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Андрущак Є. М., Щуревич О. І. Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської 
системи України

У статті доведено необхідність застосування ефективного банківського нагляду. Розглянуто його основні елементи, а саме: стратегічні за-
вдання, методи здійснення, а також показники, за допомогою яких можна оцінити ефективність банківського нагляду. Надано авторське ви-
значення поняття «ефективний банківський нагляд» як комплексу заходів, що включає у себе контроль та відстеження ситуації в банківському 
секторі; базується на нормативно-правовому, організаційному, методологічному, інформаційному, фінансовому забезпеченні; передбачає ви-
користання 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. Поряд з традиційними ме-
тодами банківського нагляду виокремлено новий – громадський контроль за діяльністю банків. Охарактеризовано його базові компоненти, такі 
як: суб’єкти реалізації, принципи, інструменти реалізації, а також стратегічні завдання громадського контролю. 
Ключові слова: ефективний банківський нагляд, банківська система, громадський контроль, Базельський комітет, системна стабільність.
Рис.: 2. Бібл.: 15. 
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УДК 336.71
Андрущак Е. М., Щуревич О. И. Эффективный банковский надзор  

как предпосылка восстановления устойчивого развития банковской 
системы Украины

В статье доказана необходимость применения эффективного банков-
ского надзора. Рассмотрены его основные элементы, а именно: стра-
тегические задачи, методы осуществления, а также показатели, с по-
мощью которых оценивают эффективность банковского надзора. Дано 
авторское определение понятия «эффективный банковский надзор» как 
комплекса мероприятий, который включает в себя контроль и отсле-
живание ситуации в банковском секторе; базируется на нормативно-
правовом, организационном, методологическом, информационном, фи-
нансовом обеспечении; предусматривает использование безвыездного, 
выездного надзора и общественного контроля для достижения систем-
ной стабильности, динамичного развития банковской системы, защи-
щенности интересов кредиторов, вкладчиков, акционеров, клиентов, а 
также качественного управления рисками. Наряду с традиционными ме-
тодами банковского надзора выделен новый – общественный контроль 
деятельности банков. Охарактеризованы его основные компоненты, 
такие как: субъекты реализации, принципы, инструменты реализации, 
а также стратегические задачи общественного контроля.
Ключевые слова: эффективный банковский надзор, банковская систе-
ма, общественный контроль, Базельский комитет, системная ста-
бильность.
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Andrushchak Ye. М., Shchurevych O. І. The Efficient Banking Supervision as 

a Precondition for the Restoration of Sustainable Development  
of the Banking System of Ukraine

The article proves the need to implement the efficient banking supervision. 
Its main elements have been considered, namely: strategic objectives, means 
of implementation, as well as indicators that help to evaluate efficiency of 
banking supervision. An authors' own definition of concept of «efficient bank-
ing supervision» has been formulated as a set of measures, which includes 
controling and monitoring the situation in the banking sector; based on nor-
mative, organizational, methodological, informational, and financial ensur-
ing; involves the use of permanent, on-site supervision and public scrutiny 
oversight to achieve systemic stability, dynamic development of the bank-
ing system, protection of the interests of creditors, investors, shareholders, 
customers, as well as qualitative risk management. Along with traditional 
methods of banking supervision, a new one – public control of banks' activi-
ties – has been allocated. Its major components have been characterized as: 
subjects of implementation, principles, tools of implementation, as well as 
strategic objectives of the public control.
Keywords: efficient banking supervision, banking system, public control, the 
Basel Committee, systemic stability.
Fig.: 2. Bibl.: 15. 
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Світова фінансова криза 2008–2009 рр., вітчизняна 
банківська криза 2014–2015 рр. продемонструва-
ли неефективність виконання Національним бан-

ком України функції банківського регулювання та нагля-
ду. У зв’язку з цим лише протягом 2014–2015 рр. 63 банки 

було виведено з фінансового ринку України. Це означає, 
що або інструменти банківського регулювання та нагляду 
були недієвими, або регулятор неправильно їх застосо-
вував. Тому актуальним залишається питання щодо діа-
гностики діючої системи банківського нагляду в Україні.
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Дослідженням сутності, основних характеристик 
та особливостей банківського нагляду займались такі на-
уковці: Бус О. Б. [1; 2], Довгань Ж. М. [3], Заруцька О. П. 
[4], Коваленко М. М. [5; 6], Міщенко В. І. [7, 8], Поправ- 
ка О. Г. [9; 10], Сарахман О. М. [11], Скаско О. І. [11], 
Швець Н. Р. [12; 13] та ін.

