків; 

3) учасників банківської групи; 

4) інші суб’єкти, які відповідно до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» підпадають під нагляд НБУ. 

Виїзне інспектування банків проводять з метою: 
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 поглибленого аналізу фінансового стану банків, ефективності 

управління установою; 

 визначення рівня стабільності та безпеки банків; 

 оцінки рівня дотримання банками законодавства, нормативно-правових 

актів НБУ, економічних нормативів діяльності; 

 підтримання на належному рівні захисту інтересів вкладників, 

кредиторів;  

 визначення рейтингу банку за результатами перевірки.  

Також виїзне інспектування передбачає застосування до банків заходів 

впливу, які відповідають даному порушенню, що регулюється Положенням 

про застосування Національним банком України заходів впливу за 

порушення банківського законодавства від 17.08.2012р. № 346, та надання 

практичних рекомендацій для покращення ситуації у банку. 

Перевірка банку може бути плановою та позаплановою: планова 

проводиться не частіше, ніж 1 раз на рік і НБУ повідомляє про неї не пізніше 

10 днів до початку проведення; позапланову здійснюють, якщо на це є вагомі 

аргументи, зокрема: 

 якщо на підставі отриманої фінансової звітності (при проведенні 

безвиїзного нагляду) працівники НБУ побачили кризовий фінансовий 

стан банку; 

 якщо банк проводить занадто ризикову діяльність, що у підсумку може 

мати негативний вплив на інтереси вкладників чи кредиторів; 

 якщо до Національного банку подана недостовірна інформація 

(фінансова звітність); 

 якщо банк отримав статус спеціалізованого; 

 якщо банк віднесений до категорії проблемних. 

Спочатку відбувається планування інспекційної перевірки, яке охоплює 

розробку планів, для складання яких НБУ здійснює аналіз: 

1) результатів проведення безвиїзного нагляду; 
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2) реалізації банками програми фінансового оздоровлення; 

3) результатів перевірки банку іншими державними контролюючими 

органами, ФГВФО, аудиторськими фірмами. 

Сама інспекційна перевірка включає такі три етапи [137]: 

 підготовчий; 

 безпосередня перевірка; 

 надання висновків. 

На першому етапі розглядають, аналізують дані, які отримали під час 

проведення безвиїзного нагляду про об’єкт перевірки. Далі визначають склад 

інспекційної групи, що буде проводити перевірку, члени такої групи мають 

бути кваліфікованими спеціалістами. Надалі до банку надсилають офіційне 

повідомлення про проведення планової (позапланової) інспекційної 

перевірки, в якому зазначають: 

 вид перевірки; 

 дату початку і завершення перевірки; 

 період інспекційної перевірки (термін, за який проводитиметься 

перевірка об’єкта); 

 контактна інформація про керівника інспекційної групи та ін. 

Банк повинен підготувати всю необхідну інформацію, яку потребує 

інспектор (відповідно до надісланого запиту), в тому числі про розрахунок 

резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими 

операціями окремо щодо надходження грошових потоків за кредитними 

операціями від діяльності позичальника і від реалізації застави за 

відповідним кредитним договором [137]. Після цього відбувається зустріч 

керівника інспекційної групи безпосередньо з керівником банку, на якій 

розглядають організаційні аспекти перевірки.  

Другий етап складається з перевірки діяльності банку загалом або 

конкретних операцій. Визначають фінансовий стан банку, ефективність 

управління ризиками, достовірність даних фінансової звітності, яку 

надсилають до НБУ, безпека та надійність банку. На основі проведеного 
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комплексного аналізу встановлюється рейтинг банку за системою 

CAMELSO, застосовуються адекватні виявленим порушенням заходи впливу.   

Останній етап передбачає формування результатів перевірки. Спочатку 

інспектор складає довідку і з наступною її передачею керівнику інспекційної 

групи для підготовки звіту про проведену перевірку. У такій довідці 

розглядають виявлені порушення, їхній вплив на банк, надають висновки за 

результатами перевірки. Далі формують звіт про інспекційну перевірку. 

Інформація, що висвітлена у ньому, є конфіденційною для інших 

користувачів, крім банку, який перевіряють, і НБУ. 

Основними тематичними напрямами перевірок є [151, c. 64-65; 153, 

с.84]: 

 оцінка діяльності банків за компонентами рейтингової системи 

CAMELSO; 

 виконання банками програм фінансового оздоровлення та зобов’язань за 

кредитними договорами з НБУ; 

 дотримання банками законодавства з питань зберігання, захисту і 

розкриття банківської таємниці; 

 якість системи управління інформаційною безпекою банку; 

 виконання зобов’язань перед кредиторами та вкладниками банку; 

 окремі питання формування статутного капіталу; 

 дотримання вимог валютного законодавства; 

 окремі питання якості активів і ліквідності. 

Упродовж 2012р. НБУ проведено 536 інспекційних перевірок 141 

банку-юридичної особи та відокремлених підрозділів. У тому числі: 110 

планових, 426 позапланових [152, c. 64-65].  

Протягом 2013р. більш ретельний нагляд проводився за державними 

банками, оскільки вони здійснювали кредитування пріоритетних секторів 

економіки. Також увага приділялась і тим банкам, у яких була здійснена 

рекапіталізація. Проведено 511 інспекційних перевірок 144 банків-
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юридичних осіб і відокремлених підрозділів, у тому числі 119 планових 

[152]. 

З метою запобігання виникненню нестабільної ситуації в банківській 

системі під впливом складної політичної та економічної ситуації упродовж 

2014р. проводився щоденний аналіз показників діяльності банків, аналіз 

динаміки коштів клієнтів (у тому числі фізичних осіб та клієнтів – 

нерезидентів), контроль за дотриманням банками пруденційних вимог 

банківського законодавства. У разі допущення порушень банківського 

законодавства до банків та їхніх керівників застосовувались адекватні заходи 

впливу. У рамках реформування банківської системи України та 

впровадження сучасних міжнародних підходів у процедуру нагляду, 

Національним банком України у 2014р. запроваджено «інститут кураторів». 

Протягом звітного року було прийнято рішення про введення кураторів до 51 

банку (як до банків загального режиму нагляду, які мають заборгованість за 

кредитами, наданими Національним банком України, так і до банків, 

віднесених до категорії проблемних) [153]. 

Протягом 2014 р. Національний банк України провів 585 інспекційних 

перевірок 98 банків-юридичних осіб і 127 інспекційних перевірок їхніх 

відокремлених підрозділів. З них – 184 планові перевірки та 72 – позапланові, 

а також 329 перевірок стану об’єктів застави (нерухомого майна) за 

кредитами, наданими Національним банком України [153].  

У 2015р. працівники НБУ виконали 166 інспекційних перевірок 73 

банків-юридичних осіб і 13 їхніх відокремлених підрозділів, зокрема, 59 – 

планових, 59 – позапланових [154]. 

Протягом 2016 року інспекторами НБУ проведено 84 інспекційні 

перевірки 60 банків. Зокрема, 34 – планових, 50 – позапланових. Варто 

зазначити, що з 01 листопада 2016р. діяльність банків почали оцінювати за 

оновленою рейтинговою системою – CAMELSO, що є інструментом для 

визначення наглядової стратегії та підґрунтя для розвитку бальних оцінок 

SREP [155]. 
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Національний банк застосовує заходи впливу за порушення банками, їх 

відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків, банківськими 

групами, відповідальними особами банківських груп, іншими учасниками 

банківських груп чи іншими особами, які є об’єктом перевірки 

Національного банку, банківського законодавства, законодавства з питань 

фінансового моніторингу або здійснення ризикової діяльності, що загрожує 

інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або в разі застосування 

іноземних санкцій, на підставі результатів (матеріалів) [133]:  

 інспекційних перевірок діяльності банків; 

 перевірок банків з питань дотримання вимог законодавства з питань 

фінансового моніторингу (виїзна перевірка з питань фінансового 

моніторингу, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу); 

 безвиїзного банківського нагляду за діяльністю банків; 

 аналізу дотримання банками вимог банківського законодавства з 

використанням статистичної звітності, щомісячних і щоденних балансів 

тощо; 

 перевірок діяльності банків аудиторськими фірмами, які мають право 

відповідно до законодавства України на проведення аудиторських 

перевірок банків; 

 перевірок дотримання банками валютного законодавства; 

 контролю за усуненням банками виявлених у їхній діяльності порушень, 

виконанням рішень Національного банку про застосування заходів 

впливу, виконанням пред’явлених (висунених) вимог, припиненням 

здійснення ризикової діяльності, відповідністю ділової репутації 

керівників банків вимогам законодавства України; 

 пропозицій куратора банку. 

Положенням про застосування Національним банком України заходів 

впливу визначено їхній перелік [133]:  

– письмове застереження; 
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– скликання загальних зборів учасників банку, ради банку, правління 

банку; 

– укладення письмової угоди з банком; 

– зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій 

формі; 

– установлення для банку підвищених економічних нормативів; 

– підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та 

іншими активами; 

– обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів 

здійснюваних банком операцій; 

– заборона надавати бланкові кредити; 

– накладання штрафів; 

– тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником 

істотної участі в банку права голосу придбаних акцій (паїв); 

– тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи 

банку від посади; 

– віднесення банку до категорії проблемних; 

– віднесення банку до категорії неплатоспроможних; 

– відкликання банківської ліцензії. 

Крім того, НБУ може запровадити особливий режим контролю за 

діяльністю банку, призначивши куратора.  

Суть такого заходу впливу як письмове застереження полягає у такому: 

НБУ надсилає до банку письмове застереження, в якому конкретно зазначає 

допущені порушення законодавства цим банком, вказує на недоліки у 

поточній діяльності та надає пропозиції щодо їхнього усунення у визначені 

строки. У випадку здійснення банком порушення, вирішення якого займає 

понад 2 місяці, регулятор застосовує інший вид покарання.  

НБУ може ініціювати скликання загальних зборів учасників банку, 

ради банку, правління банку при погіршенні фінансового стану банку, якщо: 

частка негативно класифікованих активів більше 20%, за підсумками року 
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отримано збиток, банк потребує додаткових фінансових вливань учасників, 

інвесторів для проведення фінансового оздоровлення банку. 

Укладення письмової угоди з банком відбувається у разі порушення 

банком законодавства (враховуючи значення економічних нормативів і 

лімітів валютної позиції), здійсненні надто ризикової діяльності, але за 

умови, що подано план заходів для усунення таких порушень. 

Зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій 

формі застосовують, якщо банк порушив значення хоча б одного з 

нормативів капіталу або виплата дивідендів чи розподіл капіталу призведе до 

недотримання цих нормативів; викуп власних акцій може спричинити 

зменшення рівня регулятивного капіталу до мінімально визначеного НБУ.  

Регулятор може встановити для банку підвищені значення економічних 

нормативів капіталу або кредитного ризику, якщо виявлено надто ризикову 

діяльність банку, а саме: частка негативно класифікованих активів понад 

40%, розмір кредитного ризику на 15% і більше, ніж встановлено 

нормативно-правовими актами НБУ. 

Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та 

іншими активами запроваджують до банків при порушенні порядку 

формування та використання резервів за активними операціями. 

Обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів 

здійснюваних банком операцій може бути запроваджено НБУ, якщо: 

– процентні ставки та комісійні винагороди встановлено на рівні нижче 

собівартості наданих послуг; 

– недостатній обсяг доходів банку для підтримання на належному рівні 

регулятивного капіталу; 

– порушення економічних нормативів; щоденного значення ліміту 

загальної довгої валютної позиції банку (Л13-1) / ліміту загальної 

короткої валютної позиції банку (Л13-2) десять та більше разів поспіль; 

– подання недостовірної чи несвоєчасної інформації та звітності; 

– здійснення ризикової діяльності тощо. 
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Заборона надання бланкових кредитів застосовується НБУ у разі: якщо 

обсяг негативно класифікованих активів більше 10%; здійснення банком 

надто ризикової діяльності; при визначенні банком кредитного ризику в 

розмірі, більшому, ніж розмір кредитного ризику, що мав бути визначений 

згідно з нормативно-правовими актами Національного банку. 

Накладання штрафів здійснюється НБУ у випадку здійснення банком 

ризикової діяльності або встановлення порушень щодо: надання 

недостовірної, несвоєчасної інформації; порушення порядку формування та 

зберігання обов’язкових резервів, економічних нормативів, лімітів валютної 

позиції банку; невиконання вимог куратора і т.д. 

Штрафи накладають на [48]:  

– банк у розмірі не більше як 1% суми зареєстрованого статутного 

капіталу; 

– банк за невиконання вимог куратора банку у розмірі від двох до трьох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

– власників істотної участі у банку за невиконання прийнятих на себе 

зобов’язань про надання необхідної фінансової допомоги банку в рамках 

вжиття заходів з метою приведення діяльності проблемного банку у 

відповідність до вимог законодавства у розмірі від п’яти тисяч до десяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником 

істотної участі в банку права голосу застосовується, якщо: здійснено вплив 

власника істотної участі на прийняття рішень, які призвели до порушень 

законодавства або проведення ризикової діяльності; було втрачено 

бездоганну ділову репутацію власника істотної участі; виявлено факт 

порушення порядку придбання / збільшення істотної участі у банку, внески 

до статутного капіталу були здійснені не за рахунок власних коштів власника 

істотної участі. 

Тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи 

банку від посади може бути використано НБУ у випадку наявності фактів 
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щодо дій або бездіяльності такої посадової особи, що призвели до 

проведення ризикової діяльності або порушення вимог законодавства. 

Цей захід впливу застосовують до таких посадових осіб: голова, його 

заступники та члени ради банку; голова, його заступники та члени правління 

банку; головний бухгалтер та його заступники; керівник відокремленого 

підрозділу банку.  

Віднесення банку до категорії проблемних є конфіденційною 

інформацією НБУ та відбувається, якщо [48]: 

– банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5% і більше 

щоденного розміру регулятивного капіталу п’ять і більше разів та/або 

значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу 

два і більше разів; 

– банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора, строк якої 

настав п’ять і більше робочих днів тому, та/або встановлено факти 

невідображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів банку, що 

не виконані банком у встановлений законодавством України строк; 

– системне порушення банком законодавства, що регулює питання 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; 

– банк протягом звітного місяця допустив зменшення на 5% і більше 

значення хоча б одного з нормативів ліквідності, що розраховуються за 

щоденними розрахунками – п’ять і більше разів; щодекади – два і 

більше разів; 

– банк не має ефективних та адекватних систем внутрішнього контролю 

та/або управління ризиками, що створює загрозу інтересам вкладників 

чи інших кредиторів банку; 

– систематичне подання та/або оприлюднення недостовірної інформації 

або звітності з метою приховування реального фінансового стану банку, 

у тому числі щодо операцій із пов’язаними з банком особами. 
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Проблемний банк протягом 180 днів має привести свою діяльність у 

відповідність до вимог законодавства. 

Правління НБУ приймає рішення про віднесення банку до категорії 

неплатоспроможних у разі:  

– неприведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог 

законодавства після віднесення його до категорії проблемних, але не 

пізніше, ніж через 180 днів з дня визнання його проблемним; 

– зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу 

банку до однієї третини від мінімального рівня; 

– невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль 2% і більше 

своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами та/або 

встановлення фактів невідображення в бухгалтерському обліку 

документів клієнтів банку, що не виконані банком у встановлений 

законодавством строк, після віднесення банку до категорії проблемних 

тощо. 

Цим діям (застосуванням заходів впливу) має передувати ґрунтовне 

вивчення загальної ситуації у банківській установі; передумов, які 

спричинили порушення законодавства; можливих наслідків для вкладників, 

кредиторів. 

Рішення про застосування заходів впливу приймає Правління 

Національного банку або Комітет з питань нагляду та регулювання 

діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Застосування Національним банком України заходів впливу до 

комерційних банків 

Захід впливу 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 

Письмове застереження 69 90 97 82 55 

Укладання письмових угод 20 15 9 7 12 

Вимога щодо скликання Загальних 

зборів учасників 
1 - - - - 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
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закінчення табл. 2.7 

Зупинення / обмеження здійснення 

окремих видів банківських операцій 
8 11 18 4 9 

Зупинення виплати дивідендів - 1  - - 

Штраф 25 46 39 262 18 

Адміністративні стягнення з посадових 

осіб 
52 61 77 9 - 

Тимчасова заборона до усунення 

порушення використання власником 

істотної участі у банку права голосу 

- 2 - - - 

Тимчасове відсторонення посадової 

особи від посади до усунення порушення 
- - 1 - 1 

Призначення куратора 3 - - - 24 

Віднесення банку до категорії 

проблемних 
1 1 33 59 26 

Введення тимчасової адміністрації 

(визнання банку неплатоспроможним) 
3 - 28 59 - 

Відкликання банківської ліцензії 3 2 17 43 - 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Розглянувши заходи впливу, які застосовував НБУ протягом 2012-2016 

рр., можна визначити такі тенденції: найчастіше НБУ використовував 

письмові застереження, накладав адміністративні стягнення на посадових 

осіб та штрафи; зростала кількість банків, які визнано проблемними та 

неплатоспроможними.  

Особливо варто наголосити на такому радикальному заході впливу як 

визнання банків неплатоспроможними. Протягом 2014-2015років 66 банків 

оголошено неплатоспроможними, а за 7 місяців 2016р. – 16. Лише ПАТ 

«Астра Банк» та ПАТ «Укргазпромбанк» було продано інвесторам, усі інші 

перебувають на стадії ліквідації. Щодо банку «Фінансова ініціатива», то 

ухвалою Господарського суду членам Фонду гарантування було заборонено 

вносити пропозицію НБУ та приймати рішення про його ліквідацію. Також 

такі банки, як ПАТ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції», ПАТ 

«Банк Морський» з 06.05.2014р. виключено з Державного реєстру банків 

через тимчасову окупацію півострова Крим у зв’язку з неможливістю 

здійснювати банківське регулювання та нагляд на цих територіях, а також 
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09.09.2015р. НБУ прийняв рішення про ліквідацію ПАТ «СП Банк», тому що 

дана установа не змінила місце реєстрації, а м. Луганськ непідконтрольний 

українській владі. 

Частково НБУ виконує функцію ліквідації банків – Фонд гарантування 

надає пропозицію НБУ щодо прийняття рішення про відкликання ліцензії 

банку. На кінець березня 2012р. 21 банк було виключено з Державного 

реєстру банків, також упродовж року ще у трьох банках відкликано ліцензію. 

Станом на 01.01.2014р. у стадії ліквідації перебувало 23 банки, на 

01.01.2015р. – 22 банки, на 01.01.2016р. – 62 банки. 

Упродовж 2014-2016 років 82 банки були виведені з ринку, що свідчить 

про кризовий стан системи.  

Варто зазначити, що НБУ може з власної ініціативи відкликати 

ліцензію у випадку порушення банками вимог законодавства у частині 

фінансового моніторингу (відмивання грошей). Щодо ПАТ «Банк Велес», 

ПАТ «КБ Преміум» та ПАТ «КСГ Банк» НБУ було прийнято рішення про 

відкликання ліцензії саме через цю причину. 

За результатами проведеного дослідження виявлено, що процедура 

застосування заходів впливу не позбавлена недоліків. За однакових порушень 

НБУ може застосовувати різні заходи впливу. Це призводить до 

упередженості та вибірковості прийняття рішень, наприклад, якщо банк 

надав недостовірну інформацію про структуру власності, то НБУ може 

накласти штраф або кардинальніше – віднести банк до категорії 

проблемного. Тому необхідно детальніше визначити, за яких конкретних 

порушень НБУ застосовує той чи інший захід впливу. Це підвищить 

ефективність проведення НБУ інспектування банків і створить можливості 

для стабільного функціонування банківської системи України. 

Події у банківському секторі протягом 2014-2015рр. продемонстрували 

непрозорість і непередбачуваність, вибірковість дій регулятора щодо банків, 

коли при порушенні нормативів деякими банківськими установами вони 
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одразу визнавались неплатоспроможними, а інші за тих самих порушень 

надалі функціонують на ринку.  

Тому виникає потреба у проведенні громадського контролю за 

діяльністю банків, який виконуватиме подвійну функцію – з одного боку, як 

інструмент ефективного банківського нагляду, а з іншого – спосіб 

підтримання довіри до банків та банківської системи загалом (рис. 2.3.). 

Необхідно зазначити, що при Національному банку України до червня 2016р. 

функціонувала Громадська Рада, головним завданням якої було проведення 

громадського контролю. 25 жовтня 2016р. обрано нового Голову Ради НБУ, 

який має намір посилити діалог з громадськістю шляхом відновлення 

функціонування Громадської Ради та створення Вищої експертної Ради при 

Раді Національного банку України. При цьому склад та повноваження нового 

утворення, порівняно з Громадською Радою при НБУ, мають бути розширені. 

З 2 грудня 2016р. розпочала роботу Громадська колегія Ради Національного 

банку України. 

Варто наголосити на деяких характеристиках громадського контролю.  

Суб’єктами реалізації даного виду контролю виступають: банківські 

асоціації, об’єднання; незалежні експерти у галузі фінансів; незалежні 

вітчизняні рейтингові агентства; провідні вітчизняні науковці; громадські 

організації. Така різноплановість зазначених суб’єктів сприятиме 

неупередженому, якісному контролю за банками. 

Принципами громадського контролю є такі: 

1) законність – усі дії, висновки, рішення повинні ґрунтуватись на засадах 

діючого законодавства, вимогах Національного банку України; 

2) компетентність – ті, хто проводитиме аналіз ситуації у банківській 

системі, зобов’язані мати відповідну освіту, а також бути фаховими 

спеціалістами у банківській сфері; 

3) достовірність і своєчасність оприлюднення інформації – за підсумками 

аналізу отримані результати своєчасно і правдиво мають бути 

оприлюднені у відповідних джерелах; 
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Рис. 2.3. Концептуальні засади реалізації громадського контролю за діяльністю 

банківських установ України  

Джерело:розроблено автором на основі: [200, c.181]. 

 

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ 

СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

1. Банківські асоціації, об’єднання. 

2. Громадські організації. 

3. Незалежні експерти у галузі фінансів. 

4. Незалежні вітчизняні рейтингові агентства. 

5. Провідні вітчизняні науковці. 

ПРИНЦИПИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

1. Законність. 

2. Компетентність. 

3. Достовірність і своєчасність оприлюднення інформації. 

4. Неупередженість. 

5. Постійність. 

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

1. Якісний аналіз стану банківської системи. 

2. Доведення до громадськості інформації про банки: фінансовий 

стан, надійність, стійкість. 

3. Оприлюднення рейтингів незалежних вітчизняних рейтингових 

агентств. 

4. Надання висновків та рекомендацій Національному банку 

України. 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

1. Підвищення публічності та прозорості банківських установ. 

2. Підвищення довіри до банківської системи. 

3. Динамічний розвиток банківської системи. 

4. Зменшення проведення банками ризикових операцій. 

5. Захищеність інтересів вкладників, кредиторів, клієнтів. 
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4) неупередженість – контроль потрібно проводити об’єктивно, без ознак 

зацікавленості до будь-якого виду банків. 

Визначено такі інструменти реалізації громадського контролю:  

1. Якісний аналіз стану банківської системи – громадський контроль 

повинен достовірно відображати реальну ситуацію у банківському 

секторі без ознак суб’єктивності, вибірковості на основі фахового 

аналізу. 

2. Доведення до громадськості інформації про банки: фінансовий стан, 

надійність, стійкість – усі, хто цікавляться ситуацією у банківському 

секторі, зможуть отримати потрібні дані, звичайно, не порушуючи 

принципу банківської таємниці. Таким чином, фізичні та юридичні 

особи обиратимуть установи, в яких обслуговуватися. 

3. Оприлюднення рейтингів незалежних вітчизняних рейтингових агентств 

– такі установи надають послуги щодо визначення рейтингу банків, які 

функціонують на вітчизняному фінансовому ринку. На такій підставі 

прогнозують можливості розвитку банківських установ на найближчу 

перспективу. 

4. Надання висновків Національному банку України для прийняття рішень 

– результати якісного аналізу діяльності банків передають регулятору та 

гаранту стабільності банківського сектора для виправлення, коригування 

ситуації та вжиття відповідних заходів впливу. 

