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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах здійснення ефективного банкі-

вського нагляду набуває значної актуальності, оскіль-
ки з урахуванням останніх тенденцій на вітчизняному
ринку все частіше банківські установи потрапляють до
складних кризових ситуацій. В глобальному масштабі
це може призвести до загальної кризи банківської
ліквідності, що, в свою чергу, не може бути допущено з
боку регулюючих органів нашої держави. Однак дослі-
дження сучасної практики регулювання неможливо без
аналізу основних еволюційних етапів його розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Праці вітчизняних та зарубіжних науковців в основ-

ному спрямовані на висвітлення теоретичних або прак-
тичних аспектів регулювання та нагляду та досить мало
уваги приділяється дослідженню закономірностей їх
розвитку. Окремі історичні аспекти висвітлені в працях
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У сучасних умовах вітчизняна банківська система є однією з найдинамічніших сфер діяльності, а за-
безпечення стабільної банківської системи здійснюється шляхом банківського регулювання та нагляду
за комерційними банками. Проте залишається багато невирішених питань щодо реорганізації системи
регулювання та банківського нагляду в Україні. У статті автором проаналізовано становлення та розви-
ток банківського нагляду в Україні, розглянуто етапи формування банківського нагляду. Визначено су-
часну структуру банківського нагляду України та шляхи удосконалення існуючих організаційних засад
банківського нагляду.

In modern terms the domestic banking system is one of the fastest growing areas and ensure a stable banking
system is done by the banking regulation and supervision of commercial banks. However, there are still many
unresolved issues regarding the reorganization of the system of regulation and supervision in Ukraine. In this
paper, the author analyzes the formation and development of supervision in Ukraine, considered stages of the
supervisors. Definitely modern structure of banking supervision Ukraine and ways of improving existing
organizational principles of banking supervision.
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го, О.П. Орлюка, В.І. Міщенка. Але, як правило, станов-
лення системи регулювання та нагляду розглядається в
міжнародному контексті. Тому, на нашу думку, дуже
важливим є проведення періодизації вітчизняної прак-
тики становлення банківського нагляду.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є висвітлення основних етапів

формування та розвитку банківського нагляду, сучас-
ний стан та перспективи подальшого вдосконалення
організаційної структури банківського нагляду в Ук-
раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На даний час нестабільність економічної та політич-

ної ситуації гостро ставить питання стосовно забезпе-
чення стабільного розвитку банківської системи,
надійність якої визначається послідовністю і доцільні-
стю проведення ефективного банківського нагляду. На
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нашу думку, становлення банківського
нагляду в Україні на сьогодні пройшло
п'ять етапів.

Перший етап — формування переду-
мов створення системи банківського на-
гляду (1991—1994 рр.). З початку 1991
року банківська система бурхливо розви-
валася на базі залучення приватного ка-
піталу й утворення галузевих, міністерсь-
ких банків. Передумовами становлення і
розвитку банківської системи були: коло-
сальний розмір інфляції, низький рівень
банківського менеджменту, практично
безконтрольні процеси утворення та
діяльності банків, що, у свою чергу, при-
звело до необгpунтованого і некваліфіко-
ваного видавання кредитів, проведення
ризикованих операцій, використання бан-
ківської системи для відпливу капіталу за кордон. Тому
1992 р. у Національному банку України організовано Го-
ловне управління з контролю за банківською діяльністю
та розпочато роботу над створенням нормативної бази
для нагляду за комерційними банками. На початку 1994
року почали діяти відділи банківського нагляду в регіо-
нальних (обласних) управліннях Національного банку
України, що дало можливість наблизити службу нагля-
ду до його об'єктів — банківських установ [1, с. 45].