Поняття «ефективний банківський нагляд» рід-
ко зустрічається у працях вітчизняних вчених. Хоча 
Базельським комітетом з питань банківського нагляду 
розроблено 29 принципів ефективного банківського на-
гляду [14]. О. Г. Поправка зазначає, що ефективний бан-
ківський нагляд – це дієва система моніторингу банків-
ської діяльності на всіх етапах життєвого циклу банків, 
спрямована на попередження, мінімізацію та запобіган-
ня негативним наслідкам функціонування банківських 
установ; яка ґрунтується на принципах ефективного 
банківського нагляду та здатна миттєво трансформува-
тися і видозмінюватися під впливом змін макроеконо-
мічного середовища [9]. Однак детальніше дане понят-
тя, зокрема елементи ефективного банківського нагля-
ду, розглянуто не було.

Сучасні виклики фінансового середовища створю-
ють необхідність проведення вдосконаленого, якіснішо-
го виду нагляду – ефективного банківського нагляду. Гло-
балізація світових ринків, банківські кризи ліквідності, 
поява нових фінансових інструментів, послуг лише під-
креслюють потребу в застосуванні дещо іншого підходу 
до моніторингу ситуації в банківській системі.

Метою даної статті є визначення сутності та 
основних елементів ефективного банківського нагляду 
в Україні.

У словнику української мови вказано, що ефектив-
ний – це такий, що приводить до потрібних ре-
зультатів, наслідків, дає найбільший ефект [15].

На наш погляд, не можна обмежуватися лише ви-
значенням ефективного банківського нагляду як досяг-
нення кінцевої бажаної мети, тобто лише стабільності 
банківської системи (рис. 1).

Вважаємо, що це поняття є глибшим та змістов-
нішим.

Отже, ефективний банківський нагляд базується на: 
 нормативно-правовому забезпеченні – сукуп-

ність законів, декретів, директив, інструкцій, 
положень, які визначають правове підґрунтя 
для реалізації ефективного банківського нагля-
ду з урахуванням рекомендацій міжнародних 
фінансових установ (Базельського комітету, 
МВФ, ФАТФ, ЄЦБ та ін.);

 організаційному забезпеченні – ступінь неза-
леж ності органу, що здійснює банківський 
нагляд; наявність у структурі наглядового ор-
гану кваліфікованих, професійних кадрів; пра-
вильність розуміння органом нагляду завдань, 
функцій, які на них покладені; програмно-тех-
нологічні засоби, комплекси для опрацювання 
інформації;

 методологічному забезпеченні – арсенал мето-
дів, інструментів банківського нагляду, що є до-
статніми для проведення ефективного нагляду;

 інформаційному забезпеченні – надання банка-
ми своєчасно і в повному обсязі достовірної 
фінансової звітності; рейтинги вітчизняних та 
міжнародних рейтингових агентств; висновки 
незалежних аудиторів; результати громадсько-
го контролю.

 фінансовому забезпеченні – достатність фінан-
сових ресурсів наглядового органу для здій-
снення неупередженого нагляду, у результаті 
якого визначається реальна ситуація у банках.

Стратегічними завданнями ефективного банків-
ського нагляду на сучасному етапі посткризово-
го відновлення та розвитку вітчизняної банків-

ської системи є: 
 сприяння системній стабільності;
 забезпечення ефективного динамічного розвит-

к у банківської системи;
 здійснення на високому рівні захисту інтересів 

кредиторів, вкладників, клієнтів, акціонерів;
 запобігання банкрутств значної кількості бан-

ків, а якщо таких подій не уникнути, то потрібно 
докласти всіх зусиль, щоб ці процеси не підірва-
ли довіру вкладників до банків, а також не мали 
руйнівних наслідків для банківської системи;

 управління ідентифікованими ризиками та про-
гнозування потенційних ризиків; формування 
необхідних резервів. 

Усі перелічені завдання можна досягнути, застосо-
вуючи інструменти та методи ефективного банківського 
нагляду, серед яких варто виокремити:

1. Вчасне реагування на кризові тенденції у банку. 
Особливу увагу слід приділити саме проблемам з ліквід-
ністю, капіталізацією та якістю активів.

2. За відсутності можливості проведення фінансо-
вого оздоровлення банку, рекапіталізації за участі акціо-
нерів, держави виводити банк з ринку для зменшення 
негативного впливу на економічну систему.

3. Здійснення наглядовим органом перевірок бан-
ківських установ як безвиїзних, так і безпосередньо у 
банку. Крім них, варто звертати увагу також і на резуль-
тати громадського контролю (рис. 2).