Суть громадського контролю базується на визначенні стратегічних 

завдань і перспектив розвитку банківського сектора. Зокрема, вважаємо 

найважливішими такі: підвищення довіри до банків (як головний рушій 

подальшого функціонування банків); динамічний розвиток банківської 

системи; підвищення публічності та прозорості банківських установ; 

зменшення рівня ризикованості банківських операцій; захищеність інтересів 

вкладників, кредиторів, клієнтів. 

Процедура інспектування банків має деякі недоліки, що пов’язані з 

неточністю у методології проведення, та не відповідає сучасним потребам 
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фінансового ринку. У зв’язку з цим НБУ здійснює активну роботу щодо 

вдосконалення процесу нагляду за банками. Відтепер будуть 

використовувати інструменти банківського нагляду, що базуються на основі 

оцінки ризиків (risk-based approach). Такі заходи сприятимуть якісному та 

глибокому аналізу діяльності банків для комплексного оцінювання ситуації у 

банках та своєчасного застосування коригуючих заходів. Національний банк 

прагне застосовувати кращий досвід європейських країн та реорганізовує 

наглядовий процес відповідно до рекомендацій Європейської банківської 

наглядової організації (European Banking Authority). Нагляд за банками в 

Україні базуватиметься на кардинально новому підході – SREP (Supervisory 

review and evaluation process), який передбачає поділ банків за їхньою 

значимістю та ризиковістю, що визначатиме інтенсивність та глибину 

нагляду, аналіз бізнес-моделі банків.  

Крім того, увага зосереджуватиметься на [155]: 

– оцінках систем корпоративного управління та внутрішнього контролю;  

– моніторингу ключових показників діяльності банків; 

– оцінках ризиків, які загрожують капіталу, ліквідності та фондуванню; 

– оцінках достатності власних коштів банку, ліквідності банку 

– загальній оцінці SREP;  

– наглядових заходах.  

Базові елементи нового підходу SREP НБУ має намір впровадити з 

середини 2018р. У 2016р. регулятор у тестовому режимі уперше 

використовував такі компоненти SREP: категоризація банків, їх групування 

за бізнес-моделями; удосконалив рейтингову систему CAMELS, доповнивши 

її компонентом «О».   

Розподіл банків за категоріями, що визначатиме пропорційність 

нагляду, здійснюватимуть з використанням моделі Кохонена на основі таких 

показників: відношення депозитів юридичних осіб у банку до депозитного 

портфелю юридичних осіб по системі, відношення депозитів фізичних осіб у 

банку до депозитного портфелю фізичних осіб по системі, леверидж, індекс 
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інфраструктурної важливості. Після розрахунку цих показників відбувається 

розподіл банків на категорії: системні, великі, середні, малі.  

Для визначення бізнес-моделей будуть використано 6 показників 

структури балансу із застосуванням моделі Кохонена та доповнено 

професійними судженнями на основі ще 7 показників. Відповідно до цього, 

банки поділятимуть на: універсальні, роздрібні, корпоративні, корпоративні з 

роздрібним фінансуванням, банки з обмеженим кредитним посередництвом 

[121].  

Рейтингова система CAMELSО (новий показник «О» – операційний 

ризик) запроваджена з 2016р. і є інструментом для визначення наглядової 

стратегії та підґрунтям для розвитку бальних оцінок SREP. Нова рейтингова 

система нівелює ризик суб’єктивного прийняття рішення щодо оцінки банку. 

Деталізовані критерії показників за компонентами CAMELSО дають змогу 

комплексно оцінити фінансовий стан банку, рівень, характер і особливості 

його ризиків, якість корпоративного управління, ефективність систем 

управління ризиками та внутрішнього контролю [155].   

Зазначені процедури спрямовані покращити ефективність роботи 

наглядового органу, дозволять адекватно оцінити реальну ситуацію у 

банківській системі, що сприятиме забезпеченню фінансової стабільності у 

перспективі, захищеності вкладників, інвесторів, зростанню довіри до банків.  

 

2.3. Систематизація проблем регулювання НБУ діяльності банків з 

іноземним капіталом в Україні 

 

Тенденція до глобалізації фінансових ринків сьогодні переважає у світі. 

Україна не могла залишитись осторонь цих процесів. Лібералізація доступу 

іноземних капіталів на вітчизняний банківський ринок мала низку 

позитивних і негативних наслідків. Важливим аспектом при інтеграції 

капіталу є процеси регулювання його руху для максимізації вигід та 
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зменшення негативних наслідків його функціонування у національній 

економіці.  

Особливого значення набуває стратегія і тактика регулювання 

діяльності банків з іноземним капіталом для отримання максимальних 

переваг і, відповідно, мінімальних загроз для банківської системи України. 

Необхідно врахувати і той факт, що українська економіка потребує 

іноземних інвестицій, а тому дії, рішення, пов’язані з обмеженням доступу 

іноземного банківського капіталу мають бути виваженими. Важливим є 

створення умов, за яких і банки з іноземним капіталом, і з вітчизняним 

приватним могли б успішно функціонувати, конкурувати для досягнення 

важливих макроекономічних завдань. Тому актуальним залишається питання 

щодо можливостей регулювання діяльності банків з іноземним капіталом на 

українському банківському ринку, оскільки завдяки зростанню їхніх 

ринкових позицій вплив на банківську систему, економіку щораз 

збільшується.  

Банки з іноземним капіталом є важливою компонентою української 

банківської системи, які успішно функціонують (за винятком кризових 

років), надають фінансові послуги юридичним особам, населенню, 

впливають на процеси у реальному секторі економіки.  

У Законі України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що 

банк з іноземним капіталом – банк, у якому частка капіталу, що належить 

хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10% [48].  

У вітчизняному науковому середовищі надалі тривають дискусії  щодо 

впливу банків з іноземним капіталом на розвиток банківського сектора. З 

одного боку, вони забезпечують вищий рівень капіталізації, «експортують» 

кращу практику корпоративного управління, ризик-менеджменту, новітніх 

банківський технологій та запроваджують нові банківські продукти. На 

противагу цьому, існують ризики залежного розвитку, втрата суверенітету 

банківської системи, підвищені валютні ризики. Для відстеження позитивних 

і негативних процесів регулятору необхідно прослідковувати мотиви 



128 
 

входження таких банків – чи це спекулятивний прихід, чи спрямований на 

довгострокову перспективу.  

Підвищення активності банків з іноземним капіталом дає змогу 

збільшити кредитування реального сектора економіки. Проте, як свідчить 

практика попередніх років, більшість таких банків обслуговують сегмент 

споживчого кредитування та ринок державних цінних паперів, оскільки це 

дозволяє отримати більші прибутки. Ніяка норма не зобов’язує ці банки 

кредитувати виробничі підприємства. Також поширеною є думка, що банки з 

іноземним капіталом привносять кращу практику корпоративного 

управління, управління ризиками. Частково підтвердженням цьому є офіційні  

дані НБУ, де на 01.10.2015р. 22 банки з іноземним капіталом отримали 

позитивний фінансовий результат.   

Національний банк України використовує методику оцінки присутності 

банків з іноземним капіталом через розрахунок їхньої частки у статутному 

капіталі банківської системи (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Основні показники діяльності банків 
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У більшості випадків іноземних інвесторів приваблюють банківські 

системи тих країн, де очікується зростання ВВП, покращення 

макроекономічного клімату, що сприятиме збільшенню доходів 

нерезидентів. За даними НБУ станом на 01.01.2005р. в Україні 

функціонувало лише 19 банків з іноземним капіталом, що становило 11,8% 

від загальної кількості діючих банків, та 9,6% у статутному капіталі банків. 

Протягом наступних 5 років їхня кількість і ринкові позиції стрімко 

зростали: на 01.01.2011р. кількість банків з іноземним капіталом – 55, частка 

у статутному капіталі банківської системи – 40,6%. Це пояснювалося 

поступовою лібералізацією і відкриттям банківського ринку для входження 

іноземних інвесторів, щорічними темпами зростання ВВП, а також 

можливістю отримувати значні доходи за прийнятного рівня ризику.  

Як бачимо з даних рис. 2.4., в Україні, починаючи з 2014р. 

простежувалась тенденція до загального скорочення кількості банків: з 180 у 

2014р. до 117 на 01.01.2016р. Це пояснюється кризовими тенденціями у 

банківському секторі, а також реформою банківської системи. Банки з 

іноземним капіталом демонструють такий тренд: на 01.01.2013р. їхня 

кількість – 53, на 01.01.2014р. – 49, на початок 2015р. – 51, а на 01.01.2016р. – 

41. Таке скорочення пояснюється зниженням інвестиційної привабливості, 

кризою у банківській системі.  

Для визначення оцінки впливу банків з іноземним капіталом на 

банківський сектор розглянемо інші показники, наведені у табл. 2.8, 2.9. 

 

Таблиця 2.8 

Окремі показники діяльності банків станом на 01.10.2015р., тис грн. 

Види банків Активи Зобов’язання 
Власний 

капітал 

Фінансовий 

результат 
Банки з 

іноземним 

капіталом 

471 199 987 422 941 229 47 952 795 -38 789 694 

Державні банки 339 844 428 308 133 183 31 704 906 -13 988 405 
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закінчення табл. 2.9 

Банки з 

національним 

приватним 

капіталом 

448 637 724 593 438 567 42 388 593 -15 736 419 

Загалом по 

банківській 

системі 

1 259 682 139 1 137 635 845 122 046 294 -68 514 518 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Таблиця 2.9 

Ринкові позиції банків станом на 01.10.2015р., % 

Види банків Частка активів 
Частка 

зобов’язань 

Частка власного 

капіталу 

Банки з іноземним 

капіталом 
37,41 37,17 39,29 

Державні банки 26,98 27,08 25,98 

Банки з національним 

приватним капіталом 
35,61 35,75 34,73 

Загалом по 

банківській системі 
100 100 100 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 
 

Як бачимо з табл. 2.8, 2.9, більше 37% активів, зобов’язань, власного 

капіталу зосереджено саме у банках з іноземним капіталом. За період кризи 

2014-2015 рр. у жоден банк з іноземним капіталом не було введено 

тимчасового адміністратора, а материнські компанії вчасно надавали 

фінансову підтримку, що підтверджує зацікавленість іноземних інвесторів у 

присутності в українському банківському секторі. У той час, як для 

вітчизняних приватних банків доступ на зарубіжні ринки капіталів був 

обмежений та водночас внутрішній канал фінансування був перекритим 

через втрату довіри до банківської системи. Тобто, під час кризи банки з 

іноземним капіталом були у кращому становищі щодо можливостей 

отримання додаткових ресурсів і завдяки цьому зберегли свої позиції на 

ринку. 
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Детальніше розглянемо показники діяльності іноземних банків, які 

зможуть дати повну картину основних напрямів діяльності – проведемо 

аналіз активів (табл. 2.10), зобов’язань (табл. 2.11), власного капіталу (табл. 

2.12) та фінансових результатів діяльності (табл. 2.13).  

Банк може здійснювати такі активні операції – кредитування та 

інвестування. Вони ж забезпечують найбільше доходу банку. Для розгляду 

ми обрали банки з іноземним капіталом, які за класифікацією НБУ на 

01.10.2015р. належать до першої та другої груп, та контролюють понад 1% 

активів банківської системи України. 

Таблиця 2.10 

Аналіз активів банків з іноземним капіталом в Україні станом на 

01.10.2015р.  

Назва банку 

Частка 

активів 

у БСУ, 

% 

Частка 

наданих 

кредитів у 

структурі 

активів, % 

Кредити, 

надані 

фізичним 

особам у 

структурі 

кредитного 

портфеля, % 

Частка 

високоліквідних 

коштів у 

структурі 

активів, % 

Країна 

походження 

капіталу 

Промінвестбанк 4,44 75,59 0,14 7,74 Росія 

Сбербанк 4,27 86,18 1,23 4,21 Росія 

Райффайзен Банк 

Аваль 
4,18 49,32 29,25 25,49 Австрія 

Укрсоцбанк 3,42 67,30 46,45 7,04 Італія 

Альфа-Банк 3,33 64,34 13,43 17,04 Росія 

Укрсиббанк 3,02 51,67 36,91 28,60 Франція 

ВТБ Банк 2,01 66,55 4,92 4,17 Росія 

ОТП Банк 1,83 66,15 37,80 5,12 Угорщина 

Креді Агріколь 

Банк 
1,74 62,81 10,03 26,29 Франція 

Iнг Банк Україна 1,12 77,23 0,39 8,33 Нідерланди 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 
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Відповідно до оприлюдненої звітності на сайті НБУ частка наданих 

кредитів у структурі активів банків найбільша у Сбербанку Росії 86,18%, а 

найменша – у Райффайзен Банку Аваль – 49,32% (табл. 2.10). Це означає, що 

більшість банків з іноземним капіталом з активних операцій надають 

перевагу найприбутковішій – кредитуванню. Кредитний портфель включає 

надані кредити фізичним особам, юридичним і окремо банкам. Дані табл.2.10 

засвідчують, що частка кредитів, наданих фізичним особам у структурі 

кредитного портфеля найбільша в Укрсоцбанку, ОТП Банку та Укрсиббанку 

– 46,45%, 37,8% та, відповідно, 36,91%. Незначною є частка споживчих 

кредитів у банках з російським капіталом, що підтверджує їхню орієнтацію 

на фінансування в Україні бізнесу з країни походження капіталу. 

Високоліквідні активи не приносять банку дохід, проте 

використовуються для проведення непередбачуваних і термінових 

розрахунків. Рівень ліквідності банків жорстко регулюється НБУ. Зауважимо, 

що надмірна ліквідність банку також не є позитивною характеристикою його 

діяльності, оскільки свідчить про неефективне використання залучених 

ресурсів. 4 банки з 10 аналізованих мають значення цього показника більше 

15%, що свідчить про надлишкову ліквідність. 

Таблиця 2.11  

Структура зобов’язань банків з іноземним капіталом в Україні 

станом на 01.10.2015р., % 

Назва банку 

Частка 

коштів 

юр.осіб у 

структурі 

зобов’язань 

Частка 

коштів 

фіз.осіб у 

структурі 

зобов’язань 

Частка коштів 

банків у 

зобов’язаннях 

Частка 

субординованого 

боргу у 

зобов’язаннях 

Частка 

коштів до 

запитання 

у структурі 

всіх коштів 

клієнтів 

Промінвестбанк 15,91 15,39 53,05 12,36 43,30 

Сбербанк Росії 16,91 19,21 54,53 8,34 43,16 

Райффайзен Банк 

Аваль 
41,86 30,52 10,62 13,15 66,27 

Укрсоцбанк 29,34 34,62 24,25 6,19 45,14 

 



133 
 

закінчення табл. 2.11 

Альфа-Банк 29,47 28,38 8,68 10,18 28,56 

Укрсиббанк 48,24 27,34 0,32 19,20 62,50 

ВТБ Банк 19,88 18,15 37,99 20,36 35,43 

ОТП Банк 44,94 35,22 0,16 7,92 57,52 

Креді Агріколь 

Банк 
66,31 23,14 3,73 5,37 51,00 

Iнг Банк Україна 26,36 0,12 70,56 0,00 72,20 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Ресурсна база банків включає кошти сформовані з різних джерел. Як 

бачимо з табл. 2.11., банки з іноземним капіталом по-різному залучають 

кошти. Щодо питомої ваги коштів юридичних осіб у структурі зобов’язань, 

то найменшою вона є у Промінвестбанку (15,91%) та Сбербанку Росії 

(16,91%), натомість у Креді Агріколь Банку (66,31%), Укрсиббанку (48,24%) 

та ОТП Банку (44,94) вона демонструє максимальні значення. 

Схожою є тенденція щодо коштів фізичних осіб у зобов’язаннях – 

коливається у межах від 0,12% у Iнг Банк Україна до 35,22% у ОТП Банку. 

Частка коштів банків у структурі зобов’язань означає, що банки 

надають перевагу залученню коштів від інших банків або шляхом отримання 

внутрішньогрупових кредитів у банківській холдинговій групі, або ж 

свідчить про проблеми з ліквідністю у зв’язку з неможливістю залучати 

кошти на депозити від фізичних та юридичних осіб. Такі банки, як Iнг Банк 

Україна, Сбербанк Росії, Промінвестбанк мають найбільше значення цього 

показника – 70,56%, 54,53% та 53,05%, відповідно. 

Також банки можуть залучати кошти на умовах субординованого 

боргу. Частка субординованого боргу є найбільшою у ВТБ Банку – 20,36%. 

Можемо зробити висновок, що ресурсна база більшості розглянутих банків 

збалансована. Водночас загрозливою є ситуація з часткою коштів до 

запитання у структурі ресурсної бази – майже третина ресурсної бази 
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представлена коштами до запитання, які у будь-який момент можуть бути 

вилучені клієнтами, що може підірвати ліквідність та платоспроможність 

банківської установи. У всіх досліджуваних банках вона коливається від 

28,56% у Альфа-Банку до 72,20% у Iнг Банк Україна. 

Таблиця 2.12  

Структура власного капіталу банків з іноземним капіталом в 

Україні станом на 01.10.2015 р.  

Назва банку 

Частка 

статутного 

капіталу у ВК 

Частка 

резервного та 

інших фондів 

у ВК 

Частка 

нерозподіленого 

прибутку у ВК 

Достатність 

регулятивного 

капіталу 

Промінвестбанк 303,46 0,00 -234,96 7,05 

Сбербанк Росії 160,13 37,73 -118,49 6,79 

Райффайзен Банк 

Аваль 
78,13 8,25 -86,96 13,23 

Укрсоцбанк 94,08 28,35 -135,19 15,57 

Альфа-Банк 236,74 15,01 -168,02 5,75 

Укрсиббанк 94,93 3,10 -41,81 13,14 

ВТБ Банк 426,60 0,00 -901,67 10,24 

ОТП Банк 283,21 39,56 -252,87 8,16 

Креді Агріколь 

Банк 
82,59 19,56 -2,14 15,65 

Iнг Банк Україна 34,80 44,00 21,21 81,84 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Власний капітал банку є найважливішим показником, який можна 

розглядати окремо від інших; дає змогу побачити надійність банку, 

ефективність діяльності та перспективи розвитку. Статутний капітал – 

основний компонент власного капіталу, його частка менше 100% демонструє 

ефективність діяльності банку, адже складовими елементами власного 

капіталу також є резервний та інші фонди, нерозподілений прибуток. 
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При проведенні аналізу частки статутного капіталу у структурі 

власного відповідно до даних табл. 2.12., можемо зробити висновок, що лише 

5 банків з 10 мали значення менше 100%. Це пов’язано зі збитковою 

діяльністю банків, яка зумовлена девальвацією гривні та зниженням якості 

активів. Резервний фонд і нерозподілений прибуток є основними 

внутрішніми джерелами для нарощування капіталізації банків. Усі банки, за 

винятком Інг Банку Україна, мали від’ємне значення нерозподіленого 

прибутку. Частка резервного та інших фондів у власному капіталі 

коливається від 0% у Промінвестбанку та ВТБ Банку до 44% в Інг Банку 

Україна, це є негативним і пов’язане з вичерпанням резервного та інших 

фондів, гострою потребою їх доформування. 

Рівень капіталізації банків з іноземним капіталом (за нормативом Н2 – 

достатність регулятивного капіталу) можемо охарактеризувати як 

незадовільний, за винятком: ВТБ Банку, Укрсиббанку, Райффайзен Банку 

Аваль, Укрсоцбанку, Креді Агріколь Банку та ІНГ Банку Україна, де 

значення коливаються від 10%. 

Таблиця 2.13 

Фінансові результати діяльності банків з іноземним капіталом 

станом на 01.10.2015р. 

Назва банку 

Прибуток / 

збиток, тис. 

грн. 

Відношення 

процентних 

доходів та 

витрат, % 

Відношення 

портфеля 

кредитів до 

депозитів 

ROA, % ROE, % 

Промінвестбанк -6 346 964 154,41 101,06 -11,36 -101,33 

Сбербанк Росії -1 609 955 240,48 98,98 -3,00 -75,99 

Райффайзен Банк 

Аваль 
-2 063 770 355,21 65,88 -3,92 -53,70 

Укрсоцбанк -8 709 879 161,91 98,46 -20,22 -105,88 

Альфа-Банк -916 093 138,19 109,56 -2,19 -46,75 

Укрсиббанк 88 626 245,55 71,85 0,23 4,74 

ВТБ Банк -16 261 429 101,41 98,24 -64,33 -641,39 
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закінчення табл. 2.13 

ОТП Банк -1 276 130 262,46 105,86 -5,54 -98,53 

Креді Агріколь 

Банк 
67 133 363,16 75,31 0,31 4,53 

Iнг Банк Україна 228 247 1 487,85 342,94 1,62 10,86 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Лише 3 банки з 10 аналізованих (табл. 2.13) отримали позитивний 

фінансовий результат. Збитковість цих банків викликана у тому числі 

потребою доформувати резерви за активними операціями. Ринок банківських 

послуг можна охарактеризувати так: вкладники вилучають свої депозити, 

натомість нові заощадження до банків надходять меншою мірою; у той же 

час для залучення нових депозитів банки пропонують підвищені процентні 

ставки, що означає збільшення процентних витрат. Водночас спостерігається 

зменшення обсягів кредитування з одночасним погіршенням платіжної 

дисципліни у позичальників (звичайно, ситуація не є катастрофічною у всіх 

банках). Щодо банків з іноземним капіталом, то відношення процентних 

доходів і витрат перебуває у межах від 101,41% у ВТБ Банку до 1 487,85% у 

Інг Банку Україна, що позитивно характеризує ці банки. Тобто, в умовах 

кризи ці банки нарощують кредитні операції, а також їхні позичальники 

вчасно виконують свої зобов’язання. Для відновлення прибутковості в 

умовах кризи банки активно почали використовувати інший вид доходів –  

комісійні. 

Показники ROA та ROE демонструють ефективність використання 

активів і капіталу, відповідно. Їхнє значення більше від 0 у тих банків, які на 

звітну дату отримали прибуток – Укрсиббанк, Креді Агріколь Банк, Iнг Банк 

Україна. Коли ситуація у банківському секторі стабілізується, банки 

сформують страхові резерви повністю, капітал банків буде зростати, 

відновиться кредитування реального сектора і населення, що сприятиме 

отриманню банками доходів, відповідно показники рентабельності теж 

матимуть позитивні значення. 
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На сьогодні в Україні застосовують ліберальний режим регулювання
5
 

іноземних банків, який спільно з політикою консолідованого регулювання та 

нагляду за іноземними банками потребують вдосконалення. 

Для дієвого регулювання діяльності банків з іноземним капіталом 

необхідно чітко усвідомлювати мотиви їх входження, що можуть створювати 

певні ризики для банківської системи, а саме [62; 63; 117; 131]:  

 прагнення до захоплення нових ринків і отримання високого прибутку; 

 можливість використання потенціалу розвитку ринку роздрібних 

банківських послуг; 

 необхідність обслуговування бізнес-структур з країн походження 

капіталу, створення умов для репатріації їхніх прибутків; 

 прагнення до розширення бізнесу, яке складно реалізувати у країні 

походження капіталу через велику конкуренцію і обмеженість вільних 

ресурсів; 

 використання сприятливішого регуляторного середовища. 

Загалом процес регулювання іноземного банківського капіталу варто 

поділити за життєвим циклом банків: на етапі реєстрації (входження) банку, 

у процесі діяльності, під час ліквідації.   

Банки з іноземним капіталом можуть створюватись двома способами: 

шляхом створення нового банку (тоді відбувається збільшення загальної 

кількості банків у системі) та придбання вже існуючого банку (змінюється 

структура власності, а кількість банків незмінна). До 2005р. переважав 

                                                           
5 До 2000р.на діяльність іноземних банків накладено обмеження: не більше 15% у 

статутному капіталі банків. У 2000р. було знято всі обмеження і для створення даного банку чи 

купівлі іноземним інвестором вітчизняного банку потрібно було лише отримати попередній дозвіл 

НБУ. Введено на законодавчому рівні визначення поняття «банк з іноземним капіталом», яке 

ідентичне тому, що є зараз. Із вступом України до СОТ у 2006р. дозволено створювати філії та 

представництва іноземних банків. 