Одним з основних завдань для Національного бан-
ку України було формування дієвої служби банківсь-
кого нагляду. 12 липня 1994 року наказом Голови На-
ціонального банку України № 110 було затверджено
Положення про службу банківського нагляду Націо-
нального банку України, де функції, права, обов'язки
та завдання були доповнені з урахуванням набуття пев-
ного досвіду роботи, аналізу стану справ у банківській
системі та вимог часу щодо забезпечення її стабільності
[2].

Таким чином, протягом першого етапу становлення
системи банківського нагляду впроваджені зміни,
свідчили про усвідомлення ролі та значення необхід-
ності банківського нагляду в Україні, були направлені
на захист інтересів вкладників, кредиторів, та на подаль-
ше забезпечення їх довіри до банківської системи в ціло-
му.

Другий етап становлення системи банківського на-
гляду (1995—1999 рр.). 1995 року в НБУ створено Де-
партамент банківського нагляду, що складався з управ-
ління методології і координації банківського нагляду,
аналізу діяльності банків та контролю економічних нор-
мативів, реєстрації та ліцензування банків [3, с. 23]. Роз-
почалась розбудова інфраструктури банківського на-
гляду, яка мала забезпечити напрацювання методології,
нормативних актів, підготовку кадрів та збір інформації,
достатні для того, щоб забезпечити ефективну і своє-
часну систему нагляду. На початок періоду в банківській
системі України спостерігалися стабілізуючі процеси,
які були зумовлені переходом від гіперінфляції та ста-
білізації курсу валюти (впровадження в обіг гривні в
1996 р.)

Комісію з питань нагляду та регулювання діяльності
банків було створено в НБУ 1996 року і затверджено
відповідне Положення, яким визначено її завдання, пра-
ва та регламент роботи. Також Національний банк роз-
почав реформування бухгалтерського обліку в
банківській системі України, унаслідок чого з 1 січня
1998 року банки почали подавати звіти згідно з Міжна-
родними стандартами бухгалтерського обліку і звітності
[4]. Це дозволяло вітчизняним банкам, зацікавленим у
співпраці із закордонними партнерами, мати зрозумілі
стандарти обліку і, відповідно, довіру, розуміння парт-
нерів.

Для вироблення методичних інструментів здійснен-
ня банківського нагляду 1997 року було створено Кон-
сультативну раду з питань нагляду і регулювання діяль-

ності банків на чолі з керівником служби банківського
нагляду Національного банку України. В складі — ди-
ректори департаментів, представники окремих облас-
них управлінь Національного банку України та постійні
радники з агенції міжнародного розвитку (США). На
своїх засіданнях Консультативна рада розглядала по-
точну діяльність комерційних банків, визначала пріори-
тетні напрями розвитку служби банківського нагляду,
обговорювала питання про створення єдиної інформа-
ційної системи управління банківським наглядом, техн-
ічного забезпечення служби банківського нагляду, по-
рядку формування і використання банками резерву для
відшкодування можливих втрат за позиками тощо.

Наприкінці 1997 року було визначено оптимальну
на той час структуру системи банківського нагляду (рис.
1).

Украй важливою для аналізу діяльності банків ста-
ла Інструкція про регулювання та аналіз діяльності ко-
мерційних банків, затверджена Постановою Правління
НБУ № 141 від 07.07.1998 р., якою було передбачено:

— раннє реагування та упереджувальні заходи;
— застосування штрафних санкцій за порушення

обов'язкових нормативів та заходів впливу — за пору-
шення оціночних показників;

— порядок проведення економічного аналіз діяль-
ності банків (у тому числі аналіз капіталу банку, якості
активів, надходжень, ліквідності, менеджменту).