4. Для зменшення кількості банків – порушни-
ків нормативних та інших вимог НБУ посилити заходи 
впливу в бік збільшення розмірів штрафів, санкцій.

5. Проведення стрес-тестування банківської сис-
теми для прогнозування виникнення можливих криз і 
своєчасного їх уникнення або зменшення до мінімуму 
негативного впливу.

6. Здійснення розрахунків удосконалених показ-
ників діяльності, що адекватно відображають ситуацію 
у банківській сфері.

7. Ефективність тимчасової адміністрації, тобто 
надання пропозицій Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб щодо покращення успішності тимчасової адмі-
ністрації у банках.

За допомогою таких показників можна оцінити 
ефективний банківський нагляд: 

1. Рівень довіри населення до банківської систе-
ми. Ресурсна база банків формується з різних джерел. 

http://www.business-inform.net
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ЕФЕКТИВНИЙ БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД  

Нормативно-
правове

забезпечення  

Організаційне
забезпечення  

Методологічне
забезпечення 

Інформаційне
забезпечення 

Фінансове
забезпечення  

 

 
Сприяння
системній

стабільності
 

 

Ефективний
динамічний

розвиток
банківської

системи  
 

Уникнення банкрутств
банків, 

а за неможливості –
зменшення негативного

впливу на БС
 

Захищеність
законних прав

інвесторів,
кредиторів,
вкладників  

 

Стратегічні завдання ефективного банківського нагляду  

Показники, за допомогою яких можна оцінити ефективний банківський нагляд  

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. Кількість банків, які відновили своє функціонування після введення тимчасової адміністрації.
5. Рівень ліквідності банківської системи.
6. Якість активів банківської системи.
7. Рівень капіталізації банківської системи

 
 

 

 
 

Методи здійснення ефективного банківського нагляду  
 

1. Раннє реагування на кризові тенденціїу банку, банківській системі, особливо на проблеми з ліквідністю.
2. Вчасне виведення з ринку проблемних банків.
3. Зменшення до мінімуму негативного впливу на банківську систему, економіку банкрутства банків.
4. Спільно з інспектування (виїзними, безвиїзним) провеення громадського контролю за станом
    банківського сектора.
5. Посилення заходів впливу при порушенні банками законодавства, нормативів чи інших вимог НБУ.
6. Стрес-тестування стану ліквідності банківської установи.
7. Розрахунок удосконалених показників діяльності, що адекватно відображають ситуацію в банківській сфері.
8. Надання пропозицій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо покращення ефективності
    тимчасової адміністрації у банках

 
 

 

 

Якісне
управління
наявними

і потенційними
ризиками  

Рис. 1. Структурна модель ефективного банківського нагляду

Як правило, переважають депозити фізичних осіб. Для 
того, щоб населення зберігало кошти на депозитних ра-
хунках, необхідним є підтримання довіри до банків, бан-
ківської системи. Це можна забезпечити, реалізовуючи 
політику ефективного банківського нагляду.

2. Кількість банків, у яких введено тимчасову 
адміністрацію; які є на стадії ліквідації; які відновили 
свою діяльність після роботи тимчасового адміністра-
тора. Масове визнання банків неплатоспроможними, 

яке відбулося протягом 2014–2015 рр., коли з ринку ви-
ведено 63 банки, призвело до панічних настроїв у бан-
ківському середовищі. Практично усі банки, у яких вве-
дено тимчасову адміністрацію, з часом ліквідовували. 
Таким чином, можна констатувати, що дії з фінансового 
оздоровлення банків не давали позитивного результату. 
А це означає, що потрібно реалізовувати ефективний 
банківських нагляд на ранніх етапах появи проблем у 
банківській установі.
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ

СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

1. Банківські асоціації, об’єднання.
2. Громадські організації.
3. Незалежні експерти в 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

 

 

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 Національному банку України
    для прийняття рішень

 

 

 

 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ  

1. Динамічний розвиток банківської системи.
2. Підвищення довіри до банківської системи.
3. Захищеність інтересів вкладників, кредиторів,
    клієнтів.
4. Зменшення проведення банками ризикових
    операцій.
5. Підвищення публічності та прозорості банківських
    установ 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Концептуальні засади реалізації громадського контролю за діяльністю банківських установ України

3. Рівень ліквідності банків, банківської системи. 
Потрібно регулювати оптимальний рівень ліквіднос-
ті, тобто і недостатня, і надлишкова ліквідність мають 
контролюватися.

