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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення ефективної системи ре�

гулювання та нагляду за фінансовим
сектором є однією із основних умов за�
безпечення фінансової стабільності
країни. У більшості країн світу неза�
лежно від наявності будь�яких інших
інституційних структур регулювання та
нагляду за фінансову стабільність
відповідає центральний банк. Світова
фінансова криза спричинила руйнівний
вплив на фінансові установи та ринки,
тому для України питання щодо ролі
Національного банку в системі фінан�
сового регулювання з метою забезпе�
чення стабільності фінансової системи
є актуальними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Протягом останніх років пробле�
мами фінансового регулювання та на�
гляду, а також забезпечення стійкості
фінансової системи займались як екс�
перти міжнародних фінансових орган�
ізацій, так і українські дослідники: Ба�
рановський О.І., Кузнєцова А.Я., Ли�
сенко Р.С., Міщенко С.В., Науменкова
С.В., Шумило І.А. Однак більшість на�
укових праць зосереджена на пробле�
мах регулювання та нагляду за фінан�
совим сектором, а питанням впровад�
ження макропруденційного аналізу та
його впливу на якість нагляду за фінан�
совим сектором уваги приділяється не�
достатньо.

Саме тому метою цієї статті є об�
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грунтування основних підходів до
організації макропруденційного анал�
ізу та нагляду в центральному банку з
метою забезпечення стійкості фінансо�
вої системи.

Обгрунтування отриманих науко�
вих результатів. Вдосконалення робо�
ти центрального банку щодо фінансо�
вої стійкості повинно бути спрямоване
на досягнення двох цілей. Перша поля�
гає у посиленні макропруденційного
нагляду та забезпеченні ефективної

взаємодії з макропруденційним рівнем,
а друга — в посиленні співпраці між ок�
ремими країнами у сфері макропруден�
ційного нагляду.

Враховуючи тісні зв'язки між фі�
нансовою системою та монетарною
політикою, центральні банки мають зо�
бов'язання забезпечувати фінансову
стабільність. Для цього вони мають ви�
сокий рівень досвіду щодо організації
моніторингу макроекономічних змін,
які можуть вплинути на фінансову
стабільність. Саме фінансова криза
підтвердила важливу роль центральних
банків у відновленні фінансової стаб�
ільності.

У більшості країн центральні бан�
ки безпосередньо здійснюють банківсь�
кий нагляд, що дозволяє забезпечити
зв'язок між мікро� та макроекономіч�
ним рівнями пруденційного нагляду.
Однак глобальна фінансова криза вия�
вила слабкі місця фінансового регулю�
вання та нагляду. Якщо раніше основ�
на увага регуляторів приділялась пла�
тоспроможності та стійкості окремих
фінансових установ, то криза довела
необхідність системної роботи у фінан�
совому секторі, тобто належного регу�
лювання та нагляду за фінансовим сек�
тором у цілому.

За цих умов більшість центральних
банків визнали необхідність переходу
від існуючої системи мікропроуденцій�
ного нагляду до макропроденційного,
концепція якого розроблена під егідою
Банку міжнародних розрахунків у
2000—2006 рр. Основна мета такого на�
гляду полягає у забезпеченні системної
стабільності фінансового сектора, а не
лише в запобіганні проблемам в окре�
мих фінансових установах (табл. 1).

Відповідно до такого підходу особ�
лива увага приділяється системним
фінансовим установам і взаємозв'язкам
у фінансовому секторі. Це обумовлено
тим, що ризик системної стабільності
залежить від колективної поведінки
учасників фінансового сектору, в ре�
зультаті чого ризики фінансової систе�
ми з точки зору регулятора набувають
зовнішнього (ендогенного) характеру.

Слід зазначити, що макропруденц�
ійний нагляд не обмежується лише уза�
гальненням ризиків окремих учасників
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика макропруденційного та
мікропруденційного нагляду

Джерело: Банк міжнародних розрахунків, МВФ, Форум фінансової стабільності
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фінансових ринків. Його головний
інструмент полягає в моніторингу та
системній оцінці показників стійкості
всього фінансового сектору. Таким чи�
ном, на наш погляд, з метою підвищен�
ня ефективності фінансового регулю�
вання реформа фінансового регулю�
вання та нагляду повинна доповнити
існуючий мікропруденційний нагляд
заходами макропруденційного харак�
теру.

Окремі країни та міжнародні
фінансові організації протягом ос�
танніх десятиріч проводять активні
дослідження системного впливу широ�
кого спектру шоків на фінансовий сек�
тор та економіку. Результати цих дос�
ліджень узагальнені та використову�
ються органами регулювання і нагляду
за фінансовим сектором ряду країн [7].