Також у 1998 році в Україні створюється Фонд га-
рантування вкладів фізичних осіб — вкладників комер-
ційних банків України [7]. 20 травня 1999 року Верхов-
на Рада України ухвалила Закон "Про Національний
банк України", в якому виділено окремий розділ "Бан-
ківське регулювання і банківський нагляд", що стано-
вило новий етап у вдосконаленні банківського нагляду
в Україні. У статті 55 Закону "Про Національний банк
України" чітко визначено мету та сферу діяльності бан-
ківського нагляду: головна мета банківського регулю-
вання і нагляду — безпека та фінансова стабільність
банківської системи, захист інтересів вкладників і кре-
диторів [8]. Законом визначено, що Національний банк
здійснює функції банківського регулювання і нагляду
на індивідуальній та консолідованій основі за діяльні-
стю банків та банківських груп у межах та порядку, пе-
редбачених законодавством України. Також 1999 року
було створено Департамент пруденційного нагляду,
відбулися структурні зміни в підрозділах банківського
нагляду.

На нашу думку, ухвалення останніх законодавчих
актів, які стосувалися заходів впливу, виїзних інспекцій
та комплексних перевірок, були досить вчасними, ос-
кільки в даний період відбувалися масові порушення
банками вимог вітчизняного законодавства, що потре-
бувало негайного реагування з боку наглядових органів.

Третім етапом стало вдосконалення системи банкі-
вського нагляду (2000—2008 рр.) Наприкінці 2000 року
Верховна Рада України ухвалила нову редакцію Закону
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Рис. 1. Структура системи банківського нагляду станом на 1997 рік

Джерело: [10, с. 22].
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"Про банки і банківську діяльність", який сприяв подаль-
шому розвитку нормативної бази, що регулює діяльність
банківської системи країни і зокрема банківського на-
гляду. Розпочата реструктуризація банківського нагля-
ду в Україні у 2000 році стала наступним кроком до ут-
вердження банківського нагляду як самостійної струк-
тури, що володіє достатніми ресурсами для здійснення
своїх функцій. У результаті реструктуризації безвиїз-
ний і виїзний нагляд значно наблизилися один до одно-
го, удосконалено принципи збору та оцінки фінансових
звітів і статистичної інформації, посилено спроможність
органів нагляду оцінювати наглядову інформацію за
допомогою виїзних перевірок та зовнішніх аудиторів.
Створено Генеральний департамент банківського нагля-
ду, до якого входили Департамент реєстрації та ліцен-
зування банків, Департамент інспектування та моніто-
рингу банків, Департамент реорганізації та ліквідації
банків [1, с. 45].

Дуже відповідальним для банківської системи
України був 2001 рік з погляду нормативного забезпе-
чення її діяльності відповідно до вимог нового Закону
"Про банки і банківську діяльність". Серед основних
нормативних документів, прийнятих Національним бан-
ком України, були:

— Інструкція про порядок регулювання діяльності
банків в Україні;

— Положення про порядок створення і державної
реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв,
відділень;

— Положення про порядок видачі банкам банківсь-
ких ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на вико-
нання окремих операцій;

— Положення про планування та порядок проведен-
ня інспекційних перевірок;

— Положення про застосування Національним бан-
ком України заходів впливу за порушення банківського
законодавства тощо.

У 2002 році Постановою Правління Національного
банку України затверджено "Положення про порядок
визначення рейтингових оцінок за рейтинговою систе-
мою CAMELS". Рейтингова система CAMELS передба-
чала ретельний аналіз стану банку. Нагляд за діяльні-
стю банків, що грунтується на оцінках ризиків діяль-
ності банків за рейтинговою системою CAMELS, поля-
гає у визначенні загального стану банку на підставі єди-
них критеріїв, які охоплюють діяльність банку за всіма
напрямами [11, с. 132].

Для організації ефективної роботи банківського
нагляду рішенням Правління Національного банку
України всі банки за розміром загальних активів було
поділено на чотири групи:

— найбільші банки;
— великі банки;
— середні банки;
— малі банки.
При цьому нагляд за діяльністю банків першої та

другої груп (найбільші і великі банки) покладено без-
посередньо на Департамент банківського регулювання
та нагляду Національного банку України, а третьої і
четвертої груп (середні та малі банки) — безпосеред-
ньо (оперативно) на територіальні управління Націо-
нального банку України і опосередковано (методоло-
гія, координація, загальний аналіз і застосування пре-
вентивних заходів впливу) — на Департамент банківсь-
кого регулювання та нагляду.