4. Якість активів у банках (частка проблемних ак-
тивів тощо).

5. Рівень капіталізації банківської системи як чин-
ник виходу банківських установ з кризи, а також віднов-
лення стійкості, стабільності банківського сектору.

Детально розглянувши елементи ефективного 
банківського нагляду, сформулюємо визначення цього 
поняття.

Ефективний банківський нагляд – це комплекс 
заходів, що включає в себе контроль та відстеження си-

туації в банківському секторі; базується на нормативно-
правовому, організаційному, методологічному, інфор-
маційному, фінансовому забезпеченні; передбачає вико-
ристання безвиїзного, виїзного нагляду та громадського 
контролю для досягнення системної стабільності, ди-
намічного розвитку банківської системи, захищеності 
інтересів кредиторів, вкладників, акціонерів, клієнтів,  
а також якісного управління ризиками. 

Події в банківському секторі протягом 2014– 
2015 рр. продемонстрували непрозорість та неперед-
бачуваність, вибірковість дій регулятора щодо банків, 
коли при порушенні нормативів деякими банківськими 
установами вони одразу визнавалися неплатоспромож-
ними, а інші за тих самих порушень надалі функціону-
вали на ринку.
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Тому виникає потреба у проведенні громадського 
контролю за діяльністю банків, який виконуватиме по-
двійну функцію: з одного боку, як інструмент ефектив-
ного банківського нагляду, а з іншого – як спосіб підтри-
мання довіри до банків та банківської системи загалом.

Варто наголосити на деяких його характеристиках. 
Суб’єктами реалізації даного виду контролю ви-
ступають: банківські асоціації, об’єднання; неза-

лежні експерти у галузі фінансів; незалежні вітчизняні 
рейтингові агентства; провідні вітчизняні науковці; 
громадські організації. Така різноплановість зазначених 
суб’єктів сприятиме неупередженому, якісному контро-
лю за банками. 

Принципами громадського контролю є такі:
1. Законність – усі дії, висновки, рішення повинні 

базуватися на засадах діючого законодавства, вимогах 
Національного банку України.

2. Компетентність – ті, хто проводитиме аналіз 
ситуації в банківській системі, зобов’язані мати відпо-
відну освіту, а також бути фаховими спеціалістами у 
банківській сфері.

3. Достовірність і своєчасність оприлюднення ін-
формації – за підсумками аналізу отримані результати 
своєчасно і правдиво мають бути оприлюднені у відпо-
відних джерелах.

4. Неупередженість – контроль потрібно прово-
дити об’єктивно, без ознак зацікавленості до будь-якого 
виду банків.

Визначено такі інструменти реалізації громад-
ського контролю: 

1. Якісний аналіз стану банківської системи – 
громадський контроль повинен достовірно відобража-
ти реальну ситуацію в банківському секторі без ознак 
суб’єктивності, вибірковості на основі фахового аналізу.

2. Доведення до громадськості інформації про бан-
ки: фінансовий стан, надійність, стійкість – усі, хто 
цікавляться ситуацією в банківському секторі, зможуть 
отримати потрібні дані, звичайно, не порушуючи принци-
пу банківської таємниці. Таким чином, фізичні та юридич-
ні особи обиратимуть установи, в яких обслуговуватися.

3. Оприлюднення рейтингів незалежних вітчиз-
няних рейтингових агентств – такі установи надають 
послуги щодо визначення рейтингу банків, які функціо-
нують на вітчизняному фінансовому ринку. Тоді на такій 
підставі прогнозуються можливості розвитку банків-
ських установ на найближчу перспективу.

4. Надання висновків Національному банку України 
для прийняття рішень – результати якісного аналізу ді-
яльності банків передаються регулятору та гаранту ста-
більності банківського сектора для виправлення, коригу-
вання ситуації та вжиття відповідних заходів впливу.

Суть громадського контролю базується на визна-
ченні стратегічних завдань і перспектив розвитку бан-
ківського сектора. Зокрема, вважаємо найважливішими 
такі: підвищення довіри до банків (як головний рушій 
подальшого функціонування банків); динамічний роз-
виток банківської системи; підвищення публічності та 
прозорості банківських установ; зменшення рівня ризи-

кованості банківських операцій; захищеність інтересів 
вкладників, кредиторів, клієнтів.

ВИСНОВКИ
Практичне застосування політики ефективного 

банківського нагляду, основні елементи якого були роз-
глянуті у статті, сприятимуть досягненню стратегічних 
завдань розвитку банківської системи України.             
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