З прийняттям у 2010р. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стимулювання іноземних інвестицій та кредитування» інвестиційний режим 

діяльності іноземних банків став навіть сприятливішим, оскільки було усунуто обмеження у видах 

і формах здійснення іноземних інвестицій та скасовано посилений контроль за іноземними 

інвестиціями з боку уповноважених державних інституцій [158]. 



138 
 

перший спосіб, надалі іноземні інвестори надавали перевагу більш швидкому 

входженню на український ринок банківських послуг – шляхом придбання 

системного банку з розгалуженою мережею філій, відділень та клієнтською 

базою. Звичайно, що перший і другий способи проникнення мають свої 

переваги та недоліки, відповідно інвестор-нерезидент обирає той варіант, 

який для нього вигідніший. Законодавством дозволеними є такі форми 

присутності – представництва, філії та дочірні банки зі 100% іноземним 

капіталом. Представництва створюють ті банки, які мають намір надалі 

здійснити експансію на ринок, проводять глибокий моніторинг ситуації у 

банківському секторі для вирішення питання щодо подальшої співпраці чи 

згортання діяльності. Представництва не можуть надавати банківські 

послуги. Жодної філії іноземного банку в Україні на 01.10.2015р. не 

зареєстровано. Тому функціонують лише дочірні банки.  

У процесі лібералізації доступу іноземного капіталу на національні 

ринки банківських послуг країни з розвинутою економікою намагалися 

зберігати обмеження та важелі державного впливу на процес проникнення 

іноземного капіталу, зокрема, на придбання частки участі в капіталі 

існуючих національних банків. Так, для придбання частки у капіталі банку-

резидента треба отримати попередню згоду відповідних державних структур 

в Іспанії, Фінляндії, Греції, Норвегії, Канаді, Португалії. В Австралії будь-

який акт продажу активів банківської системи іноземним інвесторам є 

об’єктом моніторингу з боку держави стосовно відповідності національним 

інтересам економіки і країни у цілому. Для придбання 10% і більше акцій 

місцевого банку необхідне схвалення уряду Австралії; у Франції для цього 

потрібен попередній дозвіл Комітету кредитних організацій. У Бельгії будь-

яка угода щодо придбання частки в капіталі банку цієї країни фізичною або 

юридичною особою, яка не є резидентом держави – члена ЄС, потребує 

спеціального дозволу Міністерства фінансів. У Німеччині для придбання 

іноземним інвестором 25% капіталу німецького банку потрібен дозвіл 

антимонопольних державних органів. У Великобританії для придбання 15% 
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акцій місцевого банку необхідно отримати спеціальний дозвіл від Банку 

Англії [117]. 

Отже, регулювання діяльності банків з іноземним капіталом на 

першому етапі доцільно здійснювати так: 

– Відстежувати країни походження банківського капіталу та режим 

регулювання і нагляду за банками у них. 

– Перевіряти цілі входження таких банків для відсікання спекулятивних 

мотивів. Для цього потрібно запровадити вимогу щодо надання бізнес-

плану, який визначатиме стратегічні напрями діяльності банку хоча б на 

5 років. 

– Здійснювати аналіз фінансових показників материнських банків для 

недопущення «експорту» фінансових ризиків в український банківський 

сектор. 

– Для запобігання монополізації у банківському секторі (відомо, що 

капітал материнських банків інколи більший, ніж всієї банківської 

системи України) потрібно відстежувати ринкові позиції таких банків. 

– У разі створення банку з іноземним капіталом, який займатиме вагому 

позицію у банківській сфері, дозвіл на здійснення банківської діяльності 

повинен надавати НБУ після спільних консультацій з Антимонопольним 

комітетом і Міністерством фінансів. 

– Необхідним є посилений моніторинг за банками, власниками яких є 

компанії з офшорних зон. 

При функціонуванні банку з іноземним капіталом на ринку виникає 

потреба у реалізації специфічного виду регулювання. Але тут варто 

врахувати таке: будь-які необґрунтовані вимоги до таких банків можуть 

вважатись дискримінаційними, це призведе до значного відпливу капіталу. 

Багато країн відповідно до особливостей своєї фінансової системи 

встановлюють певні обмеження для банків з іноземним капіталом у процесі 

їхньої діяльності. 
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У Великобританії для банків-нерезидентів існує обмежений доступ до 

депозитів державних банків і фінансових установ, які тісно пов’язані зі 

споживчим кредитуванням. Уряд вважає ці фінансові потоки надзвичайно 

важливими з погляду національних інтересів. В Австрії для здійснення 

деяких операцій іноземним банкам необхідно отримати додатковий дозвіл, 

наприклад, для участі в торгах на Австрійській фондовій біржі, на торгівлю 

іноземною валютою, випуск облігацій, управління інвестиційними та 

пенсійними фондами. В Австралії дозволено здійснювати операції з 

іноземною валютою лише тим іноземним банкам, які мають визначений 

законодавством мінімальний рівень капіталу. Філіям іноземних банків 

заборонено залучати депозити на національному ринку. У Фінляндії 

іноземним банкам заборонений доступ до операцій, пов’язаних із 

державними платежами. Для його отримання необхідний спеціальний дозвіл 

Міністерства фінансів країни. У Данії, Греції, Бельгії, Нідерландах іноземним 

банкам дозволено брати участь у торгах на фондовій біржі тільки через 

юридичних осіб, зареєстрованих на території країни. В Ірландії іноземним 

банкам для здійснення діяльності, пов’язаної з інвестиціями в національну 

економіку або торгами на фондовому ринку, необхідно отримати додатковий 

дозвіл [117]. 

Тобто, країни з розвинутою ринковою економікою можуть собі 

дозволити встановлювати обмеження, оскільки їхній ринок 

висококонцентрований, рівень капіталізації банківської системи достатній, і 

ті банки, які функціонують, виконують покладені на них функції. Збільшення 

іноземного банківського капіталу чи його відтік не матимуть суттєвих 

негативних наслідків для їхньої економіки. У ситуації з українським 

банківським сектором встановлення обмежень чи заборон для банків з 

іноземним капіталом лише поглибить існуючі проблеми ринку, який і так 

потребує докапіталізації. Тому важливим є встановлення однакових вимог до 

всіх банків, щоб вони у повній мірі виконували своє призначення. 
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В українській практиці регулювання діяльності банків з іноземним 

капіталом  важливим є на законодавчому рівні створення умов для 

заохочення реалізації інвестиційних та інноваційних проектів розвитку 

економіки. Традиційним для банків з іноземним капіталом є обслуговування 

підприємств країни-походження капіталу. Деякі країни заборонили банкам з 

іноземним капіталом обслуговувати підприємства-нерезиденти. Щодо 

України, то таке обмеження може виявитися  занадто жорстким, однак можна 

розглянути варіант встановлення більшого нормативу Н9 для таких банків. 

Глобалізація світових фінансових ринків сприяла розвитку такого 

явища як міжнародний рух капіталу, одним з проявів якого є функціонування 

іноземних банків. Україна як учасник міжнародного ринку капіталу також 

відчула вплив іноземного капіталу на економічні процеси. Сьогодні майже 

неможливо уявити вітчизняну банківську систему без присутності у ній 

банків з іноземним капіталом, які успішно функціонують нарівні з 

українськими приватними банками. НБУ докладає всіх зусиль для 

ефективного регулювання різних видів банків. Що стосується саме банків з 

іноземним капіталом, то центральний банк застосовує ліберальний режим 

регулювання, що передбачає відсутність обмежень на прихід іноземних 

інвестицій у банківську систему. Водночас виникають ризики внаслідок 

функціонування такого типу банківських установ. Тому на законодавчому 

рівні потрібно створити необхідні умови для отримання максимальних 

переваг для національної економіки від присутності у ній банків з іноземним 

капіталом.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Розглянувши особливості функціонування системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні, можемо зробити низку висновків. 

1. Банківський нагляд включає різні види контролю, а саме: вступний, 

попередній, поточний і наступний. Їхнє своєчасне застосування дає 
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можливість виявлення проблем у банках на ранніх етапах, застосування 

заходів впливу у разі порушення встановлених вимог, а також надання 

практичних рекомендацій щодо поліпшення ефективності 

функціонування банківських установ. Це у підсумку сприятиме 

забезпеченню стабільності банківського сектора. 

2. Комерційні банки є учасниками ринкових відносин, виконують 

покладені на них функції та завдання. Вони економічно самостійні 

суб’єкти, тому їхню діяльність центральний банк може регулювати лише 

непрямими методами, одним з яких є встановлення обов’язкових 

економічних нормативів. Національний банк України розробив для 

комерційних банків систему економічних нормативів, які є 

індикаторами визначення загального стану банківської системи, її 

стабільності.  

3. Досліджено, що нормативи капіталу протягом аналізованого періоду 

демонстрували незначне відхилення від нормативних значень, що було 

зумовлено різними причинами, серед яких першочергово варто 

виокремити кризові тенденції банківського сектора, систематичну 

збитковість банків і збільшення частки проблемних активів. Тому 

банкам слід подбати про поліпшення якості активів, а також розв’язання 

проблеми капіталізації у кількісному та якісному вираженні. Щодо 

нормативів ліквідності, то за 2011-2016 роки спостерігається ситуація з 

їхнім перевищенням практично у 1,5 раза, що є свідченням надлишкової 

ліквідності банківського сектора через відсутність можливості 

проведення активних операцій з прийнятним рівнем ризику. Значення 

нормативів кредитного ризику протягом 2015-2016 рр. почали 

наближатись до гранично допустимих, що було зумовлено значним 

зменшенням регулятивного капіталу загалом по банківській системі. 

Серед активних операцій інвестування займає невелику частку. Це 

можна пояснити відсутністю ліквідних інструментів для інвестування. 
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Саме тому нормативи інвестування демонструють надзвичайно малі 

значення.  

4. Банкам необхідно здійснювати управління рівнем своєї ліквідності як 

головним чинником забезпечення ефективності діяльності. Одним із 

елементів регулювання ліквідності банків виступає механізм 

рефінансування, який потребує удосконалення у таких напрямах: по-

перше, надання фінансової допомоги платоспроможним банкам у разі 

тимчасових розривів ліквідності, а проблемним – під особисті гарантії 

акціонерів; по-друге, скорочення строку використання кредитів 

рефінансування до 30 днів; по-третє, здійснення контролю за цільовим 

використанням коштів. 

5. НБУ як гарант стабільності банківського сектора проводить перевірки 

діяльності банків – безвиїзне та виїзне інспектування. Перший вид 

перевірки базується на фінансовій звітності, яку комерційні банки 

надсилають до центрального банку. Виїзне інспектування здійснюють 

для отримання комплексної інформації про банк. З цією метою 

перевіряють фінансовий стан банку; дотримання економічних 

нормативів, законодавства; управління ризиками; менеджмент банку. На 

підставі цього також формується рейтинг банку за допомогою 

рейтингової системи CAMELSO.  

6. При порушенні банками законодавства НБУ зобов’язаний застосовувати 

до таких установ адекватні порушенню заходи впливу (їх налічується 

близько 15), серед яких найчастіше використовували: письмові 

застереження, адміністративні стягнення з посадових осіб, штрафи та 

особливого режиму контролю за банками. Для удосконалення 

процедури застосування заходів впливу потрібно уточнити перелік 

порушень, за які застосовують той чи інший вид санкцій.  

7. Особливої актуальності у сучасних умовах функціонування банківських 

установ набуває проведення громадського контролю за діяльністю 

банків, основна мета якого сприяти підвищенню довіри до банківської 
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системи, регулятора; стабільному розвитку банківського сектора. 

Результатом правильної реалізації громадського контролю за банками 

має стати підвищення публічності та прозорості банківських установ, 

зменшення рівня ризикованості банківських операцій, захищеність 

інтересів вкладників, кредиторів, клієнтів. Розроблено модель, яка 

детально характеризує основні елементи громадського контролю, а саме: 

суб’єкти реалізації, принципи, інструменти та стратегічні завдання. 

8. Практично у всіх банківських системах країн світу є присутній 

іноземний капітал. Це має як переваги, так і недоліки для розвитку 

національного банківського сектора. Тому на законодавчому рівні 

необхідно створити умови для успішного функціонування банків з 

іноземним капіталом, а також вітчизняним приватним. Регулювання 

діяльності банків з іноземним капіталом потрібно здійснювати за 

життєвим циклом банківських установ. Запропоновано такі напрями 

регулювання діяльності банків з іноземним капіталом: відстежувати 

країни походження іноземного капіталу та режими регулювання та 

нагляду за банківськими установами у них; проводити аналіз фінансових 

показників материнських банків; здійснювати посилений моніторинг за 

банками, власниками яких є компанії з офшорних країн. Ці заходи 

сприятимуть ефективному розвитку банківського сектора України, 

надійному функціонуванню банків з національним та іноземним 

капіталом. 

Результати отриманих досліджень ефективності функціонування 

системи банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки 

України висвітлені у працях автора [187; 188; 193; 198; 199; 200; 201; 205]. 
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ 

БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Підвищення ефективності регулювання рівня капіталізації 

банків в Україні 

 

Стабільний розвиток банківського сектора має безпосередній вплив на 

економічне зростання, оскільки саме банки як фінансові посередники 

насичують економіку фінансовими ресурсами. Для виконання цієї функції їм 

необхідно сформувати достатній обсяг капіталу. При цьому чим більшим є 

його розмір, тим банк, а загалом і банківська система, є надійнішими, мають 

перспективи подальшого розвитку.  

Капітал банку є тим якісним показником, який відображає надійність 

банку, стійкість до можливих криз, а також здатність до успішного розвитку. 

Крім того, він є своєрідною «подушкою безпеки», яка захищає банк від 

ризиків, несприятливих економічних умов; достатній його рівень є гарантом 

забезпечення успішної діяльності банку. Таким чином, необхідний обсяг 

капіталу – підґрунтя для того, щоб банк зміг функціонувати на ринку 

банківських послуг, конкурувати з іншими фінансовими посередниками. 

Банківський капітал – найважливіший показник, за допомогою якого 

можна оцінити перспективи банківського сектора загалом та конкретного 

банку зокрема. Його розмір визначає масштаби операцій банку. Необхідним є 

формування достатнього обсягу капіталу для ефективного функціонування 

на ринку. Потрібно врахувати, що негативна також надлишкова капіталізація, 

оскільки грошові кошти не використовуються для проведення кредитно-

інвестиційних операцій. Це зменшує рентабельність банківського бізнесу. 

Недостатній рівень капіталізації звужує можливості банку. Тому важливим 

завданням є підтримання необхідного розміру капіталу банків, щоб, з одного 

боку, банк мав достатній «рівень захисту», з іншого – стимулював зростання 

реальної економіки. 
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Банківський капітал передбачає декілька різновидів капіталів, які 

мають різні призначення, зокрема: статутний, регулятивний, власний, але у 

підсумку їхньою головною функцією є підтримання фінансової стабільності 

банківської системи.  

Проблема необхідного розміру власного капіталу банку, а також 

капіталізації всієї банківської системи особливо гостро постає і є актуальною 

у період кризи та наступні роки після неї, оскільки при недостатньому обсязі 

капіталу банк стикається з різними фінансовими проблемами, для вирішення 

яких першочергово треба сформувати потрібний обсяг капіталу, щоб 

втриматися на ринку і не втратити платоспроможність. Події у банківському 

секторі України протягом 2014-2015 рр. демонструють низький рівень 

капіталізації банків, що підтверджується кількістю банків, які визнано 

неплатоспроможними, та щодо яких проводиться процедура ліквідації: 

станом на 01.09.2015р. у 8 банках введено тимчасову адміністрацію, а на 

стадії ліквідації перебувають 44 банки. 

Питання щодо капіталізації банків треба вирішувати у практичній і 

теоретичній площині. 

Існує багато підходів до тлумачення понять «капітал банку» та 

«капіталізація банківської системи», оскільки розглянуто суть даних термінів 

з різних аспектів. Ми вважаємо найоптимальнішими такі визначення. 

Капітал банку – це частина коштів, внесених власниками банку і 

накопичених у процесі його діяльності за рахунок внутрішніх джерел та 

призначених для створення та розвитку банку [44]. 

Капіталізація банківської системи – це процес нарощування сукупного 

капіталу банків відповідно до встановлених нормативів регулювання 

банківської діяльності з метою забезпечення фінансової стабільності 

банківської системи та економічного зростання країни [44]. 

Капіталізація банківської системи є не лише кількісним показником, 

який відображає мінімальні регуляторні вимоги НБУ, її потрібно розглядати 

з точки зору якості капіталу та його складових, спроможності поглинути 
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ризики, які притаманні кожній банківській послузі, а також можливостей 

збільшення масштабів і обсягів банківських операцій. 

Розглянемо структурні показники, наведені у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1  

Структурні показники фінансового сектора за 2011-2016 роки 

Показники 01.01.2011р. 01.01.2012р. 01.01.2013р. 01.01.2014р. 01.01.2015р. 01.01.2016р. 

1. ВВП,  млн грн. 1 082 569 1 316 600 1 408 889 1 454 931 1 566 728 1 979 458 

1.1. Темп зростання 

ВВП, % 
118,53 121,62 107,01 103,27 107,68 126,34 

2. Активи банків, 

 млн грн. 
942 088 1 054 280 1 127 192 1 278 095 1 316 852 1 254 385 

2.1. Темпи 

зростання активів, 

% 

107,02 111,91 106,92 113,39 103,03 95,25 

3. Відношення ВВП 

до активів, % 
114,91 124,88 124,99 113,84 118,98 157,8 

4. Рентабельність 

активів, % 
-1,45 -0,76 0,45 0,12 -4,07 -5,46 

5. Власний капітал 

банків,  млн грн. 
137 725,1 155 486,9 170 196,3 192 598,9 148 062,6 103 713 

6.Темпи зростання 

власного капіталу 

банків, % 

114,57 112,90 109,46 113,16 76,88 70,04 

7. Відношення  

власного капіталу 

до ВВП, % 

12,72 11,81 12,08 13,24 9,45 5,23 

8. Відношення ВК 

до активів, % 
14,62 14,75 15,10 15,07 11,24 8,26 

9. Результати 

діяльності банків, 

 млн грн. 

-13 027 -7 708 4 899 1 436 -52 966 -66 600 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Для аналізу ми взяли період з 2011р., який став початком відновлення 

економіки та фінансового сектора після світової фінансової кризи, і до 

сьогодення. Відповідно до даних табл. 3.1. на 01.01.2011р. темп зростання 

ВВП становить 118% порівняно з попереднім роком, активи банків і власний 

капітал теж зростають, що відображає вплив банків на економічне зростання 

країни. Проте у цей період банки ще отримували збитки, які у наступні роки 

мали тенденцію до скорочення. ВВП з 2012р. в абсолютному значенні 
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демонструє зростання, однак темпи зростання зменшуються. Темпи 

зростання активів і капіталу банків мають нестійку тенденцію. У період 2011-

2014 рр. темпи зростання капіталу випереджали темпи зростання активів, що 

є позитивним явищем, оскільки свідчить про створення страхового резерву 

ліквідності банками. Станом на 01.01.2015р. темпи зростання активів – 

103,3%, а капітал зменшується – 76,88%. Зростання активів пояснюється не 

збільшенням кредитування чи інвестиційних операцій, а необхідністю 

перерахунку балансових позицій через девальвацію гривні. Капітал 

зменшився тому, що резерви за активними операціями значно вичерпалися 

через систематичну збиткову діяльність вітчизняних банків протягом 

тривалого періоду, а також із-за низької якості активів системи. 

Кризові тенденції 2015р. відобразились на основних показниках 

банківської діяльності – на 01.01.2016р. відбулось зменшення активів і 

власного капіталу через зупинення кредитування, погіршення якості активів, 

а також у зв’язку з  потребою доформувати резерви за такими операціями. Це 

відобразилось на показнику рентабельності активів – його значення на 

початок 2016р. становило (-) 5,46%. 

Рівень капіталізації на макрорівні можна визначити за допомогою 

такого показника, як відношення капіталу банків до обсягу ВВП: його 

значення у період з 2010-2015рр. коливається від 9 до 13%, а на 01.01.2016р. 

– 5,23%, тобто банки не у змозі повною мірою брати участь у процесі 

відновлення економіки.   

Порівняємо розміри власного (ВК), статутного (СК) і регулятивного 

капіталів (РК), а також темпи їхнього зростання (табл. 3.2, рис. 3.1).  

Таблиця 3.2  

Розмір капіталу банків за 2010-2016 рр. 

Період ВК, млн грн. СК, млн грн. РК, млн грн. 

01.01.2010р. 115 175 119 189 135 802 

01.01.2011р. 137 725 145 857 160 897 

01.01.2012р. 155 487 171 865 178 454 
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закінчення табл. 3.2 

01.01.2013р. 169 320 175 204 178 909 

01.01.2014р. 192 599 185 239 204 976 

01.01.2015р. 148 023 180 150 188 949 

01.01.2016р. 103 713 206 387 130 974 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Протягом 2010-2013 рр. (табл. 3.2) власний, статутний і регулятивний 

капітали зростають, однак різними темпами, а також спостерігається 

тенденція перевищення статутного капіталу над власним. 

 

 

Рис. 3.1. Темпи зростання ВК, СК, РК в Україні 

 

Це можна пояснити тривалою збитковістю банків, а також 

підвищенням вимог регулятора до капіталу банків. Основним складовим 

регулятивного капіталу є саме статутний капітал, тому акціонери почали 

його нарощувати. Таким чином, у цей період статутний капітал є більшим, 

ніж власний. 

Економічна ситуація в Україні 2014р. значно погіршилася. 

Спостерігалося стрімке падіння обсягів виробництва всіх основних видів 
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економічної діяльності, крім сільського господарства. Відбувалося зростання 

інфляційного тиску на економіку, що супроводжувалося падінням реальних 

доходів населення та відповідно зниженням його купівельної спроможності. 

Серед основних чинників, що зумовлювали негативні економічні тенденції у 

2014р., були анексія АР Крим і військові дії на сході країни, розрив 

міжрегіональних зв’язків, звуження як зовнішнього, так і внутрішнього 

попиту на продукцію вітчизняних виробників, скорочення державного 

фінансування, погіршення фінансових результатів підприємств тощо. 

Водночас високий урожай зернових, зібраний аграріями в звітному році, та 

лібералізація умов доступу вітчизняних товарів на ринки ЄС мали 

позитивний вплив на економіку країни. У 2014р. відбулося погіршення 

показників майже усіх галузей економіки України. Як результат – реальний 

ВВП знизився за підсумками року на 6,8%. Номінальний ВВП у звітному 

періоді дорівнював 1 566,7 млрд грн. і порівняно з 2013 роком збільшився на 

6,9% [153, с.25]. 2014р. був складним і для фінансової сфери. Населення, 

відчуваючи хвилю кризи у банківському секторі, почало інтенсивно забирати 

свої заощадження з банків. За цей період було вилучено майже третину 

депозитів.  

Унаслідок зниження рівня життя громадян, споживчий попит 

зменшився, а отже, підприємства недоотримували прибутки і не могли 

вчасно повернути до банків раніше отримані кредити. Для банків ситуація 

була катастрофічною: з одного боку потрібно повернути депозити, які є 

зобов’язаннями банку, а з іншого – через неповернення раніше виданих 

кредитів банк залишався без ліквідних коштів. Погіршувалась якість 

кредитного портфеля. Падіння курсу гривні спричинило потребу 

доформувати резерви за активними операціями, проведеними в іноземній 

валюті. Крім того, потрібно було повертати депозити в іноземній валюті, які 

переводили у гривню. Внаслідок анексії Криму, війни на сході банки 

втратили там значні активи. Все це у підсумку призвело до того, що 

більшість банків отримали збитки, а багато за підсумками року визнано 
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неплатоспроможними. Таким чином, криза охопила весь банківський сектор. 

Для того, щоб підтримати банки у такій складній ситуації, НБУ надавав 

кредити рефінансування; з 14.05.2015р. набув чинності закон, відповідно до 

якого заборонено достроково вилучати депозити. Ці заходи сприяли 

підтриманню ліквідності банків.  

Це все одразу позначилось на показниках капіталу (рис. 3.1): темпи 

зростання СК на 01.01.2015р. 97,25%, ВК – 76,86%, РК – 92,18. 

На 01.01.2016р. ситуація є такою – темпи зростання СК – 114,56%, ВК 

– 70,07%, РК – 69,32%. 