Рішення, що їх приймає Національний банк Украї-
ни за результатами банківського нагляду, затверджу-
ються відповідними постановами Правління Національ-
ного банку. Частину таких повноважень Правління На-
ціонального банку делегувало Комісії Національного
банку з питань нагляду і регулювання діяльності банків.
Для прийняття рішень щодо діяльності середніх і малих
банків відповідні комісії створено при територіальних
управліннях (ТУ) Національного банку. До їх складу

включено керівників відповідних структурних підроз-
ділів.

З метою подальшого вдосконалення методологіч-
ної бази банківського нагляду та досягнення повної
відповідності Базельським принципам ефективного
банківського нагляду Національний банк України роз-
робив інформаційно-аналітичну систему раннього ре-
агування на проблемні ситуації в банку, підготував нові
нормативні акти та вніс зміни до чинних із питань
здійснення нагляду на консолідованій основі, удоско-
налення розрахунку регулятивного капіталу, порядку
формування резервів на відшкодування можливих
втрат за активними операціями, управління ризиками
тощо.

У 2004 році Постановою Правління Національного
банку України схвалено:

— Методичні вказівки з інспектування банків "Сис-
тема оцінки ризиків". Ці Методичні вказівки визначили
методи, які Національний банк України використовує
для оцінки ризиків у банках;

— Методичні рекомендації щодо організації та фун-
кціонування системи ризик-менеджменту в банках Ук-
раїни. Мета цих рекомендацій — визначення НБУ того,
яким чином банки України мають підійти до організації
та функціонування системи управління ризиками (ри-
зик-менеджменту) для забезпечення їх комплексності
та надійності.

У 2005 році було реорганізовано структуру банкі-
вського нагляду, до складу якої увійшли: Департамент
банківського регулювання і нагляду, Департамент ме-
тодології банківського регулювання і нагляду, Депар-
тамент реєстрації та ліцензування, Департамент запоб-
ігання використанню банківської системи для легалі-
зації кримінальних доходів та фінансування тероризму
[4, с. 23].

У 2006 році створено Дирекцію з банківського регу-
лювання та нагляду, до якої ввійшли: Департамент бан-
ківського регулювання та нагляду, Департамент мето-
дології банківського регулювання та нагляду, Департа-
мент реєстрації та ліцензування банків, Департамент
припинення діяльності банків, Департамент з питань
запобігання використанню банківської системи для ле-
галізації кримінальних доходів та фінансування теро-
ризму.

У 2008 році реформовано структуру банківського
нагляду Національного банку України. Зокрема Де-
партамент банківського регулювання та нагляду под-
ілено на два департаменти: Департамент інспектуван-
ня банків та Департамент безвиїзного банківського
нагляду; регіональні відділи банківського нагляду пе-
репідпорядковано від територіальних управлінь до
Дирекції з банківського регулювання та нагляду цен-
трального апарату Національного банку України [1,
с. 45]. Структура банківського нагляду була представ-
лена так: до складу Дирекції з банківського регулю-
вання та нагляду входять департаменти інспектуван-
ня банків, безвиїзного банківського нагляду, норма-
тивно-методологічного забезпечення банківського
регулювання та нагляду, реорганізації та припинен-
ня діяльності банків, а також управління юридичного
забезпечення банківського нагляду та відділ контро-
лю якості нагляду. Це дало змогу сконцентрувати в
одній Дирекції всі необхідні департаменти з метою
централізації функцій регулювання та нагляду, а та-
кож уникнення дублювання повноважень. Також у ці
роки переоцінюють підходи до банківського нагляду
та вперше замислюються над створенням єдиного ме-
гарегулятора.