З метою моніторингу системних
ризиків у 2009 р. в рамках Європейсь�
кого Союзу було створено новий нагля�
довий орган — European Systemic Risk
Council (ESRC). Це є свідченням того,
що моніторингу системних ризиків і
запобіганню їх передачі різним сегмен�
там фінансового сектору, а також ре�
альному сектору приділяється особли�
ва увага. На жаль, в Україні досліджен�
ням системного ризику, його моніто�
рингу, розбудові необхідних інституц�
ійних засад приділяється ще дуже мало
уваги.

Актуальним залишається питання
щодо створення систем раннього попе�
редження криз на основі розробки та
використання попереджувальних інди�
каторів. Дієвим механізмом оцінки та
раннього запобігання фінансових
шоків повинен стати моніторинг за си�
стемними фінансовими установами та
впровадження для них систем спеціаль�
ного регулювання [5]. Проте донині з
точки зору пруденційних норм до всіх
фінансових установ застосовується од�
наковий підхід, а в окремих випадках
для найбільших фінансових установ
встановлюються навіть більш м'які ви�
моги.

Однак, враховуючи те, що системні

фінансові установи є джерелом ризиків
для всього фінансового сектору, з ме�
тою запобігання їх потенційної неспро�
можності саме до них слід застосову�
вати більш жорсткі пруденційні вимо�
ги. Перш за все, такі вимоги повинні
стосуватися якості активів і ринкових
ризиків.

Крім того, вже найближчим часом
доцільно якомога швидше перевести
найбільші фінансові установи на міжна�
родні стандарти фінансової звітності.
Вони повинні оприлюднити не тільки
річні та квартальні звіти аудиту, а та�
кож щомісячні звіти. Це дозволить
підвищити прозорість фінансових уста�
нов, сформувати ефективний зовнішній
ринковий контроль, посилити їх відпо�
відальність за свої операції. Забезпе�
чення регулятором належного розк�
риття фінансовими установами інфор�
мації дозволить реалізувати третій ком�
понент Базеля�II — ринкову дисциплі�
ну для банків та Solvency — ІІ для не�
банківських фінансових установ, а в
перспективі — успішно перейти на ви�
конання вимог Базеля ІІІ.

Вивчення зарубіжного досвіду
свідчить, що в світовій практиці існує
кілька підходів до визначення інститу�
ційних засад макропруденціального
аналізу, однак у більшості випадків та�
кий аналіз здійснюють підрозділи цен�
тральних банків з питань фінансової
стабільності. При цьому їх підпорядко�
ваність залежить від того, чи здійснює
центральний банк моніторинг платіж�
ної системи, яким чином забезпечує до�
даткову ліквідність фінансовим ринкам,
регулює та здійснює нагляд за фінан�
сово�кредитними установами, керує
страхуванням депозитів тощо.

Світова фінансова криза засвідчи�
ла необхідність зосередження в цент�
ральних банках як функцій щодо фінан�
сової стабільності, так і функцій пру�
денційного регулювання та нагляду.
Тільки за умов, коли центральний банк
поєднує регулювання та нагляд за
фінансовим сектором з макропруден�
ційним аналізом, досягається потуж�

ний взаємозв'язок між мікро — та мак�
роекономічним рівнями пруденційного
нагляду. На даний час більшість країн
світу повертають до центральних
банків функцію регулювання та нагля�
ду за фінансово�кредитними установа�
ми. Тому, на нашу думку, недоцільно
розглядати досвід щодо організації
макропруденційного аналізу тих країн,
де центральній банк не здійснює нагляд
за банками або іншими фінансово�кре�
дитними установами.

На сьогодні можна виділити дві ос�
новні моделі організації макропруден�
ційного аналізу: вбудовану та відокрем�
лену. В країнах, де центральні банки
здійснюють пруденційний нагляд за
фінансовими установами, підрозділ, що
займається макропруденційним аналі�
зом (підрозділ фінансової стабіль�
ності), може бути вбудованим до іншо�
го департаменту — департаменту моне�
тарної політики (за умов здійснення
ним функції макроекономічного анал�
ізу — Румунія, Чехія, Польща), або де�
партаменту регулювання та нагляду за
фінансовими установами (Австрія, Ко�
рея, Таїланд); або бути окремим депар�
таментом центрального банку, підпо�
рядкованим відповідному виконавчому
директору (Нідерланди, Угорщина,
Словенія), чи безпосередньо голові
центрального банку (Словаччина).