Для підвищення абсолютного рівня капіталізації НБУ прийняв 

постанову № 464, відповідно до якої банки, які створені з серпня 2014р., 

повинні сформувати статутний капітал в сумі не менше 500 млн грн., а ті 

банки, що вже функціонують на ринку банківських послуг, повинні поетапно 

(протягом 10 років) збільшувати його розмір. У табл. 3.3. відображено обсяги 

капіталу банків.  

Таблиця 3.3  

Розмір капіталу банків України 

Обсяг капіталу 
Власний капітал, к-сть банків 

Статутний капітал, к-сть 

банків 

01.01.2015р. 01.01.2016р. 01.01.2015р. 01.01.2016р. 

До 500 млн грн. 112 79 114 81 

Від 500 млн до 1 млрд 19 12 13 6 

1-5 млрд 17 13 20 13 

Більше 5 млрд грн. 7 4 8 8 

Разом 155 108 155 108 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Дані табл. 3.2.,3.3. демонструють недостатній рівень капіталізації 

банків.  

Крім обсягу власного капіталу, важливо оцінити якість його складових 

(табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4  

Складові елементи власного капіталу банків України 

Складові ВК, 

млн грн. 
01.01.2013р. 01.01.2014р. 01.01.2015р. 01.01.2016р. 

Частка складових у ВК, % 

01.01.2014р. 01.01.2015р. 01.01.2016р. 

Статутний 

капітал 
176 238,80 183 978,45 179 208 206 387 95,52 121,03 198,99 

Емісійні різниці 11 693,60 13 675,80 12 542,42 20560,49 7,1 8,47 19,82 

Незареєстровані 

внески до 

статутного 

капіталу 

876,20 15 444,08 27 732,28 11 447,13 8,02 18,73 11,04 

Нерозподілений 

прибуток 
-50 947,10 -46 913,48 -100 840,71 -157 698,53 - - - 

Резервні та інші 

фонди банку 
19 226,70 12 415,16 14 225,96 11 828,69 6,45 9,61 11,4 

Резерви 

переоцінки 
13 108,00 13 998,94 15 195,14 10 723,67 7,27 10,26 10,33 

Всього ВК 170 196,30 192 598,96 148 062,61 103 713 100 100 100 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Власний капітал банків (табл. 3.4) складається з: статутного капіталу, 

емісійних різниць, незареєстрованих внесків до статутного капіталу, 

нерозподіленого прибутку, резервних та інших фондів, резервів переоцінки. 

Статутний капітал банків протягом аналізованого періоду зростає, лише на 

початку 2015р. зменшився на 4,7 млрд грн., надалі станом на 01.01.2016р. 

зріс на 27,17 млрд грн. або на 15%. Таке зростання є позитивним і 

пояснюється бажанням і спроможністю акціонерів «вливати» капітал у 

банки, щоб не допустити банкрутства. 

Позитивним є збільшення частки резервних фондів з 9,61%  на 

01.01.2015р. до 11,4% на 01.01.2016р.  

Зросла частка емісійних різниць з 7,1% на 01.01.2014р. до 19,82% на 

01.01.2016р. та резервів переоцінки з 7,27% до 10,33% відповідно за ті ж 

періоди. Це пов’язано зі значною девальвацією гривні. 

Нерозподілений прибуток, а у нашій ситуації – це непокритий збиток, 

на 01.01.2013р. становив 50 млрд грн., на 01.01.2014р. – 46 млрд грн., на 
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01.01.2015р. – 100 млрд грн., на 01.01.2016р. – 157 млрд грн. Збитки загалом 

у банківській системі були спричинені погіршенням якості активів та 

збільшенням відрахувань у резерви. Для прикладу, у 2014р. банками було 

здійснено відрахування у резерви на суму 103 млрд грн. (загальні збитки за 

2014р. становили 53 млрд грн.). 

Капітал банку має покривати збитки від поточної діяльності, захищати 

інтереси вкладників і кредиторів. Він є регулятором діяльності банку, 

оскільки НБУ може змінювати компоненти власного капіталу і таким чином 

здійснювати непрямий вплив на банк. 

Складові капіталу можуть мати різні форми, строки погашення і рівні 

ризику та мають відповідати таким основним характеристикам, як: 

постійність, здатність покривати збитки банку, а також законному 

підпорядкуванню інвесторам та іншим кредиторам. Сукупність цих ознак 

формує оцінку якості капіталу [44]. 

Актуальною у сьогоднішніх умовах є проблема штучного завищення 

розміру капіталу, що передбачає: на балансі банку є достатній обсяг капіталу 

для покриття ризиків, а насправді його збільшено за допомогою 

бухгалтерських проводок. Проаналізувавши складові власного капіталу 

банків, можемо побачити, що за допомогою деяких елементів можна штучно 

збільшити його розмір. Такими компонентами, на нашу думку, є емісійні 

різниці та резерви переоцінки. Розглянемо, яку частку у структурі власного 

капіталу окремих банків займають емісійні різниці (табл. 3.5) та резерви 

переоцінки (табл. 3.6).  

Таблиця 3.5  

Частка емісійних різниць у структурі власного капіталу банків 

Назва 

банку 

Частка емісійних різниць, %, станом на 1 січня кожного року 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Райффайзен 

Банк Аваль 
47,09 46,85 47,79 41,92 49,34 48,38 

Укрсоцбанк 15,24 15,15 21,61 19,13 26,53 59,54 
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закінчення табл. 3.5 

Укрсиббанк 16,71 64,44 30,86 30,61 45,56 44,99 

Універсал 

Банк 
38,10 115,91 147,66 162,37 150,84 208,13 

Правекс-

Банк 
0,08 27,86 62,31 136,76 189,89 202,07 

«Південний» 22,30 21,13 20,50 19,85 18,08 16,62 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Для аналізу ми вибрали банки, в яких найбільша частка емісійних 

різниць і резервів переоцінки.  

У табл. 3.5. наведено дані про банки, які згідно з класифікацією НБУ 

належать до першої групи: Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, 

Укрсиббанк; до другої – Універсал Банк, Південний; до третьої – Правекс-

банк. Протягом аналізованого періоду спостерігалась ситуація зі зростанням 

частки емісійних різниць у структурі власного капіталу банків. Це пов’язано 

зі значною девальвацією гривні та необхідністю курсової переоцінки. Банки 

першої групи (Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Укрсиббанк) мають 

частку емісійних різниць у межах від 15% до 59%. Другої групи – від 14% до 

208%, третьої – 242%. Найбільшу частку емісійних різниць у структурі 

капіталу мають Універсал Банк та Правекс-банк 208,13 та 202,07%, 

відповідно. Така тенденція загрозлива для банків, оскільки капітал банків є 

штучно завищений через падіння курсу гривні. Якщо теоретично уявити 

ситуацію, що гривня значно зміцнить свої позиції, то, відповідно, капітал 

таких банків впаде до мінімальних значень, що у свою чергу зобов’язує НБУ 

вживати адекватних заходів впливу. 

Для аналізу частки резервів переоцінки у структурі власного капіталу 

обрано такі банки: Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Промінвестбанк 

(перша група); Кредобанк, (друга група); Правекс-банк, Фортуна-Банк 

(третя); Полікомбанк, Львів, Місто Банк, Полтава Банк, Банк Грант, Банк 

Фамільний (четверта група) (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6  

Частка резервів переоцінки у структурі власного капіталу банків 

Назва банку 

Частка резервів переоцінки, %, 

станом на 1 січня 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Райффайзен Банк 

Аваль 
17,12 18,35 13,74 13,93 34,42 15,94 

Укрсоцбанк 32,50 32,77 26,81 24,05 35,21 17,36 

Промінвестбанк 38,09 43,48 40,88 38,96 29,65 - 

Кредобанк 33,18 29,05 30,95 23,9 28,08 17,47 

Правекс-банк 20,47 22,81 19,20 22,65 33,88 18,21 

Полікомбанк 36,01 35,12 37,30 36,96 29,55 31,53 

Львів 32,11 34,56 28,93 26,75 26,58 28,13 

Фортуна-Банк 34,45 40,87 38,01 33,54 33,20 36,47 

Місто Банк 33,21 21,34 20,50 19,87 18,91 22,15 

Полтава Банк 35,56 35,44 34,47 30,51 27,22 48,29 

Банк Грант 28,41 26,90 20,46 19,06 15,63 14,7 

Фамільний 22,43 22,42 16,96 16,93 16,92 40,13 

Джерело: розроблено автором на основі: [121]. 

 

Найбільшу частку резервів переоцінки станом на 01.01.2016р. має 

Полтава-Банк – 48,29%, далі Банк Фамільний – 40,13%, Фортуна-Банк – 

36,47%. Тобто, понад третину власного капіталу цих банків представлено 

резервами переоцінки як нестабільними джерелами капіталу, які залежать від 

валютно-курсової політики держави та ситуації на ринку нерухомості. У 

Банку Грант, Кредобанку спостерігається щорічне зменшення частки 

резервів переоцінки. 

Таким чином, структура, якісний і кількісний склад власного капіталу в 

банках України незбалансовані. Велику питому вагу займають емісійні 

різниці та резерви переоцінки, що є негативним явищем, оскільки у періоди 
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економічних спадів і фінансових криз вони можуть коливатись, тому є 

ненадійними з точки зору можливості їх використання для покриття збитків. 

Розглянемо найважливіші показники оцінки капіталізації банківської 

системи. А саме: норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), 

коефіцієнт капіталізації як співвідношення власного капіталу (ВК) та пасивів 

(ПАСИВИ), а також відношення статутного капіталу (СК) до власного. Суть 

цих коефіцієнтів така. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу демонструє здатність 

банку своєчасно проводити розрахунки за своїми зобов’язаннями. Більше 

значення цього показника означає, що більшу частину ризиків беруть на себе 

власники банку і навпаки. Також цей показник характеризує надійність 

банку. Нормативне значення – не менше 10%.  

Коефіцієнт капіталізації передбачає визначення частки власного 

капіталу у структурі джерел коштів. Рекомендоване значення показника – 

близько 15%. 

Відношення статутного капіталу до власного показує ефективність 

діяльності банку. Структура власного капіталу містить такі компоненти, як: 

статутний капітал, емісійні різниці, нерозподілений прибуток, резервні 

фонди, резерви переоцінки. Тому чим менша частка статутного капіталу у 

структурі власного, тим більші його інші складові, створені у процесі 

діяльності.  

Для прогнозування показників оцінки рівня капіталізації банківської 

системи використано математичну модель виду [97]: 

,...2,1,0,)1()1(

)()()1(

kxCy

vBxAx

kk
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     (3.1) 

де )(kx


 – вектор формальних змінних, які відображають загальну динаміку 

усіх показників; )(kv


– вектор змінних, які характеризують дію чинників на 

ринок; )(ky


– вектор змінних, які відображають обрані показники; k – 
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порядковий номер моменту часу фіксації відповідних значень; CBA ,,  – 

дійсні матриці відповідних вимірів. 

Така модель дає змогу на підставі попередньо відомих даних здійснити 

прогноз для відповідних показників. Перевагою такої моделі є те, що 

взаємозв’язки між різними показниками та чинниками, які на них впливають, 

– формальні. А це дає змогу уникнути опису цих неоднозначних 

взаємозв’язків за допомогою складних аналітичних співвідношень. 

Модель для прогнозування ми будували на підставі аналізу вказаних 

показників за період з 01.01.2010р. до 01.10.2015р. Початок терміну вибрано 

з міркувань, що саме тоді банківська система почала відновлюватись після 

наслідків кризи 2008-2009 рр., а це характеризувалося певною динамікою. 

Кінець терміну зумовлений наявністю даних, які узагальнює і надає 

Національний банк України (НБУ).  

Ми розглядали середнє значення кожного показника за групою банків 

(додаток Е, табл. Е.1. – Е.4.). Щоквартальні значення показників для кожної 

групи подано на рис. 3.2., 3.3., 3.4.  

 

 
 

Рис. 3.2. Значення нормативу Н2 за групами банків 
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Рис. 3.3. Значення коефіцієнта капіталізації за групами банків 

 

 

 

 

 
Рис. 3.4. Значення показника відношення СК/ВК за групами банків 
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Узагальненим чинником, який впливає на показники, ми вибрали 

ознаку групи. Отже, кількість компонент вектора )(ky


 дорівнює 3 (відповідає 

кількості показників), а кількість компонент вектора )(kv


 дорівнює 4 

(відповідає кількості груп). 

Починаючи з 01.01.2016 р. НБУ змінив порядок поділу банків на групи. 

Відтепер передбачені такі групи: банки з державною часткою, банки 

іноземних банківських груп, І група (банки, в яких зосереджено більше 0,5% 

активів банківської системи) та банки ІІ групи (контролюють менше 0,5% 

активів). Ця методика може бути використана відповідно до нового 

групування банків.  

Для побудови математичної моделі (3.1) нами було застосовано 

алгоритм Хо-Калмана [97]. Цей алгоритм дає змогу визначити 

матриці CBA ,, на підставі відомих показників, отриманих за попередні 

періоди. 

На початковому етапі алгоритму з відомих показників формують 

матрицю Генкеля у загальному вигляді: 
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де k  ,...)3,2,1(k – блок, який формують з компонент вектора y
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де )(k

ijy  – значення j -тої компоненти вектора y


 (у нашому 

випадку 3,2,1j ),  яку фіксують у разі зміни i -тої компоненти вектора v


 (у 

нашому випадку 4,3,2,1i ). 
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Зауважимо, що на практиці матриця H  – обмежена кількістю 

показників, які зафіксовані за попередні періоди. У нашому випадку 

)23,...3,2,1(k .  

Згідно з наступним кроком алгоритму Хо-Калмана матрицю Генкеля 

розкладають за її особливими числами (так званий svd-розклад) на три 

матриці RZ ,,  такі, що 

,RZH        (3.4) 

де  – діагональна матриця особливих чисел матриці H . 

Нами svd-розклад був проведений за допомогою стандартної функції у 

середовищі Mathcad 14.0. 

На наступному кроці алгоритму Хо-Калмана на підставі матриці 

Генкеля та отриманих матриць svd-розкладу обчислюють матриці CBA ,, . 

Матрицю A  обчислюють за формулою: 

1TT RHZA ,     (3.5) 

де T  – означає операцію транспонування, а 1  – операцію обертання 

матриці; H  – зсунута на один блок k  уліво матриця Генкеля 

H = 

............

...

...

...

654

543

432

.

      (3.6)

 

Для обчислення матриць B  і C  використовують відповідно такі 

формули: 

HZB T ,        (3.7) 

1TRHC .       (3.8) 

Обчислені матриці CBA ,,  наведено у додатку Є.  

Отриману у такий спосіб модель виду (3.1) було використано для 

прогнозування майбутніх значень досліджуваних показників. Прогнозовані 

значення на наступний період )25(k  для кожної групи банків подано у табл. 

3.7., а їхні прирости відносно попереднього періоду – у табл. 3.8. 
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Таблиця 3.7 

Значення показників капіталу за кожною групою банків, % 

Групи банків Н2 ВК/ПАСИВИ СК/ВК 

І група 11,13 8,05 200,69 

ІІ група 19,54 14,04 94,18 

ІІІ група 30,17 27,05 276,91 

ІV група 49,64 55,71 235,11 

Джерело: складено автором на основі проведених розрахунків. 

Таблиця 3.8 

Приріст показників 

Групи банків Н2 ВК/ПАСИВИ СК/ВК 

І група -0,9 -11,0 -1,2 

ІІ група 7,7 14,5 -28,6 

ІІІ група 5,8 29,0 176,3 

ІV група 7,6 41,9 168,3 

Джерело: складено автором на основі проведених розрахунків. 

 

Проведемо аналіз динаміки показників для кожної групи за попередні 

періоди і на період прогнозування. Перша група – найбільші банки. Протягом 

усього терміну дослідження (2010-2015рр.) у середньому за групою 

найменше значення нормативу Н2 спостерігалося лише на 01.04.2015р. – 

9,42%, в решту періодів перевищувало нормативне значення 10%. В усі інші 

квартали цього терміну значення показника перебуває у межах 11-20%. Це 

означає, що рівень достатності регулятивного капіталу у першої групи банків 

є трохи вищим від мінімально встановленого, проте недостатнім у кризових 

умовах покрити існуючі ризики. Відповідно, цій групі банків потрібно 

подбати про підвищення якості регулятивного капіталу.  

Коефіцієнт капіталізації у середньому за першою групою банків 

коливається у межах від 9,04% до 14,22%, що при рекомендованому значенні 

не досягає необхідного рівня. Тобто, у структурі пасивів власний капітал 

займає незначну частку, натомість переважають зобов’язання фізичних та 
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юридичних осіб. Якщо теоретично уявити ситуацію, що фізичні та юридичні 

особи посилено вилучатимуть вкладені кошти, то для банківських установ це 

матиме руйнівні наслідки. Тому банкам цієї групи доцільним є нарощування 

власного капіталу. 

Відношення статутного капіталу до власного демонструє значення у 

межах від 82,52% до 203,13. У цілому, за даними рис. 3.4, значення цього 

показника є близьким до 100% на більшість звітних дат. 

Проте за результатами моделювання прогноз на наступний звітний 

період вказує на погіршення аналізованих показників (табл. 3.7, 3.8), а саме: 

темпи приросту Н2 (-)0,9%, коефіцієнту капіталізації – (-) 11,0%, відношення 

статутного і власного капіталу – (-) 1,2%. Значення показників будуть 

такими: Н2 – 11,13%, коефіцієнт капіталізації – 8,05%, відношення 

статутного до власного капіталу – 200,69%. 

Кризові тенденції в економіці знайшли своє віддзеркалення у 

банківській системі. Найбільші банки концентрують у собі підвищені ризики. 

Тому для них важливим завданням залишається підвищення абсолютного 

розміру власного капіталу та покращення якості складових його елементів. 

Це дозволить банкам залишатись платоспроможними, у кризових умовах не 

лише не збанкрутувати, а й своєчасно проводити розрахунки за своїми 

зобов’язаннями. 

Друга група банків – великі банки. Значення нормативу Н2 у 

середньому за цією групою є вищим, ніж у першій групі, та коливається у 

межах від 14,9% до 27,25%, що свідчить про кращий рівень капіталізації. 

Частка власного капіталу у структурі пасивів низька – 8,17% до 16,48%. 

Відношення статутного капіталу до власного лише на 01.07.2014р. було 

менше 100%, надалі ж перевищує його. Тому можемо зробити висновок про 

збиткову діяльність цих банків та вичерпання страхових резервів. 

Згідно з результатами прогнозування на наступний звітній період 

ситуація у банків другої групи покращиться (табл. 3.7, 3.8): темпи приросту 

нормативу Н2 – 7,7% (значення – 19,54%), коефіцієнта капіталізації – 14,5% 
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(до 14,04%), відношення статутного до власного капіталу – (-) 28,6% 

(становитиме 94,18%). 

Третя група банків – середні банки. Норматив Н2 демонструє такі 

значення: від 13,97% до 29,89. Як правило, у більшості розглянутих періодів 

перевищує нормативне значення майже вдвічі, що свідчить про достатній 

рівень капіталізації цієї групи банків. Значення коефіцієнта капіталізації – від 

6,48% до 21,81%. Співвідношення статутного та власного капіталу є таким: 

від 75,36% до 293,65%. Загалом же максимальні значення були лише у 3-х з 

24-х аналізованих періодів, решту – коливались до 100%, а також незначно 

перевищували 100%. Це означає, що банки достатньо ефективно 

функціонують на ринку, отримуючи прибуток. За даними прогнозування 

(табл. 3.7, 3.8) ситуація є втішною на наступний звітний період за двома 

показниками: темпи приросту Н2 – 5,8% (до 30,17%), коефіцієнта 

капіталізації – 29,0% (до 27,05%). Співвідношення статутного та власного 

капіталу становитиме 276,91%, що пояснюється збитковою діяльністю цієї 

групи банків, вичерпанням резервів за активними операціями, що є наслідком 

кризових подій 2014-2015рр. 

Четверта група банків – малі банки. Станом на 01.10.2015р. їхня 

кількість становила – 73 банки. Норматив Н2 значно перевищує мінімально 

допустиме значення 10% – у всі досліджувані періоди становить від 32,23% 

до 85,29%, що свідчить про значний запас міцності у цих банках та достатній 

рівень капіталізації. 

Коефіцієнт капіталізації також є вищим, ніж в інших групах банків, – 

від 16,37% до 39,26%, що є позитивним, оскільки дозволяє банкам витримати 

«стресові» ситуації у банківському секторі. Відношення статутного до 

власного капіталу – від 71,18% до 187,79%. В основному протягом більшості 

аналізованих періодів цей показник був меншим 100%, що пояснюється 

успішною прибутковою діяльністю цієї групи банків.  

Прогнозування на наступний звітний період дає такі результати (табл. 

3.7, 3.8): темпи приросту Н2 – 7,6% (до 49,64%), коефіцієнта капіталізації – 



164 
 

41,9% (до 55,71%), відношення статутного до власного капіталу – 168,3% (до 

235,11%). 

Проведене нами дослідження дає змогу зробити низку висновків. 

Малі та середні банки демонструють вищий рівень капіталізації 

порівняно з найбільшими та великими. Водночас політика Національного 

банку України спрямована на різке зменшення кількості малих і середніх 

банків. Такі дії знайшли відображення у постановах НБУ № 58 від 

04.02.2016р., № 242 від 07.04.2016р. [121], в яких центральний банк 

зобов’язав банки збільшити абсолютний розмір статутного капіталу. 

Намагання акціонерів швидкими темпами збільшити статутний капітал 

можуть бути зведені нанівець в умовах банківської кризи, що не дає змоги 

отримати значні прибутки, та спаду в економіці. Тому постанова № 242 

матиме наслідком або скорочення кількості малих і середніх банків, які не 

зможуть вчасно докапіталізуватись власниками, або збільшення кількості 

злиттів і поглинань. Останній варіант є найбільш вірогідним, оскільки у 

засобах масової інформації нещодавно з’явилась інформація щодо активної 

роботи НБУ стосовно змін до законодавства, що стосуються спрощення 

процедур злиття і поглинання, проведення яких раніше тривало 1-2 роки та їх 

пришвидшення до 3-4 місяців. Ситуація складається таким чином, що 

регулятор має намір очистити ринок від малих та середніх банків, які 

успішно працюють, знайшли свою нішу на ринку, витримали кризові 

тенденції 2014-2015рр. Така політика НБУ застаріла і не базується на кращих 

європейських практиках, як часто можна почути від керівництва НБУ, 

оскільки у більшості таких країн банк може функціонувати, маючи статутний 

капітал 5 млн євро. 

Так, наприклад, мінімальний розмір капіталу для ведення універсальної 

банківської діяльності більшості країн ЄС становить 5-7 млн євро – Австрія, 

Болгарія, Мальта, Литва, Німеччина, Польща, Словенія, Угорщина, Хорватія. 

Деякі країни встановлюють диференційовані вимоги до різних типів банків – 

у Німеччині іпотечні банки повинні сформувати капітал у розмірі 25 млн 
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євро, а якщо банківські установи займаються лише торгівлею цінними 

паперами, то достатнім є лише 730 тис євро [8].  

Ще одним наслідком такої політики може стати зниження конкуренції 

на ринку банківських послуг через загрозу її монополізації. Це показує 

непослідовність та нераціональність дій регулятора, який щоразу акцентує 

увагу на передовому досвіді європейських країн, проте він засвідчує якраз 

протилежне – саме у розвинутих країнах ефективно функціонують різні види 

банків, незалежно від їхніх розмірів. 

Такими діями НБУ дбає не про надійність банківської системи як 

орієнтир виходу з кризи та подальшого розвитку, а лише про абсолютні 

показники діяльності банків, які часто не відображають реального стану 

справ в установі. 

Світова фінансова криза 2008-2009 рр. наочно продемонструвала, що 

не можна допустити збільшення розмірів банків до такого рівня, щоб вони 

диктували умови регулятору – це є так звана проблема «too big to fail», тобто 

занадто великий, щоб збанкрутувати. Саме найбільші банки концентрують у 

собі підвищені ризики та можуть дестабілізувати банківський сектор у разі 

погіршення умов їхнього функціонування або у випадку кризи. Таким чином, 

НБУ не прагне використати уроки та аналізувати наслідки цієї кризи, 

натомість намагається своїми діями та рішеннями якраз посилити цю 

проблему. 