Четвертий етап — особливості здійснення банківсь-
кого нагляду за кризових умов (2009—2010 рр.). 2010 р.
— сформовано нову структуру Служби банківського
нагляду в системі Національного банку України. Ство-
рено Департамент кризового менеджменту та контро-
лю операцій на відкритому ринку, а також визначено
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пруденційні інструменти банківського регулювання та
нагляду в період фінансової кризи. Дії та завдання яко-
го були направлені на вирішення основних питань на-
гляду за банківською діяльностю. В цей період були ви-
явлені сфери підвищених ризиків, пов'язані із недостат-
ньою капіталізацією, нестійкою ресурсною базою, не-
якісним кредитним портфелем банків, частина яких по-
вністю втратила платоспроможність. Уроки кризи про-
демонстрували необхідність подальшої трансформації
підходів банківського нагляду.

П'ятий етап — функціонування системи банківсько-
го нагляду в посткризовий період (2011 р. і до нині).
Згідно Закону України "Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб" від 23.02.2012р. № 4452-VI, Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб починаючи з
22.09.2012 р. здійснює не лише регулятивну, але й на-
глядову діяльність за комерційними банками разом із
Національним банком України. Зокрема Фонд здійснює
виведення неплатоспроможних банків із ринку і ліквіда-
цію банків [9].

Однак процедури тимчасової адміністрації, реор-
ганізації і ліквідації банків, на наш погляд, потребу-
ють удосконалення. У реалізації цих процедур має
бути активніше задіяний орган, який щодня здійснює
нагляд за банківськими установами, контролює їх
звітність, здійснює інспекційні перевірки, точно знає
ситуацію в конкретній банківській установі. Саме та-
ким органом для банківської системи України є НБУ.
Фонду, який не відстежував зміни у діяльності про-
блемних банківських установ, і отримав їх на стадії
"скрутного становища" уже неплатоспроможними,
надзвичайно складно впроваджувати адекватні захо-
ди з порятунку цих банків або для виконання їхніх
зобов'язань.

Досвід фінансової кризи свідчить про те, що найбо-
лючішою проблемою навіть для дуже потужного Націо-
нального банку із великим фінансуванням, високими
зарплатами, безумовно, висококваліфікованими фахі-
вцями, була робота тимчасових адміністрацій у проблем-
них банках та їх ліквідація у випадку неплатоспромож-
ності. В інструментарії НБУ є й такий важіль, як мож-
ливість надання кредитів проблемним установам, про-
ведення заходів з їх санації (система заходів, які
здійснюються, аби запобігти банкрутству, або щоб
фінансово оздоровити банки за допомогою держави).
В контексті розширення повноважень Фонду гаранту-
вання вкладів важливо, щоб він залишався незалежною
структурою, яка б прагнула мінімізувати витрати на
ліквідацію банків і повністю виплачувати вкладникам
депозити.

Організаційна структура банківського нагляду в
Україні, на сучасному етапі, скоординована за верти-
каллю [5, с. 12]. Вона представлена підрозділами цент-
рального апарату, територіальних управлінь Національ-
ного банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
(рис. 2).

Сучасна структура банківського нагляду в Україні
передбачає вирішення таких завдань, як визначення
стратегії і пріоритетних напрямів розвитку нагляду,
розроблення методологічної і нормативної бази банкі-
вського на-гляду, забезпечення безперервного проце-
су нагляду, починаючи з реєстрації та ліцензування
банків, проведення оперативного моніторингу, інспек-
тування, прийняття адекватних заходів щодо стабілі-
зації діяльності банків, робота з проблемними банками
і прийняття рішень про їх подальшу діяльність, а також
ліквідація банків.