Тому вважаємо, що вимоги регулятора щодо формування статутного 

капіталу новостворених банків у розмірі 500 млн грн. (близько 16 млн євро) в 

умовах кризи є завеликими. Таким чином, НБУ потрібно розглянути 

пропозицію щодо зменшення розміру статутного капіталу при створенні 

нового банку до суми еквівалентної 5 млн євро – близько 150 млн грн.  

Крім того, акцент має зміститися у бік якісних показників – 

визначальним показником має бути достатність капіталу для покриття 

ризиків. Базельськими угодами про капітал, зокрема Базелем І, ІІ та ІІІ, 

імплементація останнього якраз є головним завданням НБУ у найближчій 
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перспективі, зазначено про важливість відносних показників капіталу. 

Розглянуті відносні показники демонструють вищі значення у малих та 

середніх банків, що підтверджує кращий стан справ з капіталізацією саме у 

цих банках. Тому нелогічною видається вимога НБУ щодо збільшення 

розміру капіталу малих та середніх банків, які і так  добре капіталізовані. 

Натомість регулятору на даному етапі потрібно посилено приділяти увагу 

нагляду за діяльністю найбільших та великих банків, які потребують 

додаткової капіталізації. 

Незаперечним є той факт, що капіталізація банківської системи, як одна 

з найголовніших характеристик її розвитку, відображає достатність капіталу 

в економіці, а також перспективи подальшого розвитку національної 

економіки. Проведене нами дослідження дало змогу дійти висновку про 

недостатній рівень капіталізації вітчизняного банківського сектора. 

Вирішення проблеми неналежної капіталізації потрібно здійснювати 

комплексно, враховуючи різні аспекти й особливості української банківської 

сфери на макро- та мікрорівні (рис. 3.5). 

На мікрорівні, тобто конкретно у банківській установі, проблема 

капіталізації тісно переплітається з якістю активів (зокрема, кредитного 

портфеля), під які формуються резерви, що, своєю чергою, є складовими 

капіталу. Тому банк повинен своєчасно проводити моніторинг якості активів, 

ефективно управляти ризиками, слідкувати за рівнем кваліфікації 

менеджменту, а також особливу увагу приділяти корпоративній культурі в 

установі.  

Не менш важливого значення відіграє робота з власниками щодо 

можливостей інвестування. Дотримання цих рекомендацій сприятиме 

надійній роботі банку, підтриманню довіри до банківської установи; 

забезпечуватиме захист інтересів вкладників, кредиторів; загалом 

визначатиме ефективність і перспективи розвитку банку. 

Основними чинниками, що здійснюють безпосередній вплив на рівень 

капіталізації банківської системи України (макрорівень) є такі: 
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МАКРОРІВЕНЬ МІКРОРІВЕНЬ

МЕТА ПРОЦЕСУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

ЧИННИКИ ВПЛИВУ

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ 

Стабільність банківської системи

Сприяння економічному зростанню

Підвищення довіри до банківської 

системи

Визначення перспектив розвитку 

банківської системи

Забезпечення ефективної діяльності 

банку

Надійність та стійкість банку

Стратегічні орієнтири розвитку банку

Захист інтересів вкладників і 

кредиторів

1. Ринкова кон'юнктура

2. Макроекономічна ситуація у країні

3. Рівень розвитку фондового ринку

4. Регулятивна політика НБУ

5. Глобалізація (як можливість виходу на 

зовнішні ринки для залучення додаткових 

коштів)

1. Якість активів

2. Позиція власників (готовність 

інвестувати)

3. Кваліфікація менеджменту

1. Удосконалення банківського 

законодавства

2. Створення умов для стимулювання 

нарощування банками власного капіталу

3. Підвищення вимог до нормативів 

капіталу для системних банків

4. Сприяння розвитку фондового ринку

5. Запровадження умов угоди Базель ІІІ

1. Моніторинг якості активів банку

2. Підвищення кваліфікації банківського 

менеджменту

3. Раціональне визначення, вимірювання 

ризиків

4. Ефективність політики управління 

ризиками у банку

5. Обґрунтування для власників потреби в 

інвестиціях 

 

Рис. 3.5. Декомпозиція процесу капіталізації банківської системи України  

Джерело: розроблено автором на основі [203, с.112]. 

 

– макроекономічна ситуація у країні – наявність чи відсутність 

позитивних умов для розвитку національної економіки, що мають 

безпосередній вплив на банківський сектор 

– ринкова кон’юнктура – певна економічна ситуацію на ринку, що 

складається сприятливим чином для підвищення рівня забезпечення 

капіталом банківської системи; 
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– рівень розвитку фондового ринку – як один зі напрямів підвищення 

капіталізації банків України, що створює можливості залучення капіталу 

через відповідні канали; 

 регулятивна політика НБУ – система методів та інструментів управління 

банківським сектором з метою гарантування його стабільного розвитку і 

підтримання  оптимального рівня капіталізації системи; 

– глобалізація як можливість виходу на зовнішні ринки для залучення 

додаткових ресурсів. 

Вирішення проблеми достатності обсягу капіталу у банківській системі 

матиме такі позитивні наслідки:  

1. Підвищення довіри до банківської системи. 

2. Сприяння економічному зростанню.  

3. Визначення перспектив розвитку банківської системи. 

4. Стабільність функціонування банківських установ. 

Проблема капіталізації є одним зі стримуючих факторів розвитку 

вітчизняної економіки. Національному банку як регулятору та гаранту 

стабільності банківської системи необхідно подбати про належний рівень 

капіталізації банків, оскільки він є запорукою успішного розвитку як банку, 

так і банківської системи. 

 

3.2. Визначення перспектив розвитку кооперативних банків у 

кризових умовах в Україні 

 

Банківська система України сьогодні перебуває на етапі формування, 

зокрема, у її складі досі немає кооперативних банків. Основною причиною 

відсутності банків такої організаційно-правової форми є нерозуміння їхньої 

ролі та важливості у розвитку економічної системи. Досвід зарубіжних країн 

доводить ефективність їхнього функціонування не лише у сприятливих, а й у 

кризових умовах. Тому вкрай важливо дослідити специфіку діяльності 

кооперативних банків розвинених країн Європи, щоб у повній мірі ним 
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скористатись, акцентуючи увагу на перевагах і уникаючи помилок. Таким 

чином, це допоможе сформувати ефективну модель для розвитку вітчизняних 

кооперативних банків. 

Враховуючи складну фінансово-економічну ситуацію у країні, 

вважаємо, що зараз актуальним є питання щодо стимулювання створення в 

Україні системи кооперативних банків. У розвинутих країнах світу 

фінансуванням аграрного сектора займаються кооперативні банки, що сприяє 

активному розвитку цієї галузі. На даний час в Україні за умов відсутності 

таких банків обслуговування сільськогосподарських виробників здійснюють 

комерційні банки, проте може виникнути ситуація, при якій комерційні 

банки не зможуть надати кредит таким підприємствам через низьку 

рентабельність їхньої діяльності, відсутність достатнього забезпечення чи 

гарантій своєчасності повернення. У свою чергу такі сільгоспвиробники не 

спроможні взяти кредит у банку через високі процентні ставки, що створює 

замкнуте коло фінансових проблем аграрної галузі. Тому ефективним на 

даний момент має стати створення кооперативних банків, основне 

призначення яких – забезпечувати обслуговування сільгоспвиробників.  

Кооперативний банк – це банк, створений суб’єктами господарювання, 

а також іншими особами за принципом територіальності на засадах 

добровільного членства та об’єднання пайових внесків для спільної грошово-

кредитної діяльності. Відповідно до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» можуть створюватися місцеві та центральний кооперативні банки 

[37]. Отже, законом передбачено можливість функціонування системи 

кооперативних банків, але в Україні немає банків такої організаційно-

правової форми. Основні відмінності між комерційними та кооперативними 

банками зображено на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Основні відмінності між кооперативними та комерційними банками [166, с.34] 
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Прообразом сучасних кооперативних банків були кооперативні союзи 

Німеччини у середині ХІХ ст. Ідея допомоги шляхом взаємодопомоги 

виникла паралельно у містах, де свої ресурси та зусилля об’єднували 

ремісники (у промисловості) на ідеях Шульце-Деліча, а також у селах, де 

такої допомоги потребували фермери на принципах Райффайзена (у 

сільському господарстві). Так виникли Народні банки (Фольксбанки) та 

Райффайзенбанки. 

Кооперативні банки надалі успішно розвивались і процвітали, 

розширюючи свою мережу. Головною причиною цього було дотримання 

базових принципів кооперації: пріоритетність надання якісних послуг своїм 

членам над отриманням максимальних прибутків; клієнтами банку є його 

власники; кожен учасник незалежно від внесеного паю має право лише 1 

голосу (це забезпечує демократичність голосування); а також філософські 

засади їхнього функціонування: взаємодопомога, довіра, співпраця та 

почуття спільноти. 

Основними відмінностями між Народними банками (Фольксбанками) 

та Райффайзенбанками були такі: 

1. Порядок формування статутного капіталу. Народні банки могли 

формувати статутний фонд лише за рахунок внесків своїх членів, 

натомість Райффайзенбанки передбачали, що держава вносить свою 

частку у вигляді цільової позики під солідарну відповідальність 

учасників. 

2. Відповідальність. Народні банки передбачали необмежену 

відповідальність за зобов’язаннями кооперативу, а Райффайзенбанки – 

спільну відповідальність учасників. 

3. Кредитна діяльність. Фольксбанки могли застосовувати залучені кошти 

на надання кредитів для задоволення потреб своїх членів і інших 

приватних осіб як у виробничих, так і споживчих цілях, при чому, 

переважали саме короткострокові кредити; а Райффайзенбанки – лише 

на виробничі потреби на триваліший термін тільки для членів. 
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4. Спостережна рада у Народних банках отримувала винагороду за свою 

роботу, а у Райффайзенбанках працювала на громадських засадах. 

Для того, щоб могти конкурувати з комерційними банками, капітал 

яких є потужнішим, кооперативні банки почали зливатися, внаслідок чого 

їхня кількість зменшилась, але вони стали міцнішими завдяки більшому 

рівню капіталізації. У 1972 році Райффайзенбанки та Народні банки 

(Фольксбанки) об’єднались.  

Сьогодні у Німеччині систему кооперативних банків формують 

Volksbanken and Raiffeisenbanken, Sparda-Banken (ощадні банки) та два 

центральних кооперативних банки (DZ-Bank – національний, WGZ-Bank – 

регіональний). Місцеві кооперативні банки мають розгалужену мережу 

відокремлених підрозділів (понад 13 500 філій, це найщільніша банківська 

мережа в Європі) [21]. 

Кооперативні банки, крім традиційних банківських операцій надають, 

своїм клієнтам й інші послуги, зокрема сервісні й товарні (консультування, 

посередництво, допомога в управлінні сімейним бюджетом; купівля та 

продаж на аукціонах, зберігання й управління цінними паперами й іншими 

цінностями; посередництво або продаж контрактів по заощадженнях на 

будівництво тощо; колективна закупівля необхідних для членів товарів; 

колективний продаж сільгосппродуктів; постачання товарів членам 

кооперативу). Німецьке законодавство дозволяє кооперативам проводити 

ділові операції в тому числі й з особами, котрі не є їхніми членами. Членами 

кооперативу можуть бути фізичні та юридичні особи. Кооперативні банки 

Німеччини здійснюють активну благодійну діяльність. У середньому кожен 

банк витрачає близько 5% від прибутку на благодійну діяльність, підтримку 

культури та спорту. Місцеві кооперативні банки разом з центральним і 

регіональним банком займають близько 23% від усього банківського сектора 

в Німеччині та є найбільшою консолідованою банківською групою. 

Незважаючи на світову фінансову кризу, німецькі кооперативні банки 

демонструють позитивну динаміку розвитку. Наприклад, під час кризи 
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жодний кооперативний банк не звернувся до уряду з проханням про 

фінансову допомогу й жодний банк не зазнав банкрутства [21]. 

За даними дослідження рейтингової компанії Standard & Poor’s [211] 

німецькі кооперативні банки характеризуються по-перше, вищим рівнем 

капіталізації; по-друге, стабільною ресурсною базою, а також запасом 

ліквідності за рахунок місцевих кооперативних банків; по-третє, займають 

друге місце на ринку роздрібних банківських послуг. Загалом кооперативні 

банки мають кредитний рейтинг АА-. На кінець 2014р. банківська система 

Німеччини налічувала 1100 місцевих кооперативних банків, які 

обслуговували більше 30 млн клієнтів. Сукупні активи більші, ніж € 1 трлн.  

Система кредитної кооперації у Франції передбачає функціонування 

трьох національних систем кооперативних банків Credit Agricole, Credit 

Mutuel та Banque Populaires. У 1999р. відбулися такі зміни: французькі 

ощадні каси (Caisses Depargne) перетворили у кооперативні банки, які, як 

вважалось на той час, були перспективними та прогресивними фінансовими 

установами.  

Кооперативна банківська група Credit Agricole обслуговує дві третини 

французького аграрного сектора і за розміром капіталу є найбільшим банком 

у французькій банківській системі та одним із найбільших банків в Європі. 

Креді Агріколь (Credit Agricole) є кооперативним об’єднанням (групою) з 

трирівневою структурою: 2629 місцевих кооперативних банки (каси) є 

основними учасниками 43 регіональних банків, які, в свою чергу, володіють 

90% капіталу Національної Каси Креді Агріколь та сервісною 

інфраструктурою системи. Сьогодні Креді Агріколь відіграє визначальну 

роль на ринках невеликих кредитів Франції, обслуговуючи 15,5 млн клієнтів 

через свою величезну мережу. Креді Агріколь спочатку був перш за все 

фінансовою організацією французьких сільгоспвиробників, але згодом 

розширив свою діяльність на домогосподарства, дрібний бізнес у сфері 

обслуговування, компанії та місцеві органи влади. Крім традиційних 

банківських послуг, Креді Агріколь пропонує своїм клієнтам широке коло 
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фінансових послуг, які надаються його інфраструктурними спеціалізованими 

установами. Креді Агріколь має міцні позиції на ринках капіталів і 

міжнародних розрахунків завдяки мережі з 150 представництв у 60 країнах. 

Він розширює свою присутність на перспективних внутрішніх та 

міжнародних ринках управління активами [165, с.169].  

Основні абсолютні показники діяльності Креді Агріколь на 

01.01.2015р. є такими:  

1) сукупні активи – 1 763 млрд євро; 

2) депозити клієнтів – 907 млрд євро; 

3) власний капітал – 91,6 млрд євро; 

4) чистий прибуток – 5 279 млн євро. 

Щодо відносних показників, то ситуація є наступною:  

 адекватність регулятивного капіталу – 16,7%; 

 коефіцієнт достатності капіталу першого рівня – 13,9%. 

У табл. 3.9 подано кредитні рейтинги банку Креді Агріколь. 

Таблиця 3.9 

Кредитні рейтинги банку Креді Агріколь на 01.01.2015р. 

Рейтингове 

агенство 

Короткотерміновий 

рейтинг 

Довгостроковий 

рейтинг 
Прогноз 

Moody’s Prime-1 A2 Позитивний 

Standard & Poor’s A-1 A Негативний 

Fitch Ratings F1 A Стабільний 

Джерело: розроблено автором за даними офіційної звітності банку Креді Агріколь. 

 

Отже, бачимо успішну діяльність банку відповідно до оприлюднених 

рейтингів міжнародних рейтингових агентств (таблиця 3.9).  

Італійський кооперативний банківський сектор складається з двох груп: 

Banche Popolari (BPs) та Banche di Credito Cooperativo (BCCs). Кооперативна 

система трирівнева, яка включає місцеві, регіональні та центральний 

кооперативні банки. При цьому найважливішим є нижній рівень, тобто 
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місцеві кооперативні банки. Регіональний рівень представлений місцевими 

асоціаціями, основними функціями яких є представницькі та координувальні. 

Далі вони об’єднуються в Асоціацію італійських кредитних кооперативних 

банків – Federcasse. Federcasse розробляє загальну стратегію і напрями 

діяльності всієї системи, захищає інтереси кооперативної системи, проте не 

виконує жодних банківських операцій.  

Станом на кінець 2014р. в Італії налічувалось 664 комерційних і 376 

кооперативних банків. При цьому кількість філій комерційних банків – 30 

740, а кооперативних – 4 432. Норматив достатності капіталу у цілому по 

банківській системі 12,1%, у кооперативних банків – 16,1%. Рентабельність 

капіталу (ROE) становить – (мінус) 0,1% та 1,4% відповідно по банківській 

системі та у кооперативних банках. Це є свідченням того, що кооперативні 

банки працюють успішно, є більш стійкими та мають достатній обсяг 

капіталу.  

Система кооперативних банків у Польщі трирівнева: центральний банк 

кредитних союзів (BGZ), 9 регіональних і 1200 локальних кооперативних 

банків. Також функціонують три кооперативні банки без участі BGZ. У 

Польщі існує Фонд банківських гарантій і Статутний фонд для малого та 

середнього бізнесу. Цікавою особливістю є те, що BGZ є членом платіжної 

системи VISA і проводить операції з платіжними картками.  

Кооперативні банки в Польщі історично розвивалися як банки для 

забезпечення банківськими послугами сільських територій, отже, їхніми 

основними клієнтами були фермери та члени сільської громади. В умовах 

підвищення конкуренції з боку комерційних банків, а також внаслідок змін у 

сільському господарстві відбулася певна переорієнтація кооперативних 

банків на досягнення власного економічного результату замість забезпечення 

інтересів членів кооперативних банків. На сьогодні кооперативні банки в 

Польщі діють як універсальні банки, але зберігається чітка орієнтація на 

обслуговування сільського господарства та сільських територій [39, с. 228]. 
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Говорячи про загальну картину розвитку фінансового сектора в 

Польщі, необхідно відзначити все зростаючу роль кредитного ринку агарного 

сектора. Особливістю польських господарств також є їх вузькопрофільність, 

багатопрофільні господарства вважаються менш ефективними. Зростанню 

виробництва сільської продукції сприяв вступ Польщі до ЄС, а тому 

рентабельність польського сільського господарства становить близько 40 – 

50%. Кредитування аграріїв проводиться ретельно, банк отримує заявку на 

кредит, ретельно перевіряє дані позичальника, проводить аналіз кредитної 

історії та документів, що підтверджують обсяги продаж продукції, та 

проводить розрахунок суми, яку отримає позичальник. Обов’язковим є візит 

банківського представника до самого господарства. Також діє система 

пільгового кредитування: фермер сплачує 3%, а решту суми відсоткової 

ставки повертає держава [39, с.228]. 

Кооперативна банківська система Нідерландів є дворівневою і 

представлена Rabobank. Rabobank – один з тридцяти найбільших банків світу, 

крупний ощадний та іпотечний банк, займає лідируючі позиції у 

фінансуванні сільського господарства, а також має  найвищий рейтинг у світі 

серед крупних приватних банків.  

В основі кооперативної банківської групи є місцеві автономні 

кооперативні банки, які є власниками національного кооперативного 

Rabobank, банк Rabobank-International (банківські послуги корпоративному та 

приватному сектора, інвестиційні послуги) та низка спеціалізованих установ 

[165]. 

Національний Rabobank надає консультативну підтримку місцевим 

Rabobank, допомагає регулювати ліквідність, та розміщувати тимчасово 

вільні кошти, здійснює нагляд за платоспроможністю. Місцеві Рабобанки – 

незалежні кооперативні банки, метою яких є забезпечення надання 

фінансових послуг підприємствам і населенню на місцевому рівні [165].  

Станом на кінець 2014 р. тут функціонувало 113 місцевих 

кооперативних банків з 547 відділеннями і 440 закордонних офісів, а 
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кількість працівників – 48 254 осіб. Частка наданих іпотечних кредитів 

становить 22%, заощаджень – 36%. Кількість малих і середніх підприємств, 

які обслуговуються у кооперативних банках – 39%, основна галузь, з якою 

працюють кооперативні банки – сільське та садове господарство [216]. 

Місцеві кооперативні банки налічують близько 2,0 млн членів та 8,8 млн 

клієнтів. Загальна кількість населення становить 16,8 млн. 

Дотримання кооперативної структури та принципів діяльності дало 

змогу кооперативній системі Rabobank досягнути вражаючих показників 

надійності [165], про що свідчать рейтинги міжнародних рейтингових 

агенств: 

 Standard & Poor's – А+, 

 Moody’s – Aа2, 

 Fitch – АА-, 

 DBRS – АА. 

Наступні показники демонструють ефективність діяльності 

кооперативних банків Нідерландів: рентабельність капіталу першого рівня 

становить 5,2%, коефіцієнт достатності капіталу першого рівня 13,6%. За 

2014 р. банк отримав чистий прибуток у розмірі 1842 млн євро. Загальний 

обсяг активів 681 086 млн євро, обсяг наданих кредитів 462 447 млн євро. 

Власний капітал 38 871 млн євро. Нерозподілений прибуток 25 367 млн євро. 

Співвідношення кредитів до депозитів становить 1,33. Коефіцієнт 

короткострокової ліквідності (LCR) 144%, коефіцієнт чистого стабільного 

фінансування (NSFR)
6
 115% [216].  

Історія розвитку кооперативних банків на території України 

розпочинається зі створення 1988р. у Феодосії першого кооперативного 

банку «Таврія». На кінець 1989р. у республіці функціонувало 12 комерційних 

                                                           
6 Liquidity Coverage Ratio (LCR) та Net Stable Fundating Ratio (NSFR) – це показники 

ліквідності, які розраховані за Базелем ІІІ. Порядок розрахунку має свої особливості, але загалом 

схожий до нормативів Н5 та Н6. Нормативне значення для обох має становити не менше 100%. 
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та 5 кооперативних банків, зокрема у місті Києві – 5 комерційних і 3 

кооперативні банки.  

Станом на 20 червня 1990р. було офіційно зареєстровано 25 банків, 

серед яких 17 акціонерних комерційних і 8 кооперативних банків. Статутний 

капітал кооперативних банків налічував від 0,5-15 млн карбованців.  

Надалі кооперативні банки не розвивалися. 

За період існування банківської системи України були спроби створити 

кооперативні банки. Так, 07 червня 2006р. було схвалено Концепцію 

розвитку системи кредитної кооперації.  

Ця Концепція була розроблена Держфінпослуг із залученням фахівців 

ВАКС (Всеукраїнська асоціація кредитних спілок) та НАКСУ (Національна 

асоціація кредитних спілок України), у ній було враховано світовий досвід 

для побудови кооперативних систем, та містила низку принципово важливих 

положень для майбутнього ефективного розвитку кредитно-кооперативного 

сектора національної економіки. Вона закладала надійні підвалини інтеграції 

до європейського та міжнародного кооперативного руху [36].  

Концепцією визначено структуру системи кредитної кооперації [81]:  

– кредитні спілки, що безпосередньо надають фінансові послуги своїм 

членам; 

– інфраструктура, яка забезпечує належний рівень фінансової, системної 

та організаційної інтеграції кредитних спілок; 

– сервісна інфраструктура, об’єкти якої перебувають у власності 

кредитних спілок або під їхнім контролем і забезпечують надання 

відповідних послуг. 

Структура системи кредитної кооперації мала бути дво-, трирівневою. 

Перший рівень – кредитні спілки для надання фінансових послуг своїм 

членам, здійснення ефективного кредитування у сільській місцевості та 

малих містах, у тому числі іпотечного кредитування і кредитування суб’єктів 

малого підприємництва та фермерських господарств, надання послуг у 

здійсненні розрахунків для своїх членів (у тому числі факторинг).  
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Система кредитної кооперації представлена кредитними спілками. Як 

відомо, кредитна спілка є неприбутковою організацією, заснована фізичними 

особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах 

з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні 

фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної 

спілки. Вона є фінансовою установою, яка має право залучати кошти та 

видавати кредити на власний ризик. Члени кредитних спілок є одночасно їх 

власниками і користувачами послуг [55].  

Кредитні спілки забезпечують розв’язання проблем соціально 

незахищених верств населення і фінансову підтримку суб’єктів малого 

підприємництва та фермерських господарств, надають фінансові послуги 

переважно тим категоріям населення, робота з якими не є пріоритетною для 

банків [81].  

З цією метою планувалося надання права набуття членства у кредитній 

спілці суб’єктам малого підприємництва та фермерським господарствам з 

установленням асоційованого членства, що дає змогу отримувати послуги 

кредитної спілки, але не дає права на участь в її управлінні; доповнення 

переліку видів фінансових послуг, які кредитні спілки можуть надавати своїм 

членам, зокрема з оплати за їхнім дорученням товарів (робіт, послуг) і 

факторингу; надання кредитним спілкам права придбавати державні й 

іпотечні цінні папери, а також здійснювати прийом вкладів від членів 

кредитних спілок і видачу їм кредитів в іноземній валюті [36].  

Другий рівень – кооперативні банки й об’єднані кредитні спілки, що 

мали б забезпечувати для кредитних спілок можливість доступу до 

необхідних фінансових ресурсів як шляхом їх перерозподілу у межах 

системи кредитної кооперації, так і залучення відповідних ресурсів із 

зовнішніх джерел. Через кооперативні банки здійснювалися б 

рефінансування, диверсифікація ризиків, доступ до міжбанківського ринку, 

забезпечення переказу коштів у межах платіжних систем [81].  
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При цьому передбачалося визначити на законодавчому рівні 

можливість заснування кредитними спілками регіональних і міжрегіональних 

кооперативних банків, а також надати спілкам право створювати об’єднані 

кредитні спілки лише на базі членства в асоціаціях кредитних спілок [36]. У 

такому випадку засновниками кооперативних банків, які утворюються за 

участю кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, можуть бути 

тільки кредитні спілки.  

Установи другого рівня системи кредитної кооперації можуть 

утворювати третій рівень – центральні кооперативні банки та/або об’єднані 

кредитні спілки.  

З метою захисту кредитних спілок від ризиків недостатньої ліквідності, 

низької платоспроможності або неналежного фінансового стану планувалося 

створити єдину загальнонаціональну систему стабілізації і фінансового 

оздоровлення кредитних спілок, а також систему гарантування вкладів членів 

кредитних спілок [81].  

Організаційна інтеграція системи кредитної кооперації забезпечувалася 

б формуванням асоціацій кредитних спілок, які мали запровадити єдині 

правила поведінки на ринку кооперативного кредитування, професійні 

стандарти діяльності кредитних спілок. 

Таким чином, ця Концепція (яка на сьогодні є чинною) закладала 

підвалини для розвитку кредитно-кооперативного руху, передбачала 

можливість створення кооперативних банків, враховувала досвід розвинених 

країн для побудови ефективної системи кредитної кооперації. Проте далі 

законодавчих ініціатив справа не дійшла. На практиці жодних системних 

питань з часу прийняття Концепцій не було реалізовано. Кредитні спілки 

надалі функціонують, а кооперативних банків досі не створено.  

У структурі економіки України важлива роль належить сільському 

господарству, оскільки тут виробляється близько 8% ВВП та працює 5,5% 

усіх зайнятих, 9-11% доходів надходить у державний бюджет, а також 
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експорт сільськогосподарської продукції зростає з кожним роком і займає 

друге місце серед галузей національної економіки.  

Крім того, у сьогоднішніх кризових економічних умовах саме аграрний 

сектор демонструє позитивну тенденцію
7
 і є перспективною галуззю, що 

може забезпечити зростання української економіки. Підписання Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом відкриває нові можливості перед 

українським АПК, для реалізації яких необхідними є додаткові інвестиції. 

Зовнішнє вкладення коштів стримується військовим конфліктом, корупцією, 

значною зарегульованістю ведення бізнесу. Тому фінансування аграрного 

сектора здійснюють банки, проте не у достатніх обсягах. Проблемним 

аспектом залишається питання кредитування сільськогосподарських 

товаровиробників комерційними банками через таке: залежність від 

природніх умов, сезонність і низька рентабельність продукції.  

Таким чином, є потреба і створюються передумови для розвитку 

системи кооперативних банків, які є підґрунтям для успішного 

функціонування малих і середніх підприємств, які у свою чергу є рушійною 

силою конкуренції.  

Кооперативним банкам характерні такі особливості: 

1. Вони створюються на принципах фінансової кооперації не для 

отримання прибутку, а з метою взаємодопомоги своїм членам. Крім 

того, кооперативним банкам дозволено надавати банківські послуги не 

тільки власникам, а й іншим фізичним та юридичним особам. Це вже 

дає змогу отримувати доходи, які першочергово йдуть на формування 

резервів, що робить їх стійкішими до економічних потрясінь. 

2. Клієнтами банку є його власники (учасники). 

3. Управління банком передбачає, що кожен учасник має право 1 голосу 

незалежно від внесеного паю. Такий чинник виключає можливість 

                                                           
7
 За даними джерела [28] ріст сільського господарства, виробництва українського 

продовольства становив 5% за 2014 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Обсяг 

промислового виробництва демонструє значне скорочення. 
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тиску при прийнятті рішень, а також такого небажаного явища, як 

рейдерство. 

4. Мають статус неприбуткової організації. 

Система кооперативних банків будується за принципом «знизу вверх» 

(у комерційних банків навпаки, тобто «зверху вниз» – банк – філія – 

відділення) – спочатку йдуть місцеві банки, далі регіональні, завершує 

логічну побудову центральний кооперативний банк. Головною ланкою є 

місцеві банки, які представляють пайовиків, а регіональні та центральний 

банки виникли як допоміжні структури, виконуючи функції координації 

їхньої діяльності, централізації та розподілу фінансових ресурсів.  

Кооперативні банки в Україні мають заповнити той сегмент ринку, 

який не обслуговують комерційні банки. Передусім, це фермери, які 

займаються тваринництвом, рослинництвом, вирощуванням овочів, малі та 

середні підприємства у селах і невеликих містах. Крім того, перспективними 

галузями є переробна промисловість, торгівля і туризм.  

Характерною ознакою кооперативних банків є їхнє функціонування у 

невеликих містах і селах, що сприятиме більшому проникненню банківських 

установ, а також фінансовому обслуговуванню сільських жителів.  

Держава щороку надає кошти з державного бюджету для аграрної 

галузі у вигляді відшкодування комерційним банкам кредитів для 

сільськогосподарських товаровиробників за нижчими процентними 

ставками. Доцільніше було б спрямувати такі ресурси на формування 

статутного капіталу кооперативного банку.  

Багато кооперативних банків Європи почали поступово відходити від 

класичних кооперативних принципів у бік комерціалізації. Основною 

причиною цього стала конкуренція з потужними комерційними банками, 

капітал яких є порівняно більшим. Що стосується України, то спочатку при 

їх створенні потрібно дотримуватись базових ідей кооперації, а потім під 

впливом різних фінансово-економічних умов видозмінюватись.  
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В Україні доцільно сформувати трирівневу систему, першу ланку 

складали б місцеві кооперативні банки. Для їхнього створення необхідною є 

державна підтримка, оскільки вимоги НБУ у розмірі 500 млн грн. 

сільськогосподарські товаровиробники не у змозі виконати.  

Таким чином, створення системи кооперативних банків дасть змогу 

раціональніше фінансувати агропромисловий комплекс і своєчасно реагувати 

на його потреби завдяки концентрації фінансових ресурсів сільського 

населення і товаровиробників; коштів, які щорічно виділяються з державного 

бюджету для підтримки сільського господарства.  

Досвід зарубіжних країн засвідчує необхідність і важливість 

функціонування поряд з комерційними кооперативних банків, важливим 

завданням яких має стати раціональне фінансування аграрного сектора, що 

включатиме: фінансово-кредитне забезпечення інвестиційних проектів 

спрямованих на розвиток регіонів; обслуговування населення сільських 

регіонів; малих і середніх підприємств, які розташовані на цих територіях і 

зайняті у сільському господарстві чи іншій сфері.  

 

3.3. Адаптація міжнародного досвіду банківського регулювання та 

нагляду в Україні 

 

Банківська система України функціонує протягом тривалого часу, 

відкрита для входження іноземного капіталу. Особливої актуальності набуває 

вивчення зарубіжного досвіду у сфері банківського регулювання та нагляду, 

що дозволить виявити й уникнути помилок при його запровадженні, а також 

сприятиме підвищенню ефективності здійснення НБУ банківського 

регулювання та нагляду. 

Швейцарія вважається однією з найрозвиненіших та найбагатших країн 

світу; банківська система – практично найстарішою у Європі. Крім того, 

Швейцарію називають «батьківщиною банківського бізнесу». Для 

українського банківського сектора надзвичайно цікавим і корисним є розгляд 
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наглядово-регулятивної практики Швейцарії з метою формування стійкого та 

стабільного розвитку банківської системи України. 

Швейцарія належить до країн з розвинутою економікою. ВВП на душу 

населення становить 84,5 тис. дол. Банківська система функціонує понад 100 

років, є стабільною, тому тримати заощадження на рахунках у швейцарських 

банках надійно. Швейцарія – центр світових фінансових потоків. Тут 

розташований офіс наднаціонального органу регулювання банківських 

систем – Базельський комітет з питань банківського нагляду при Банку 

міжнародних розрахунків. 

Банківська система Швейцарії – найбільш стабільна та надійна у світі. 

Це зумовлено високим рівнем професіоналізму та надійності швейцарських 

банків, а також чіткою нормативною базою і системою банківського 

регулювання та нагляду. 

Відповідно до законодавства Швейцарії банком вважають установу, яка 

залучає депозити від населення для фінансування фізичних і юридичних осіб. 

Головними джерелами залучення коштів швейцарських банків є інструменти 

фінансового ринку, міжбанківське фінансування, ощадні рахунки клієнтів, 

інші депозити клієнтів, грошові облігації. 

Для того, щоб здійснювати банківську діяльність, потрібно отримати 

попередній дозвіл. Надання ліцензії банкам залежить від дотримання певних 

організаційних вимог. 

Однією із умов отримання ліцензії є впевненість у тому, що фізичні та 

юридичні особи, які прямо чи опосередковано володіють частиною акцій у 

банку, не матимуть негативного впливу на діяльність банку. Підставою для 

відмови може бути непрозорість, незрозуміла організація чи фінансування. 

Таким чином, власники акцій банку мають безпосередній вплив на 

отримання банками ліцензії. 

Іншою вимогою є наявність двох окремих органів: 

– рада директорів, яка відповідає за стратегічне керівництво банку. Рада 

повинна складатись із щонайменше трьох осіб, які володіють 
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професійними навичками, відповідною репутацією та вміють вести 

бізнес належним чином. Відповідно до закону рада директорів 

швейцарського банку є невиконавчим органом. Також у ній суворо 

заборонено обіймати посади директора та менеджера одночасно; 

– виконавчий орган банку, який здійснює управління банком і виконує 

вказівки ради директорів. Його члени повинні мати професійні якості і 

пройти перевірку на професійну придатність і добросовісність.  

Третя вимога – сформувати статутний капітал у розмірі не менше 10 

млн швейцарських франків. 

Система регулювання та нагляду представлена єдиним органом, що 

здійснює контроль за всім фінансовим сектором – Швейцарська служба з 

нагляду за фінансовими ринками, а центральний банк не виконує функцію 

банківського регулювання та нагляду. До компетенції центрального банку 

належить проведення грошово-кредитної політики. 

Швейцарська служба з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) – це 

державна установа, що має окремий статус юридичної особи, незалежний 

регулятор. Була створена у 2007р. на основі злиття трьох органів 

регулювання. FINMA здійснює захист інтересів споживачів фінансових 

послуг, у тому числі від банкрутств фінансових установ, зловживань і 

махінацій. Основним завданням є забезпечення функціонування фінансових 

установ відповідно до законодавства, а також сприяння стабільності 

фінансового сектора, підвищення його конкурентоспроможності. 

Незважаючи на те, що вона діє незалежно, FINMA зобов’язана 

звітуватись перед Федеральною Радою, яка затверджує її стратегічні цілі та 

щорічний звіт перед його публікацією. 

У Службі працює понад 500 осіб. Витрати на діяльність покриваються 

податками, які сплачують організації, які вона інспектує, а також за рахунок 

сплати штрафних санкцій фінансовими установами при порушенні 

законодавства, що своєю чергою є стимулом для проведення неупередженого 

та якісного нагляду. Крім FINMA, перевірки можуть проводити зовнішні 
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аудитори та саморегульовані організації. Зовнішні аудитори здійснюють 

прямий нагляд і виїзні перевірки, тоді як Служба відповідає за загальний 

нагляд та примусові заходи. 

Швейцарська система банківського нагляду заснована на «непрямій» 

(подвійній) моделі контролю. Орган нагляду для проведення інспектування 

банків, філій іноземних банків чи фінансових груп може залучати зовнішню 

аудиторську компанію, яку, своєю чергою, контролює Федеральне 

управління з нагляду за аудиторами. Аудитор допомагає FINMA у такому: 

вивчає щорічні фінансові звіти, перевіряє чи певна організація відповідає 

принципам, які закладені у їхніх установчих документах, регулятивним 

нормам. FINMA вимагає того, щоб фінансова та регуляторна перевірки були 

концептуально відокремлені, а також, щоб (де це є можливим) їх проводили 

різні аудиторські компанії. Результати такого типу перевірок фіксують у 

щорічному аудиторському звіті, який надають організації, яку перевіряли. 

Служба переглядає цей звіт і з’ясовує, чи було дотримано усіх нормативних 

вимог. За недотримання законодавства, нормативів діяльності, інших видів 

порушень застосовують відповідні заходи впливу. 

На практиці, найпоширеніші заходи впливу, які запроваджує Служба, 

стосуються примусової ліквідації, а також санкцій, які застосовуються при 

недотриманні правила «знай свого клієнта». 

Інструменти та методи банківського регулювання та нагляду з часом та 

досвідом напрацьовувались, змінювались відповідно до потреб сучасного 

фінансового ринку. Так, наприклад, після світової фінансової кризи 2008-

2009 рр. було переглянуто і вдосконалено на законодавчому рівні вимоги 

щодо системних банків – UBS AG та Credit Suisse AG, які почали піддаватися 

більш жорсткому нагляду, оскільки розмір та складна організація цих 

інституцій підвищує системні ризики. 

Швейцарський режим регулювання визначають на основі правил 

«Базеля ІІІ». Вимоги Базеля III є мінімальними, а Швейцарія, зазвичай, 
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встановлює більш жорсткі. Це здійснюють з метою формування лідерських 

позицій у світовому фінансовому просторі. 

Капітал банків складається з: 

 мінімальних вимог до капіталу. Передбачають сукупний коефіцієнт 

достатності у розмірі 8% від активів, зважених за рівнем ризику, з 

мінімальним коефіцієнтом базового капіталу 1 рівня, що становить 4,5%, 

а також мінімального нормативу капіталу 1 рівня – 6%; 

 буфера капіталу. Починаючи з січня 2016р., банки повинні мати буфер 

капіталу у вигляді базового капіталу 1 рівня, що становить 2,5% від 

активів, зважених за рівнем ризику; 

 контрциклічного буфера капіталу. Застосовують для підтримки 

життєздатності банківської системи у випадку надмірної кредитної 

експансії або щоб її уникнути. Нормативне значення – 2,5% від активів 

зважених за рівнем ризику. 

Вимоги до капіталу для системних банків є жорсткішими: загальний 

капітал першого рівня має становити 4,5%, додатковий захист загального 

капіталу першого рівня 8,5%. Як додатковий захист акціонерного капіталу 

першого рівня, 7% повинні бути у вигляді акціонерного капіталу, у той час як 

решта 3%, як і додатковий прогресивний компонент, можуть бути покриті 

конвертованими облігаціями (CoCos). Системні банки також повинні 

формувати контрциклічний буфер. 

Що стосується диверсифікації ризику, то максимально дозволена 

концентрація ризику становить 25% загального капіталу першого рівня. 

Особливу увагу банки приділяють управлінню кредитним ризиком, 

використовуючи стандартний підхід (міжнародний стандарт SA-BIS) та 

підхід на основі внутрішніх рейтингів (IRB у двох варіантах: основний IRB 

та передовий IRB). 

Регулювання ліквідності банківських установ базується на 

рекомендаціях Базельського комітету, який пропонує два нормативи 

ліквідності – показник короткострокової ліквідності (Liquidity coverage ratio, 
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LСR) і показник чистого стабільного фінансування (Net Stable Funding Ratio, 

NSFR). Нормативне значення для двох – понад 100%. LСR розраховують з 

01.01.2015р., а NSFR буде введений з 01.01.2018р. 

Показник короткострокової ліквідності визначає чи достатнім є обсяг 

високоліквідних активів для покриття неочікуваного відтоку коштів 

протягом 30 днів. 

Показник чистого стабільного фінансування відображає ліквідність 

банку за період протягом 1 року. 

Станом на 01.01.2015р. функціонує 276 ліцензованих банків, два з яких 

– великі глобальні системно важливі банки (UBS AG, Credit Suisse AG), два – 

системно важливі банки (Кантональний банк Цюриха та «Райффайзен»); 24 – 

частково державні кантональні банки; 63 – регіональні й ощадні банки; 91 – 

банки, які контролюють з-за кордону (тобто банки, які контролюють іноземні 

акціонери); 27 – швейцарські філії іноземних банків, 7 – приватні банки; 47 – 

банки, що здійснюють операції на фондовому ринку; 13 – інші банки. Тобто, 

ринок банківських послуг є висококонцентрованим з великою кількістю 

малих і середніх банків, присутні державні, приватні та кооперативні банки. 

Це дозволяє підтримувати ринкову конкуренцію на високому рівні, а також 

уникнути такого явища як монополізація банківського ринку. Якщо в Україні 

вважалось, що близько 180 банків для більше ніж 40-мільйонного населення 

є забагато і потрібно їхню кількість зменшувати шляхом об’єднань, то 

бачимо приклад Швейцарії, де для 8,3-мільйонного населення 276 банків є 

оптимальними для виконання функції фінансового посередника. 

Облікова ставка від’ємна – (-)0,75%. Це пояснюється проведенням 

політики «дешевих грошей» щодо стабілізації цін та підтримання 

економічної активності. Відповідно низький розмір облікової ставки впливає 

на процентні ставки за активними та пасивними операціями банків. Середня 

процентна ставка за позиками у франках становить від 1,89 до 2,08%, за 

депозитами у франках – 0,37 до 1,37%. 
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Балансові показники за банківською системою станом на 01.01.2015р. 

такі: активи – 3041,7 млрд швейцарських франків (CHF). За цей рік відбулося 

зростання на 192,6 млрд CHF. Найбільша частка у структурі активів 

належить іпотечним кредитам – 30% (за рік зростання на 31,0 млрд CHF до 

900,9 млрд CHF). Найбільше зростання відбулося у кантональних банках, 

Райффайзен Банках і системних банках. Ці іпотечні кредити надаються як за 

фіксованою, так і за плаваючою процентною ставкою. 

Кредити, надані фізичним особам, – 652,9 млрд CHF (зростання на 88,2 

млрд CHF). Відбулося збільшення ліквідних активів на 26,5 млрд CHF до 

425,9 млрд CHF за рахунок системних та іноземних банків, що позитивно 

характеризує стан ліквідності банківських установ. Щодо портфеля цінних 

паперів, то він теж зріс на 5,0% до 153,6 млрд CHF. Інші активи зросли на 

34,7 млрд CHF до 104,4 млрд CHF. 

Протягом 2014р. відбулося зростання депозитів населення на 37,8 млрд 

CHF до 639,5 млрд CHF. Можемо зробити висновок, що довіра населення до 

банків є високою. Кошти банків зменшились на 13,9 до 421,2 млрд CHF. Це 

свідчить про відсутність проблем з ліквідністю у банках та використання 

коштів для проведення активних операцій, а не просто зберігання на 

рахунках НОСТРО. Збільшилася сума випущених облігацій банками, а також 

іпотечних цінних паперів до 369,4 млрд CHF. Інші зобов’язання теж зросли 

на 24,3 млрд CHF до 117,0 млрд CHF.  

Фінансовий результат банків такий: 246 отримали прибуток 14,2 млрд 

CHF, 29 – збитки 6,8 млрд CHF. Таким чином, бачимо успішну діяльність 

банків – 89,4% від загальної кількості банків є прибутковими. 

Надійність швейцарських банків підтверджується присвоєними 

рейтингами міжнародних рейтингових агентств (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Кредитний рейтинг швейцарських банків станом на 01.05.2015р. [86] 

Назва банку 
S&P Fitch Moody’s 

ДС* КС* ДС КС ДС КС 
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закінчення табл. 3.10 

Zürcher 

Kantonalbank 
AAA А-1 AAA F1 Aaa P-1 

UBS AG A A-1 A F1 A2 P-1 

Bank Morgan 

Stanley AG 
А- А-2 А F1 Baa2 P-2 

Aargauische 

Kantonalbank 
ААА А-1 - - - - 

Banque Cantonal 

Vaudoise 
АА А-1 - - А1 Р-1 

Credit Suisse AG A А-1 A F1 A1 Р-1 

PostFinance AG AA+ А-1 - - - - 

Raiffeisen 

Schweiz 

Genossenschaft 

- - - - Aa3 P-1 

ДС – довгостроковий, КС – короткостроковий рейтинги.  

 

Розглянуті рейтинги банків Швейцарії у табл. 3.10 дають змогу зробити 

висновок про надійність швейцарських банків.  

Окремо варто згадати про систему страхування депозитів. У випадку 

банкрутства банку його вкладнику відшкодовують 100 тис. швейцарських 

франків. Особливою є ситуація з кантональними банками, які за своєю суттю 

є частково державними та представляють окремі регіони Швейцарії – 

кантони. Тут сума гарантування є дещо більшою – 200 тисяч франків: 100 

тис. від Фонду Страхування депозитів та ще 100 тис. від держави. Натомість, 

якщо клієнт вклав свої заощадження у цінні папери, то він отримує 100% 

своїх інвестицій; відкрив рахунок у банківських металах або злитках 

дорогоцінних металів, то йому теж відшкодовують всю суму вкладу. Таким 

чином, влада Швейцарії стимулює населення вкладати свої кошти не просто 

на депозит, а у цінні папери та банківські метали.  

Підводячи підсумки, узагальнимо: 

 У Швейцарії регулювання фінансового ринку здійснює мегарегулятор. 
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 Нагляд за банками здійснюється на непрямій основі (перевірки 

здійснюють FINMA, аудиторські компанії та саморегульовані 

організації) і є платним. 

 Застосовують найновіші вимоги Базеля ІІІ. 

 Функціонує значна кількість банків різних видів – державні, приватні, 

кооперативні, малі, середні, великі, системні, світові системні банки. 

 Низькі процентні ставки за активними та пасивними операціями. 

 Загалом банківська система є стабільною, стійкою, ефективною. 

Функцію регулювання та нагляду за банками виконує центральний 

банк – Національний банк України на безкоштовній основі. Встановлення 

плати за здійснення інспектування є недоцільним. Крім НБУ, щорічні 

аудиторські перевірки з наданням висновків проводять незалежні 

аудиторські компанії. Для підвищення ефективності банківського нагляду, 

рівня довіри населення до банків та регулятора можливим є запровадження, 

поряд з традиційним інспектуванням, громадського контролю за діяльністю 

банків. 

Що стосується вимог Базеля ІІІ, то, звичайно, для України це важливе 

завдання у найближчій перспективі. 

Система гарантування вкладів фізичних осіб в Україні теж потребує 

вдосконалення. Перш за все, потрібно розглянути можливість щодо 

збільшення гарантованої суми відшкодування. Частково це зможе вирішити 

проблему зі зростанням ресурсної бази банків (а для цього першочергово 

необхідно повернути довіру населення до банків), оскільки стимулюватиме 

населення зберігати на депозитах більшу суму коштів. Суми на банківських 

рахунках, номінованих у банківських металах, не підлягають відшкодуванню 

при банкрутстві банку, що не стимулює вкладати вільні заощадження на 

даний вид рахунків. На основі досвіду Швейцарії необхідним є розгляд і 

ґрунтовне вивчення можливості відшкодування вкладнику коштів, якщо він 

їх розмістив у банківські метали.  
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Станом на 01.04.2016р. в Україні функціонує 112 банків, серед яких є 

державні, приватні, банки з іноземним капіталом. Для підвищення рівня 

конкуренції у банківському секторі важливо на законодавчому рівні створити 

умови для здійснення діяльності як універсальним банкам, так і 

спеціалізованим. Також потрібно не забувати і про необхідність створення  

кооперативних банків, які, за прикладом Швейцарії, успішно функціонують 

та виконують покладені на них функції та завдання. Це дозволить якісніше 

обслуговувати підприємства реальної економіки, знайти різним банкам свою 

ринкову нішу. Загалом це буде мати потрійний позитивний ефект – 

збільшення інвестицій у національну економіку, податкових надходжень до 

бюджету, рівня зайнятості населення. 