На сучасному етапі розвитку економічних відносин
у суспільстві значно зросла питома вага негативних оц-
інок діяльності як окремих банківських інститутів, так і
банківської спільноти загалом, їхньої ролі у протидії
кризовим явищам, використання коштів платників по-
датків для порятунку збанкрутілих фінансових установ.
Ось чому дедалі частіше лунають заклики як щодо час-

ткових, так і глобальних змін у практиці банківського
нагляду, націоналізації банківських установ, перегляду
систем організації стимулювання топ-менеджерів банків
тощо. З початку становлення вітчизняної системи бан-
ківського нагляду НБУ була видана значна кількість
документів, направлених на підтримку стабільності бан-
ківської системи. Найбільш значимі документи були
прийняті після 2000 року, коли вітчизняна банківська
система вийшла на шлях стабільного розвитку. В останні
роки НБУ ввів у дію постанови, які були направлені на
підтримку ліквідності банківських установ в умовах не-
стабільного ринку.

Однак у світлі останніх подій вони не мали достат-
ньо дієвого ефекту.

ВИСНОВКИ
З усього вищезазначеного, слід відмітити, що не-

обхідність реформування наглядових функцій держав-
них і саморегульованих структур у фінансово-кредитній
сфері з метою запобігання поширенню кризових явищ
у майбутньому є незаперечною. Однак на сьогодні
відсутні єдині рецепти такого реформування, а пропо-
зиції, що їх висловлюють міжнародні економічні і фінан-
сові організації, уряди окремих країн, економічні союзи,
конкретні фінансові інститути і знані експерти, часом
діаметрально протилежні.

На сучасному етапі проблема створення ефектив-
ної системи банківського нагляду має для України
особливе значення зважаючи на такі фактори: нестаб-
ільний характер економіки; незавершеність процесу
ринкової трансформації банківського сектору; недо-
статній досвід діяльності банків в умовах ринкової еко-
номіки; ризикована практика банківської діяльності;
недостатній рівень банківського капіталу та резервів
на покриття ризиків з огляду на потреби економіки та
якість активів банків; неадекватність системи внутрі-
шнього контролю та аудиту в банках; стан банківської
системи.

Наглядові органи повинні направити зусилля на за-
безпечення банківської системи дієвим методичним
інструментарієм банківського нагляду, а також і надалі
удосконалювати вітчизняну систему банківського на-
гляду з урахуванням міжнародних стандартів та вимог
Базельського комітету.

Украй потрібною для України є розбудова систе-
ми якісного банківського нагляду. Узагальнення
загальносвітових тенденцій розвитку банківського на-
гляду з функціональної, інституційної та методологі-
чної точок зору дає змогу комплексно розглянути
можливості їх розповсюдження та впровадження у
національну практику банківського нагляду та регулю-
вання. З позиції функціонального навантаження бан-
ківського нагляду у світовій практиці набуває поши-
рення концепція макропруденційного нагляду, ключо-
вою відмінністю якої є зміщення цільової спрямова-
ності нагляду з індивідуальних до системних ризиків
фінансового ринку в цілому, що є актуальним в умо-
вах посилення взаємозв'язків між учасниками як внут-
рішнього, так і зовнішнього фінансового ринку в Ук-
раїні. Впровадження подібної концепції потребує у
свою чергу організаційних змін, перш за все налагод-
ження ефективного комунікаційного та інформаційно-
го зв'язків між існуючими державними органами на-
гляду за фінансовим ринком в Україні. Національно-
му банку України доцільно створити структурний
підрозділ, який здійснюватиме макропруденційне ре-
гулювання та нагляд, а також відповідатиме за моні-
торинг і забезпечення фінансової стабільності. Таким
підрозділом повинен бути департамент фінансової ста-
більності, підпорядкований безпосередньо Голові На-
ціонального банку. Це забезпечить операційну неза-
лежність підрозділу, його спроможність ефективно
здійснювати моніторинг, підтримку фінансової стаб-
ільності та макропруденційний нагляд.
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Рис. 2. Організаційна структура банківського нагляду в Україні

Побудовано за даними [6; 7].
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