Балтійські країни характеризується високим рівнем розвитку 

економіки, добробуту населення, стабільності банківського сектора. Україні 

необхідно детально дослідити банківську сферу цих країн щодо можливості 

імплементації позитивного досвіду у регулятивно-наглядову практику НБУ. 

У Литві, Латвії та Естонії існує дворівнева банківська система, де крім 

вітчизняних банків також функціонують філії зарубіжних банків, дочірні 

банки та представництва. Усі вони мають лише один орган, що здійснює 

нагляд за всім фінансовим сектором. Ці країни є членами Європейського 

союзу, тому наглядові та регуляторні процедури щодо діяльності банків 

підпорядковуються і відповідають у більшості випадків директивам 

Європейського союзу та вимогам Базельського комітету з питань 

банківського нагляду.  

У Литві нагляд безпосередньо за банками та всім фінансовим сектором 

здійснює Центральний Банк Литви. Він є незалежним центральним органом 

влади, який надає ліцензії і дозволи на здійснення діяльності на фінансовому 

ринку, здійснює аналіз і контроль за станом і функціонуванням кредитних 

установ, дотриманням ними пруденційних вимог, нормативів. 

Для здійснення банком відповідної діяльності потрібен дозвіл – 

ліцензія центрального банку, який надається після виконання всіх необхідних 
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процедур. Законодавство Литви визначає конкретний перелік вимог до 

засновників та частки їхньої участі у капіталі – частка кожного з засновників 

має бути більше 3%, а учасників – не менше 10.  

Банки зобов’язані дотримуватись таких пруденційних вимог [119; 122; 

149]:  

 норматив достатності капіталу не менше 8%; 

 норматив ліквідності – співвідношення ліквідних активів до поточних 

зобов’язань, мінімальне значення – 30%; 

 норматив максимальних відкритих позицій в іноземній валюті та 

дорогоцінних металах – загальна 25%, в одній валюті 15%; 

 максимальний обсяг кредитного ризику і великих кредитів – сума 

кредитів, виданих одному позичальнику не може перевищувати 25% 

капіталу банку, обсяг кредитів 1 пов’язаній особі не більше 75% 

капіталу, якщо нагляд проводиться за фінансовою групою на 

консолідованій основі, і 20% коли нагляд на консолідованій основі не 

здійснюється. 

Нагляд складається з безвиїзного (його принципи та інструменти такі ж 

як і в Україні) та виїзного нагляду, який зосереджений на перевірці тих 

операцій, яким притаманний більший ступінь ризику, тобто кредитний, ризик 

ліквідності, ринковий та операційний ризик. На основі проведеної перевірки 

приймається відповідне рішення. Якщо виявлені помилки є несуттєвими, то 

застосовуються превентивні заходи, тобто спрямовані на усунення виявлених 

порушень, а в інших випадках – адекватні порушенню заходи впливу. 

Застосування санкцій означає використання наглядовим органом такого: 

штраф, тимчасове відсторонення окремих керівних осіб від управління 

банком, тимчасова заборона на проведення деяких видів банківських 

операцій чи на здійснення діяльності територіальними підрозділами банку (у 

тому числі філіями іноземного банку), тимчасове обмеження доступу і 

використання коштів, розміщених на коррахунку, відкликання ліцензії. 

Розмір штрафів диференційований і прив’язаний до розміру отриманого 
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прибутку банком – від 0,1% до 2% річного доходу банку залежно від виду 

порушення. 

У Латвії органом, що здійснює нагляд за банкам, є Центральний Банк 

Латвії, безпосередньо у компетенції якого знаходяться контроль і нагляд за 

дотриманням банками законодавства, економічних нормативів, а також 

регулювання всієї грошово-кредитної сфери. Комісія з фінансів та фондового 

ринку надає ліцензії банкам і здійснює нагляд за окремими учасниками. Для 

здійснення банківської діяльності банк повинен отримати ліцензію і 

виконати низку вимог, сформувати статутний капітал не менше 5 млн євро. 

Учасниками банку можуть бути фізичні особи, держава та органи місцевого 

самоврядування і юридичні особи, які фактично функціонують не менше 3 

років і надають відповідну звітність за МСФЗ. 

Відповідно до Закону «Про кредитні установи», обсяг кредитування 

клієнтів (в т.ч. пов’язаних між собою) не повинен перевищувати 25% власних 

коштів банку (і 100 млн євро). Обсяг кредитування інсайдерів (пов’язаних 

осіб) – 15% власних коштів. При цьому кредитний ризик класифікується як 

великий, якщо сума кредиту становить 10% або більше власних коштів. 

Відкрита валютна позиція не повинна перевищувати 10% від капіталу банку 

– в одній валюті, 20% капіталу – в усіх іноземних валютах [119; 122; 149]. 

Якщо Комісія з фінансів та фондового ринку виявляє порушення 

кредитної організацією вимог законодавства країни або нормативних актів 

Європейського союзу, то вона має змогу зобов’язати кредитну установу 

виправити порушення у встановлені терміни. Комісія також має можливість 

відкликати ліцензію у кредитної установи в разі порушення законодавства (та 

нездатності / небажання усунути порушення). Крім цього, посадові особи 

банку можуть притягуватись до кримінальної та адміністративної 

відповідальності. До заходів впливу, які регулятор має право застосовувати 

до кредитних організацій, законодавчо визначено: попередження, обмеження 

на певні види діяльності, часткова або повна заборона надання банком 

фінансових послуг, письмові приписи з вимогою здійснення тих чи інших 
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операцій, штрафи, в розмірі, передбаченому статтями 198 і 199 Закону «Про 

кредитні організації» [119; 122; 149]. 

В Естонії наглядову та регуляторну діяльність здійснює Центральний 

Банк Естонії та Фінансова інспекція. Відповідно нагляд за філіями іноземних 

банків здійснює наглядовий орган країни походження головного банку. 

Ліцензії банкам видає Фінансова інспекція. Щоб отримати дозвіл (ліцензію) 

потрібно пройти необхідну процедуру. Далі Фінансова інспекція протягом 6-

12 місяців приймає рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії.  

Регулятор може відмовити банківській установі у видачі ліцензій, у разі 

якщо його керівники або власники не відповідають вимогам законодавства 

щодо рівня компетенції та/або ділової репутації, внутрішні нормативні 

документи не відповідають встановленим законодавчим нормам, на 

претендента або його керівників накладено покарання, і дані про покарання 

не виключені з реєстру покарань. У законі «Про кредитні установи» 

передбачено вичерпний перелік умов, за яких банківська ліцензія припиняє 

дію або визнається недійсною. Підставами для анулювання банківської 

ліцензії служить порушення банком вимог чинного законодавства країни (у 

т.ч. за обсягом капіталу), несплата пайового внеску в Гарантійний фонд, 

фінансова неспроможність банку, порушення умов надання ліцензії (у т.ч. 

надання некоректних відомостей при отриманні), а також нефункціонування 

протягом 1 року з моменту реєстрації [119; 122; 149]. Для створення банку 

необхідно сформувати статутний капітал 5 млн євро.  

Банком Естонії для кредитних організацій встановлено низку 

абсолютних (в млн євро) і відносних (у відсотковому співвідношенні до 

капіталу) обмежень на кредитні та інвестиційні операції банків. При 

визначенні якості кредиту можна використовувати оцінки, надані 

рейтинговим агентством, внесеним у список, який ведеться Фінансовою 

інспекцією. При цьому кредитні установи зобов’язані дотримуватись 

внутрішніх принципів кредитування та «Принципів відповідального надання 

позик» при наданні кредитів та здійсненні нагляду за ними. Для реалізації 
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«Принципів відповідального надання позик» кредитна установа зобов’язана 

збирати і зберігати відомості щодо обсягу грошових зобов’язань клієнта і 

виконання ним платіжних зобов’язань, а також використовувати ці відомості 

для розрахунку кредитного навантаження на клієнта [119; 122; 149]. 

Банк Естонії встановлює вимоги до розрахунку капіталу під ризиком (з 

урахуванням усіх видів ризиків), зобов’язує банки при управлінні ризиком 

ліквідності використовувати сценарний аналіз та стрес-тестування, а також 

розробляти плани забезпечення безперервності бізнесу на випадок 

виникнення стресових ситуацій. До основних типів обмежень кредитних 

операцій відносяться: рівень концентрації ризиків кредитної установи щодо 

одного клієнта або групи пов’язаних осіб (не більше 20% капіталу) і рівень 

концентрації великих кредитів (не повинен у сукупності перевищувати 

800%). Згідно із законодавством країни кредит вважається великим, якщо він 

перевищує 10% від капіталу [119; 122; 149]. 

Законодавством визначено обмеження участі кредитних установ у 

комерційних товариствах, такі як заборона участі в повному товаристві, а 

також обмеження вкладень в інші підприємства (15% від власних коштів 

кредитної установи – в 1 компанію; 60% від власних коштів кредитної 

установи – загальна сума інвестицій). Водночас, зазначені вище обмеження 

не застосовують щодо істотної участі банку в іншій кредитній або 

небанківській фінансовій установі, у страховій компанії та в допоміжному 

підприємстві кредитної установи. Крім того, обмеження не застосовується до 

істотної участі, придбаної для попередження або запобігання збитків або в 

зв’язку із забезпеченням емісії цінних паперів, а також у відношенні частки 

істотної участі, яка придбана від імені кредитної установи, але за рахунок 

інших осіб. Капітал для покриття кредитного ризику повинен становити 8-

12% зважених за ризиком активів [119; 122; 149]. 

У разі виявлення порушень Фінансова інспекція може застосовувати до 

банків такі заходи впливу: припис, накладення штрафних санкцій, 

відкликання ліцензії. Детальний перелік умов, при яких застосовуються 
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заходи впливу наведено в статтях 103 і 104 Закону «Про кредитні 

організації». Розмір штрафів, що накладаються на кредитні установи (та їх 

посадових осіб) у разі порушення законодавства та невиконання приписів, 

для фізичних осіб складає 1200 євро за перший випадок та 4800 євро за 

кожний наступний випадок. Для юридичних осіб – 32 тис. євро за перший 

випадок порушення та до 48 тис. євро за кожний наступний [119; 122; 149]. 

Розглянувши регулятивно-наглядову практику Литви, Латвії, Естонії, 

підведемо підсумки. По-перше, система банківського регулювання та 

нагляду цих країн є дуже схожою до української, за винятком 

функціонування мегарегулятора у Литві, Латвії, Естонії.  

Проте цікавим для вітчизняної банківської системи може бути 

формування у НБУ реєстру покарань за сприяння Міністерства юстиції за 

прикладом Естонії. Дані у цей реєстр вносяться про керівників банків, 

головного бухгалтера, топ-менеджерів, власників у випадку доведення 

банківських установ до банкрутства, здійснення махінацій, зловживань, які 

нанесли непоправної шкоди банку. Це сприятиме покращенню 

транспарентності банківської системи, підвищенню довіри до регулятора.  

Національний банк Республіки Білорусії здійснює нагляд за 

банківськими установами та застосовує такі його інструменти: 

 реєстрація та ліцензування банків; 

 дистанційний нагляд на основі поданої банками фінансової звітності; 

 інспекційні перевірки на місцях; 

 застосування заходів впливу при порушенні банками законодавства чи 

погіршенні фінансового стану. 

Також центральний банк здійснює макропруденційне регулювання та 

нагляд, у його компетенції знаходяться проведення процедур реорганізації та 

ліквідації банків. Так само, як і у всіх країнах, головною метою банківського 

нагляду є системна стабільність та захист кредиторів та вкладників. У той 

час, стратегічною метою є здійснення всіх необхідних заходів для 

недопущення системної банківської кризи.  
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У структурі центрального банку функціонує Головне управління 

банківського нагляду, яке безпосередньо здійснює нагляд, а також відповідні 

підрозділи територіальних Головних управлінь Національного банку.  

Вимоги, викладені у Базелі ІІ, виконуються, здійснюється поступовий 

перехід на рекомендації Базеля ІІІ (стандарти капіталу, левериджу та 

ліквідності) протягом 4 років (2012-2016 рр.). Зокрема, затверджена 

Методика розрахунку банками показників капіталу, левериджу і ліквідності, 

також рекомендації щодо застосування банками інструментів моніторингу 

ризику ліквідності, спрямовані на вдосконалення процесу управління 

ліквідністю у банках. Згідно з Методикою розрахунку контрциклічного 

буфера капіталу банку, центральний банк проводить з 1 січня 2014р. 

щоквартально моніторинг динаміки кредитного розриву і розрахунок 

контрциклічного буфера капіталу, а також показників капіталу, левериджу і 

ліквідності, які зобов’язані проводити всі банки щоквартально, починаючи з 

2014р. 

Нормативний (регулятивний) капітал включає три рівні: основний 

капітал І рівня, додатковий капітал ІІ та ІІІ рівнів за вирахуванням 

іммобілізації, недосформованих спеціальних резервів на покриття збитків, 

майна, переданого банком у довірче управління, виданих позик, а також 

наданого субординованого боргу.  

Основний капітал складається з: 

 зареєстрованого статутного капіталу; 

 емісійного доходу; 

 фондів і прибутків минулих років, підтверджені аудиторською 

перевіркою (крім фонду дивідендів). 

Основний капітал може бути зменшено на суму власних акцій банку, 

що передані йому у заставу; викуплених власних акцій; збитків поточного і 

минулих років; нематеріальних активів; вкладень у статутні фонди дочірніх 

банків; пайова участь понад 20% у статутному капіталі юридичної особи; 

прострочені, нараховані та ще не отримані доходи минулих років. 
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Додатковий капітал включає такі компоненти: 

 прибуток минулих років, не підтверджений аудиторською перевіркою; 

 прибуток поточного року; 

 фонди, сформовані з прибутку; 

 загальні резерви на покриття збитків; 

 сума переоцінки основних засобів, незавершеного будівництва; 

 сума переоцінки цінних паперів на продаж; 

 довгостроковий субординований капітал. 

Величину додаткового капіталу зменшують на суму прострочених 

поточних доходів і доходів, нарахованих і не отриманих протягом 30 днів з 

дати нарахування. 

Капітал ІІІ рівня включає короткостроковий субординований кредит. 

Додатковий капітал ІІ та ІІІ рівнів не може бути більшим за основний. 

Основні показники діяльності банків є такими. Станом на 1 січня 

2015р. діяли: 31 банк, зокрема 26 з них – це банки з іноземним капіталом 

(частка іноземного капіталу у 20 банках понад 50%). Домінуючі позиції на 

ринку займають саме державні банки. Протягом 2014р. частка держави у 

сукупному статутному фонді банківського сектора знизилася з 78,6 до 74,8%. 

За 2014р. банківська система отримала прибуток у сумі 9,0 трлн рублів. 

Норматив достатності капіталу по банківській системі становив 17,38%, при 

цьому даний показник для державних банків – 18,4%, банків з іноземним 

капіталом – 15,3% [123; 29]. Тобто бачимо успішну, прибуткову діяльність 

державних банків. Крім того, вони характеризуються вищим рівнем 

стійкості, оскільки мають значний запас капіталу.  

Динаміка співвідношення капіталу і величини ризиків, що 

розраховується банками відповідно до міжнародних стандартів Базеля ІІІ, 

також свідчить про наявність у банківського сектора певного запасу міцності 

щодо ризиків. Так, середньозважене у системі значення даного показника 

збільшилося за 2014р. з 15,8 до 17,0%, що значно вище рекомендованого 

мінімального рівня навіть з урахуванням консерваційного буфера капіталу 
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(10,5%). Разом з тим, сам факт застосування контрциклічних заходів є 

відображенням необхідності направити капітал на покриття ризиків, які 

виникли внаслідок реалізації ризиків втрат, тому в підсумку можна 

констатувати, що за 2014р. відбулося зростання загроз, пов’язаних з 

достатністю капіталу банківського сектора [123; 29]. 

Поряд зі зростанням у 2014р. сукупного обсягу основного капіталу 

банківського сектора (на 6,4 трлн рублів, або на 15,9%) банки також 

нарощували нормативний капітал за рахунок джерел, які формують 

додатковий капітал, а саме: зареєстрований статутний фонд, прибуток, інші 

фонди, переоцінка основних засобів [123; 29]. 

Активи банківського сектора виросли за 2014р. на 19,8% (або на 7,3% 

без урахування коливань курсів валют) і становили 330,6 трлн рублів. До 

початку 2015р. обсяг проблемних активів банківського сектора досяг 14,5 

трлн рублів, збільшившись за 2014р. на 17,8%, або на 2,2 трлн рублів. 

Відношення ліквідних активів до загальної їхньої кількості складає 27,2% 

(при нормі 20%), коефіцієнт короткострокової ліквідності – 1,93% (при нормі 

1%). Показник покриття ліквідності (LCR) на 01.01.2015р. – 47,9 [123; 29]. 

Для отримання кількісної оцінки схильності банківського сектора до 

тимчасового прояву системного ризику Національним банком 

використовується агрегований індекс системного ризику (ISR-індекс)
8
, що 

акумулює в собі такі змінні, як кредитний розрив (відхилення поточного 

рівня кредитів, виданих економіці, від довгострокового рівноважного 

тренду), рівень системної ліквідності (відношення обсягу міжбанківських 

кредитів до депозитів клієнтів), фінансовий леверидж і показник потоків 

капіталу (відношення коштів, залучених банками від нерезидентів, до вимог 

до нерезидентів). Значення ISR-індексу в кінці 2014р. становило 5,3, 

збільшившись за 12 місяців на 0,4 пункту. Дане зростання відбулося більшою 

мірою за рахунок підвищення невідповідності між активами банківського 

сектора, розміщеними в зовнішньому секторі, і його засобами, залученими 

                                                           
8
 Чим більше його значення, тим вищим є рівень системного ризику у банківській системі. 
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від нерезидентів, в меншій - за рахунок збільшення фінансового левериджу, в 

той час як кредитний розрив і стан ліквідності, навпаки, надавали 

понижуючий вплив на рівень системного банківського [123; 29]. 

За прикладом Білорусії у вітчизняну практику банківського 

регулювання та нагляду можна запровадити поступовий перехід на 

застосування макропруденційного регулювання та нагляду, а також 

використання агрегованого індексу системного ризику (ISR-індекс) 

(спочатку у тестовому режимі) як одного з його інструментів. Цей метод 

дасть змогу кількісно виміряти схильність банків до виникнення системного 

ризику, що у перспективі сприятиме системній стабільності. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Можливості удосконалення системи банківського регулювання та 

нагляду в Україні вбачаємо у такому. 

1. Особливу увагу варто приділити проблемі капіталізації банківської 

системи України, без якої неможливим є активне економічне зростання. 

Її суть полягає не лише у досягненні певного абсолютного рівня 

капіталу, а й у можливостях покривати існуючі ризики, залишатись 

платоспроможним і водночас прибутковим для банків. Присутнім в 

українському банківському секторі є таке явище як штучне завищення 

капіталу, тобто, коли у структурі власного капіталу у значному обсязі 

фігурують такі компоненти, як: емісійні різниці та резерви переоцінки. 

За умов девальвації гривні вони автоматично збільшують обсяг капіталу 

банків. Тому банкам слід оптимізувати структуру власного капіталу і 

нарощувати його за рахунок якісних джерел. 

2. У світовій практиці регулювання процесів капіталізації акценти 

змістились з абсолютних на відносні показники, тому для аналізу стану 

капіталізації банківської системи ми обрали найважливіші відносні 

показники – норматив адекватності регулятивного капіталу, коефіцієнт 
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капіталізації та співвідношення статутного капіталу до власного. 

Розроблена математична модель на основі алгоритму Хо-Калмана дає 

можливість спрогнозувати досліджувані показники на майбутній період. 

З’ясовано, що кращий стан справ з достатністю капіталу у банків третьої 

і четвертої груп. Відповідно, найбільшим і великим банкам слід 

збільшити як абсолютний розмір капітал, так і слідкувати за якістю його 

складових елементів. Побудована логічно-структурна схема сучасного 

стану капіталізації банківської системи України на макро- та 

мікроекономічному рівнях з метою комплексного дослідження 

капіталізації банків. 

3. У банківській системі України відсутні кооперативні банки, що є 

значним недоліком, адже успішність їхньої діяльності у розвинутих 

країнах доводить, що вони, як фінансові посередники, у період кризи 

виявились стійкішими, ніж комерційні банки. Тому необхідно сприяти 

створенню кооперативних банків в Україні. Їхня діяльність у 

перспективі повинна бути спрямова на: фінансування регіональних 

інвестиційних проектів, обслуговування населення сільських територій, 

малих і середніх підприємств.  

4. Національному банку України потрібно використовувати у практиці 

регулювання та нагляду за банками позитивний досвід розвинених країн. 

У роботі було розглянуто систему банківського регулювання та нагляду 

Швейцарії, Литви, Латвії та Естонії. Також ми проаналізували 

особливості регулятивно-наглядових процедур у Білорусії. За прикладом 

Швейцарії удосконалення потребує система гарантування вкладів – 

необхідно збільшити гарантовану суму, а також розглянути пропозицію 

щодо відшкодування вкладнику коштів, розміщених у банківських 

металах. В Естонії сформовано так званий реєстр покарань, який може 

бути цікавим для НБУ. У цей реєстр могли б вноситись дані про 

керівників банків, головних бухгалтерів, топ-менеджерів, власників у 

випадку доведення банківських установ до банкрутства, здійснення 
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махінацій, зловживань у банку. Можна використати позитивний досвід 

Білорусії при виявленні системного ризику за допомогою агрегованого 

індексу системного ризику (ISR-індекс), який дозволить кількісно 

вимірювати схильність банківського сектора до системного ризику. 

Отримані науково-практичні результати у частині підвищення 

ефективності елементів системи банківського регулювання та нагляду в 

Україні знайшли своє відображення у працях автора [191; 202; 203; 217; 218]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано науково-теоретичні, методичні та 

практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування 

системи банківського регулювання та нагляду в Україні. За результатами 

дослідження сформульовано такі висновки і пропозиції теоретичного та 

практичного характеру.  

1. За результатами узагальнення існуючих наукових підходів вітчизняних 

фахівців у дослідження понять «банківське регулювання» та 

«банківський нагляд», вважаємо, що виклики сучасності зумовлюють 

об’єктивну необхідність їх перегляду. У зв’язку з тим запропоновано 

власне тлумачення цих дефініцій. Банківське регулювання – це 

діяльність з приводу розроблення й ухвалення законів, положень, 

інструкцій, директив, що визначають межі банківської діяльності та 

передбачають використання конкретних інструментів, методів, щоб 

забезпечити на належному рівні захист інтересів вкладників, 

кредиторів, акціонерів, клієнтів, а також сприяти стабільному розвитку 

банківського сектора в умовах відкритої економіки України. 

Банківський нагляд – це моніторинг процесів, які відбуваються у 

банківській сфері на всіх етапах життєвого циклу банків для 

відстеження дотримання банками законодавства, економічних 

нормативів діяльності та інших вимог Національного банку, а також 

застосування відповідних заходів для виправлення ситуації на 

початкових етапах з метою досягнення стабільності банківської 

системи в умовах відкритої економіки України.  

2. Кризові тенденції у вітчизняному банківському секторі впродовж 2014-

2015 років продемонстрували потребу у проведенні регулятором 

видозміненого виду контролю за банками – ефективного банківського 

нагляду, суть якого вбачаємо у такому: це комплекс заходів, що 

включає у себе контроль та відстеження ситуації у банківському 

секторі; базується на інституційно-правовому, методологічному, 
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інформаційному, фінансовому забезпеченні; передбачає використання 

безвиїзного, виїзного нагляду та громадського контролю для 

досягнення системної стабільності, динамічного розвитку банківської 

системи, захищеності інтересів кредиторів, вкладників, акціонерів, 

клієнтів, а також якісного управління ризиками в умовах відкритої 

економіки України.  

3.  Обґрунтовано, що для ефективного функціонування банківській 

установі необхідно адекватно управляти рівнем своєї ліквідності. 

Недостатня та надлишкова ліквідність мають негативні наслідки для 

банківської установи й усієї системи. Контроль за рівнем ліквідності 

здійснює НБУ шляхом встановлення економічних нормативів 

ліквідності. Проте регулятор не може обмежувати банки у нарощуванні 

вільної ліквідності.  

Упродовж останніх років у банківському секторі простежується 

ситуація з перевищенням нормативів ліквідності майже у 1,5 раза їхніх 

нормативних значень. Це пов’язано з накопиченням ліквідності 

банками через зменшення обсягів активних операцій. У випадку з 

недостатнім рівнем ліквідності НБУ надає кредити рефінансування та 

використовує адміністративні методи. Процедура рефінансування не 

позбавлена недоліків, серед яких варто виокремити: нецільовий 

характер використання коштів; надання фінансової підтримки 

першочергово системним і великим банкам; видача кредитів 

рефінансування проблемним банкам, у які через певний період вводили 

тимчасову адміністрацію. Удосконалення процедури рефінансування 

вбачаємо у такому: надання кредитів рефінансування лише 

платоспроможним банкам, які мають тимчасові проблеми з відтоком 

депозитів, а проблемним банкам – лише під особисті гарантії його 

акціонерів; скорочення максимального терміну кредитування до 30 

днів; здійснення контролю за цільовим використанням отриманих 

коштів. 
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4. Доведено, що для підвищення ефективності банківського нагляду 

важливо поряд з традиційними його інструментами (виїзне та безвиїзне 

інспектування) застосовувати також і громадський контроль за 

діяльністю банківських установ. Власне громадський контроль має 

сприяти динамічному розвитку банківського сектора, підвищенню 

довіри до банків, зростанню прозорості та публічності банківських 

установ. Ці стратегічні завдання можна досягнути, застосовуючи 

конкретні інструменти його реалізації, а саме: якісний аналіз стану 

банківської системи; доведення до громадськості інформації про банки; 

оприлюднення рейтингів незалежних рейтингових агентств; надання 

висновків і рекомендацій НБУ для прийняття рішень. 

5. У кожній економічно розвиненій країні функціонують банки з 

іноземним капіталом, що має як переваги, так і недоліки для розвитку 

банківського сектора. В Україні  діяльність банків з іноземним 

капіталом привнесла багато позитивних моментів у розвиток 

національної банківської системи, зокрема, щодо підвищення рівня 

капіталізації, запровадження сучасних методів корпоративного 

управління, ризик-менеджменту та новітніх банківських продуктів і 

технологій. Однак з’явилися також значні суперечності економічного 

характеру – небезпека втрати суверенітету банківської системи, ризик 

залежного розвитку та валютний ризик. Отож, виникає потреба у 

застосуванні особливих підходів до регулювання діяльності банків з 

іноземним капіталом. Таке регулювання потрібно проводити на етапі 

реєстрації (входження) банку, у процесі діяльності та на стадії 

ліквідації. Також необхідно відстежувати країни походження капіталу 

й режими регулювання та нагляду за банками у них; запровадити 

вимогу щодо надання стратегічного бізнес-плану мінімум на 5 років з 

метою нівелювання спекулятивних мотивів входження банків з 

іноземним капіталом.  
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6. Регулювання капіталізації банківської системи є одним з важливих 

чинників впливу на економічне зростання, адже рівнем капіталізації 

визначено достатність ресурсів для реального сектора економіки. 

Проведений аналіз основних показників діяльності, фінансової 

звітності банків дав змогу сформувати математичну модель, яка 

ґрунтується на алгоритмі Хо-Калмана і прогнозує рівень капіталізації 

банківської системи на наступний період. З’ясовано, що за групами 

банків ситуація є такою: вищий рівень капіталізації за обраними 

показниками демонструють малі та середні банки, водночас великі та 

найбільші банки відчувають дефіцит капіталу, сформованого з якісних 

джерел.  

7. Аргументовано, що вирішувати проблему недостатнього рівня 

капіталізації необхідно комплексно, враховуючи специфіку вітчизняної 

фінансової сфери, на макро- та мікрорівнях. Запропоновано такі шляхи 

розв’язання проблеми капіталізації на макрорівні: удосконалення 

банківського законодавства, створення умов для нарощування банками 

власного капіталу, підвищення вимог до системних банків, 

запровадження умов угоди Базель ІІІ, сприяння розвитку фондового 

ринку. Заходи на мікрорівні мають передбачати таке: проведення 

моніторингу якості активів у банку, підвищення кваліфікації 

банківського менеджменту, здійснення ефективної політики управління 

ризиками. Особливу увагу варто приділити роботі з власниками щодо 

можливостей додаткового інвестування. 

8. Сформульовано підходи щодо створення в Україні системи 

кооперативних банків. Досвід і практична значущість кооперативних 

банків у європейських країнах доводять ефективність і перспективність 

їхньої діяльності в Україні. Тому НБУ варто розглянути можливості 

використання такого досвіду на вітчизняному ринку. Основними 

напрямами діяльності кооперативних банків мали б стати: фінансове 

забезпечення регіональних проектів розвитку, обслуговування 
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населення сільських територій, малого та середнього бізнесу. 

Діяльність кооперативних банків дасть змогу розширити фінансування 

агропромислового комплексу. 

Отримані наукові результати, рекомендації та пропозиції сприятимуть 

підвищенню ефективності системи банківського регулювання та нагляду в 

Україні. Їхня практична імплементація дасть змогу забезпечити стабільність 

банківського сектора, підвищити довіру кредиторів, інвесторів, вкладників до 

банківської системи та регулятора в умовах відкритої економіки України. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Основні принципи ефективного банківського нагляду 

Принцип 1 

Орган, що безпосередньо здійснює банківське регулювання та нагляд за 

відповідними суб’єктами, повинен у повній мірі володіти достатніми 

повноваженнями, компетенцією, професіоналізмом; для нього 

визначаються конкретні обов’язки та цілі з метою здійснення адекватного 

контролю за банками на всіх етапах: надання ліцензій на здійснення 

банківської діяльності, поточний контроль, нагляд за дотриманням 

законодавства, застосування заходів впливу, відкликання ліцензії. Це все у 

кінцевому підсумку сприятиме безпечній роботі банківського сектора та 

впевненості у його надійності. 

Принцип 2 

Для того, щоб наглядовий орган зміг повністю виконувати покладені на 

нього функції, потрібно сформувати чітку нормативну базу, де зазначено 

його права, обов’язки та правовий захист. Крім того, для здійснення всіх 

необхідних процедур, наглядовий орган повинен володіти достатніми 

фінансовими ресурсами, бути автономним, мати операційну незалежність 

та водночас підзвітність щодо своєї діяльності перед відповідними 

державними органами. 

Принцип 3 

Нормативно-правова база, на основі якої визначені для наглядового органу 

права, обов’язки, відповідальність, також забезпечує взаємодію та 

співпрацю з іншими органами влади та наглядовими органами інших країн. 

Дана спільна робота з відповідними органами базується на принципі 

конфіденційності інформації, тобто у процесі їхньої діяльності потрібен 

захист конфіденційних даних. 

Принцип 4. 

Після отримання відповідного дозволу на здійснення своєї діяльності, лише 

той фінансовий посередник може надавати визначені фінансові послуги, 

що має у власній назві слово «банк». 

Принцип 5 

Для отримання банком ліцензії на проведення банківських операції, 

потрібно спочатку отримати дозвіл наглядового органу. Таку ліцензію він 

надає, якщо банк виконає конкретні вимоги, що стосуються: структури 

власності, професійності та кваліфікованості органів управління 

(Спостережної Ради та Правління), формування стратегічного плану 

розвитку та фінансового плану, процедури управління ризиками та інші. 

Іноземні інвестори, що хочуть розпочати банківську діяльність на території 

іншої країни, спочатку повинні отримати попередній дозвіл на це від 

наглядового органу країни походження капіталу. 

Принцип 6 

Орган, який здійснює банківський нагляд, може розглядати та відхиляти 

будь-які пропозиції, що стосуються передачі частки власності банку чи 

банків іншим учасникам. 

Принцип 7 

Якщо у банку заплановано здійснити великі придбання чи інвестиції, то 

наглядовий орган має право перевіряти чи вони не наражатимуть банк на 

додаткові ризики. Орган нагляду на основі своїх повноважень може такі 

пропозиції або відхилити, або погодити. 
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Принцип 8 

Орган банківського нагляду повинен вчасно реагувати на проблеми 

банківського сектора і відстежувати ризики. Для того, щоб нагляд був 

ефективним, потрібно здійснювати оцінку ризиків банку за фактом 

встановлення і планування ризиків не лише банку, а й банківських 

об’єднань. На основі такої оцінки ризиків на майбутнє, потрібно 

встановити конкретний механізм раннього реагування та перелік плану дій 

для виведення банку з кризової ситуації. 

Принцип 9 

Наглядовий орган має у своєму розпорядженні конкретні інструменти та 

методи, завдяки яким проводить перевірку діяльності банків і банківських 

груп. За результатами безвиїзного нагляду та інспектування формується 

загальна інформація про фінансовий стан банківської установи, його 

ліквідність, платоспроможність, визначається рівень капіталізації, 

ефективність управління ризиками. Надалі на основі такої перевірки 

надаються висновки і пропозиції. 

Принцип 10 

Наглядовий орган отримує від банків фінансову звітність, потім дані 

звітності формуються у статистичні звіти, на підставі яких розраховуються 

різні показники діяльності банківських установ. 

Принцип 11 

Використовуючи типові інструменти банківського регулювання і нагляду, 

наглядовий орган перевіряє діяльність банку на предмет визначення 

ефективності, правильності управління ризиками та банком загалом. Якщо 

на ранньому етапі виявлено, що ситуація є кризовою, то потрібно вжити 

всіх необхідних заходів для виправлення або ж, у випадку неможливості 

покращити ситуацію, відкликати ліцензію. 

Принцип 12 

Орган банківського нагляду може здійснювати нагляд як за окремим 

банком, так і за групою банків. Такий моніторинг здійснюється на 

консолідованій основі. 

Принцип 13 

Наглядові органи країни походження капіталу та приймаючої країни 

повинні співпрацювати, вчасно обмінюватись необхідною інформацією для 

забезпечення ефективного співіснування транскордонних та банків країни-

реципієнта. 

Принцип 14 
У кожному банку чи банківській групі повинні бути розроблені принципи 

ефективного корпоративного управління, стратегія розвитку банку. 

Принцип 15 

Ризики притаманні всім видам діяльності. Не виключенням є і банківська. 

Усі банківські установи повинні розробити комплекс заходів, що 

стосується мінімізації ризиків при проведенні банківських операцій. Така 

політика управління ризиками повинна виявляти ризики на ранніх етапах, 

правильно їх оцінювати, контролювати і при можливості зменшити 

негативний вплив на діяльність банку. 

Принцип 16 

Кожен банк повинен мати сформований достатній обсяг капіталу для того, 

щоб у випадку непередбачуваних обставин, які пов’язані із зловживаннями, 

махінаціями, збитками, не збанкрутувати. А наглядовий орган слідкує за 

цим. 

Принцип 17 

Орган банківського нагляду здійснює контроль за наявністю у банку 

стратегії управління кредитним ризиком. Найбільше доходів банк отримує 

саме від надання кредитів, але в той же час саме вони є найбільш 

ризикованими операціями. Банк повинен сформувати певну політику та 

процедури щодо виявлення, вимірювання, оцінки, моніторингу, 

застосування заходів щодо зменшення кредитного ризику. 
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Принцип 18 

У процесі своєї діяльності банки здійснюють активні операції, тобто 

операції з розміщенням ресурсів з метою отримання доходу. У такому 

випадку існує проблема, що у структурі активів банку значну частку 

займають проблемні активи. Тому потрібно здійснювати ефективне 

управління такими проблемними активами. Крім того, банки формують 

резерви під активні операції. 

Принцип 19 

Наглядовий орган здійснює контроль за наявністю у банків підходів для 

виявлення, вимірювання, оцінки, моніторингу та зменшення негативного 

впливу ризику концентрації. 

Принцип 20 

Банк повинен слідкувати за тим, щоб операції з пов’язаними особами 

здійснювались на таких самих умовах, як з іншими контрагентами для 

уникнення зловживань, ймовірності виникнення конфлікту інтересів. 

Принцип 21 

Банки у процесі своєї діяльності можуть проводити міжнародні кредитні та 

інвестиційні операції. У такому випадку важливого значення набуває 

формування політики виявлення, вимірювання, оцінки, моніторингу та 

зменшення трансферного ризику. 

Принцип 22 
Також потрібно мати сформовану процедуру управління ринковим 

ризиком. 

Принцип 23 

Банківська діяльність піддається ризику зміни процентної ставки. Тоді 

повинна існувати адекватна система виявлення, вимірювання, оцінки, 

моніторингу та контролю за таким ризиком. 

Принцип 24 

Наглядовий орган визначає для банків адекватні вимоги щодо ліквідності, 

потреби у ліквідних коштах. А для банку необхідно сформувати стратегію 

для управління ризиком ліквідності. Кожен банк повинен мати модель, за 

допомогою якої можна виявляти, оцінити, контролювати та зменшити 

негативний вплив ризику ліквідності, тобто ймовірності настання ситуації, 

що банк своєчасно не зможе виконати свої зобов’язання. 

Принцип 25 

Крім кредитного ризику, банк також наражається і на операційний ризик. 

Важливого значення набуває розроблення моделі, за допомогою якою 

здійснюватимуть управління цим ризиком з метою зменшення негативного 

впливу на діяльність банку. Органи нагляду відстежують наявність у банку, 

а також правильність застосування методів управління ризиком. 

Принцип 26 
У банку повинні бути належні системи внутрішнього контролю та аудиту 

для здійснення банківських операцій відповідно до профілю ризиків. 

Принцип 27 

Усі банки і банківські групи зобов’язані складати і оприлюднювати 

фінансову звітність про свій реальний фінансовий стан та діяльність, а 

також результати щорічної аудиторської перевірки. Наглядовий орган 

контролює достовірність даних, правильність ведення обліку. 

Принцип 28 

Інформація про фінансовий стан повинна бути оприлюднена, але не 

перешкоджаючи принципу комерційної таємниці. Таким чином, всі 

суб’єкти, хто цікавить банком, банківською групою зможуть на основі 

отриманої інформації на індивідуальній чи консолідованій основі оцінити 

рентабельність, ефективність управління ризиками, систему 

корпоративного управління. 

Принцип 29 

Для недопущення зловживань, махінацій, злочинної діяльності наглядовий 

орган перевіряє у банку правила перевірки клієнтів з метою дотримання 

етичних та професійних стандартів діяльності. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Ключові відмінності Базеля ІІ і Базеля ІІІ [16, с.27; 110] 

Показники Базель ІІ Базель ІІІ 

Адекватність капіталу 

першого рівня,% 
4 6 

Адекватність основного 

капіталу, % 
2 4,5 (прості акції після відрахувань) 

Буфер збереження капіталу Відсутній 

Створення буфера збереження капіталу 

на рівні додаткових 2,5% підвищить 

рівень капіталу, що вимагається (у 

вигляді простих акцій) до 7% 

Контрциклічний буфер 

капіталу 
Відсутній 

Контрциклічний буфер варіюється у 

діапазоні від 0 до 2,5% від вартості 

простих акцій або іншого виду капіталу 

для повного покриття збитків, та 

запроваджуватиметься з урахуванням 

національних особливостей 

Капітал для системно 

важливих банків 
Відсутній 

Нові вимоги до системно важливих 

банків, які повинні мати капітал для 

покриття збитків більший, ніж 

загальноприйняті стандарти 

Капітал третього рівня Застосовують Скасовано 

Мінімальний загальний 

капітал, % 
8 10,5, враховуючи буфер 

Коефіцієнт левериджу, % Відсутній 3 

Коефіцієнт ліквідного 

покриття, % 
Відсутній Більше 100 

Коефіцієнт чистого 

стабільного фінансування,% 
Відсутній Більше 100 

Види ризиків, які враховують 

Кредитний, 

ринковий, 

операційний 

Кредитний, ринковий, операційний, а 

також ризик ліквідності 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Терміни запровадження умов угоди Базель ІІІ [222; 223] 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
01.01. 

2019 

Співвідношення 

власних і 

позикових коштів 

(вимоги до 

ліквідності) 

Спостережний 

моніторинг 

Паралельний перебіг впродовж 

періоду 01.01.2013-01.01.2017 

рр. Розкриття: початок 2015р. 

 

Міграція 

до 

компонен

та 1 

 

Мінімум 

загального 

співвідношення 

власного капіталу 

і суми активів 

  3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Буфер капіталу 

для покриття 

збитків 

     0,625% 1,25% 1,875% 2,5% 

Мінімум 

загального 

співвідношення 

власного і 

буферного 

капіталу до 

активів банку 

  3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7,0% 

Скорочення 

відрахування від 

загального 

зовнішнього 

тарифу 

   20% 40% 60% 80% 100% 100% 

Мінімум капіталу 

1-го рівня 
  4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Мінімум 

загального 

капіталу 

  8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

 

 



238 
 

закінчення додатку В 

Мінімум 

загального 

капіталу + буфер 

капіталу для 

покриття збитків 

  8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,25% 9,875% 10,5% 
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Додаток Д 

Основні вимоги Базеля ІІІ 

 

 

 Регулятивний капітал – 8%  

   Капітал першого рівня – 6%               Капітал другого рівня 2,5%  0-2,5; 

     4,5% 

 

 

 

 

 

Фактичний капітал – 10,5-13% 

Фактичний капітал першого рівня – 8,5-11% 

      Фактичний кореневий капітал першого рівня – 7-9,5% 

 

 

 

Рис. 1.5. Основні вимоги до капіталу згідно Базеля ІІІ 

 

 

 

 

 

Кореневий 

капітал 

першого рівня 

Додатковий 

капітал 

першого рівня 

Капітал другого рівня Буферний 

капітал 

Контрциклічний 

капітал 

Кореневий 

капітал 

першого 

рівня 

Буферний 

капітал 

Контрциклічний 

капітал 

Додатковий 

капітал 

першого 

рівня 

Капітал 

другого рівня 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Значення показників капіталу першої групи банків 

І ГРУПА 

Період Н2 ВК/ПАСИВИ СК/ВК 

01.01.2010р. 17,65 11,92 82,52 

01.04.2010р. 20,54 11,75 99,98 

01.07.2010р. 21,07 11,4 130,67 

01.10.2010р. 20,42 12,97 151,35 

01.01.2011р. 20,78 13,33 131,87 

01.04.2011р. 20,01 12,61 154,75 

01.07.2011р. 18,44 13,71 121,26 

01.10.2011р. 16,83 13,77 90,97 

01.01.2012р. 17,31 13,4 134 

01.04.2012р. 15,96 13,78 114,26 

01.07.2012р. 16 13,78 119,67 

01.10.2012р. 16,89 13,98 102,75 

01.01.2013р. 16,75 14,22 98,68 

01.04.2013р. 17,45 14,12 96,39 

01.07.2013р. 17,82 13,98 95,3 

01.10.2013р. 17,04 13,89 93,85 

01.01.2014р. 16,85 13,82 97,52 

01.04.2014р. 15,96 13,36 90,91 

01.07.2014р. 15,31 12,89 92,24 

01.10.2014р. 16,05 12,22 98,43 

01.01.2015р. 14,8 10,51 132,04 

01.04.2015р. 9,42 7,97 182,06 

01.07.2015р. 11,65 9,5 164,46 

01.10.2015р. 11,23 9,04 203,13 
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Таблиця Е.2. 

Значення показників капіталу другої групи банків 

ІІ ГРУПА 

Період Н2 ВК/ПАСИВИ СК/ВК 

01.01.2010р. 24,08 11,85 307,65 

01.04.2010р. 22,66 12,17 119,52 

01.07.2010р. 22,07 14,23 139,23 

01.10.2010р. 18,69 12,36 124,65 

01.01.2011р. 27,25 13 154,98 

01.04.2011р. 18,02 12,94 164,82 

01.07.2011р. 21,95 14,57 128,12 

01.10.2011р. 21,56 14,64 130,63 

01.01.2012р. 22,08 14,7 165,78 

01.04.2012р. 21,21 15,26 154,66 

01.07.2012р. 21,18 15,67 164,24 

01.10.2012р. 20,83 15,38 164,67 

01.01.2013р. 19,71 16,05 121,6 

01.04.2013р. 18,6 16,48 120,03 

01.07.2013р. 19,42 16,5 122,99 

01.10.2013р. 18,02 15,78 196,21 

01.01.2014р. 19,18 16,04 117,51 

01.04.2014р. 16,41 13,76 186,76 

01.07.2014р. 18,41 14,36 90,66 

01.10.2014р. 20,3 15,51 110,87 

01.01.2015р. 17,75 8,17 113,07 

01.04.2015р. 14,9 10,86 136,3 

01.07.2015р. 17,89 11,72 139,45 

01.10.2015р. 18,14 12,26 131,93 
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Таблиця Е.3. 

Значення показників капіталу третьої групи банків 

ІІІ ГРУПА 

Період Н2 ВК/ПАСИВИ СК/ВК 

01.01.2010р. 29,89 17,73 95,45 

01.04.2010р. 19,1 16,71 111,86 

01.07.2010р. 18,06 21,81 112 

01.10.2010р. 18,21 16,4 111,99 

01.01.2011р. 20,68 13,98 117,81 

01.04.2011р. 18,78 13,36 116,46 

01.07.2011р. 17,34 12,34 87,36 

01.10.2011р. 18,23 12,94 116,29 

01.01.2012р. 17,19 11,99 97,9 

01.04.2012р. 18,61 12,16 100,52 

01.07.2012р. 20,42 12,68 98,5 

01.10.2012р. 19,26 12,5 101,71 

01.01.2013р. 20,66 12,37 186,53 

01.04.2013р. 19,99 13,51 114,84 

01.07.2013р. 21,92 12,63 253,7 

01.10.2013р. 19,41 12,46 293,65 

01.01.2014р. 16,81 12,56 87,92 

01.04.2014р. 14,03 13,61 90,38 

01.07.2014р. 13,97 12,57 92,29 

01.10.2014р. 14 6,48 75,36 

01.01.2015р. 22,45 8,03 146,72 

01.04.2015р. 24,42 13,61 94,55 

01.07.2015р. 27,39 19,68 97,78 

01.10.2015р. 28,52 20,97 100,22 
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Таблиця Е.4. 

Значення показників капіталу четвертої групи банків 

ІV ГРУПА 

Період Н2 ВК/ПАСИВИ СК/ВК 

01.01.2010р. 52,06 16,37 92,1 

01.04.2010р. 49,41 30,28 93,83 

01.07.2010р. 45,64 28,96 86,68 

01.10.2010р. 41,15 27,44 86,22 

01.01.2011р. 41,31 28,05 89,14 

01.04.2011р. 40,68 24,89 79,34 

01.07.2011р. 39,02 27,56 85,2 

01.10.2011р. 41,38 22,82 88,44 

01.01.2012р. 41,39 26,19 170,91 

01.04.2012р. 39,39 27,98 89,13 

01.07.2012р. 38,21 26,77 90,11 

01.10.2012р. 38,59 27,58 90,79 

01.01.2013р. 37,49 29,24 91,66 

01.04.2013р. 34,86 29,36 90,79 

01.07.2013р. 85,29 28,83 89,85 

01.10.2013р. 34,02 28,44 88,91 

01.01.2014р. 32,23 28,22 152,84 

01.04.2014р. 33,91 28,71 162,61 

01.07.2014р. 35,4 30,48 168,89 

01.10.2014р. 35,99 28,62 171,95 

01.01.2015р. 40,72 26,27 187,79 

01.04.2015р. 38,62 35,14 89,31 

01.07.2015р. 43,25 36,43 71,18 

01.10.2015р. 46,13 39,26 87,62 
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Додаток Є 

 

Рис. Є.1 Матриця А 
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Продовження додатку Є 

 

Рис. Є.2 Продовження матриці А 
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Закінчення додатку Є 

 
Рис. Є.3 Матриця В 

 

 
Рис. Є.4 Матриця С 

 

 
Рис. Є.5 Продовження матриці С 
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