Наявність підрозділу фінансової
стабільності у складі департаменту з
регулювання та нагляду частіше існує
в тих країнах, де відбулось повернення
центральному банку функції нагляду за
банками (Австрія, Корея) або у країнах,
у яких не виникало питання про ство�
рення єдиного регулятора (Таїланд),
тобто передачі функцій нагляду за
фінансово�кредитними установами від
центрального банку до інших органів
(рис. 1. а). Принагідно зауважимо, що
поєднання цих двох функцій в одному
структурному блоці центрального бан�
ку має ряд недоліків.

З огляду на те, що макроекономіч�
ний аналіз здійснюється в іншому
підрозділі (монетарному або економі�
чного аналізу), мікропруденційний на�
гляд не завжди може бути доповнений
заходами макропруденційного харак�
теру, що знижує ефективність регулю�
вання в цілому. Крім того, поєднання
функцій може звести макропруденцій�
ний нагляд до узагальнення ризиків
окремих учасників фінансових ринків і
негативно вплине на системний харак�
тер оцінки моніторингу показників
стійкості фінансового сектору. Анало�
гічна ситуація характерна і для функ�
ціонування підрозділу фінансової ста�
більності у складі департаменту з пи�
тань монетарної політики (рис. 1. б).

Виходячи зі світового досвіду та
враховуючи специфіку фінансової кри�
зи, на наш погляд, більш ефективним є
створення та функціонування підроз�
ділу фінансової стабільності як авто�
номної структурної одиниці централь�
ного банку (рис. 2).

Окремі країни, наприклад, Нідер�
ланди, з метою протидії передачі
функцій банківського нагляду від цен�
трального банку до єдиного регулято�
ра зосереджували зазначені функції в
різних департаментах, оскільки обо�

 

  
 

   
  

  
  

  
  

  

 

  
 

   

  
  

 
 

  
  

  

а)
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Рис. 1. Вбудована модель макропруденційного аналізу
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в'язковою умовою було забезпечення
фінансової стабільності, пруденційно�
го регулювання та нагляду за фінансо�
вим сектором в одній установі.

Однак за умов створення окремо�
го (автономного) підрозділу фінансової
стабільності та підпорядкування його
відповідному заступнику голови цент�
рального банку, він має однакові повно�
важення з іншими підрозділами, зокре�
ма, монетарним, пруденційного нагля�
ду, макроекономічного аналізу тощо.
Разом з тим слід пам'ятати, що фінан�
сова стабільність стосується всіх пи�
тань, у яких бере участь центральний
банк: моніторинг платіжної системи,
забезпечення додаткової ліквідності
фінансовим ринкам, регулювання та
нагляд за фінансово�кредитними уста�
новами, управління страхуванням де�
позитів тощо.

Разом з тим зазначимо, що під�
розділ з питань фінансової стабіль�
ності, як окремий (автономний) підроз�
діл, підпорядкований відповідному за�
ступнику голови центрального банку,
може зіткнутися з труднощами в отри�
манні інформації та впровадженні за�
ходів, які стосуються підрозділів, що
перебувають поза межами повнова�
жень відповідного куратора.

Це може ускладнити гармонізацію
та координацію мікро — та макро�пру�
денційного нагляду, призвести до роз�
балансування монетарної та макропру�
денційної політики. У той же час вирі�
шальне значення має проведення чіткої
межі між повноваженням та інструмен�
тами монетарної політики, з одного
боку, і завданнями та інструментами
фінансового регулювання, з іншого. У
протилежному випадку мета забезпе�
чення цінової стабільності може бути
поставлена під сумнів. Саме забезпе�
чення цінової стабільності в середньо�
строковій перспективі залишається
першочерговим завданням монетарної
політики.

З огляду на зазначене, постає пи�
тання щодо побудови такої організа�
ційної структури, яка б найкраще за�
безпечувала функції фінансової ста�
більності. Відповідно до світового
досвіду, такий підрозділ повинен бути
в установі, яка має інституційну, опе�
раційну та фінансову спроможність,
аби забезпечити монетарну стабіль�
ність і може здійснювати пруденцій�
не регулювання та нагляд за фінансо�
вими установами, тобто в центрально�
му банку. Крім того, цей підрозділ має
бути самостійним і не входити до
складу інших департаментів, що допо�
може запобігти можливого негатив�
ного впливу мікропруденційного на�
гляду або заходів щодо монетарної
політики.

З метою подолання перепон в от�
риманні інформації та впровадженні
заходів щодо фінансової стабільності,
які стосуються інших підрозділів цент�
рального банку, підрозділ щодо фінан�
сової стабільності повинен підпорядко�
вуватись особі, яка відповідає за всі
аспекти діяльності центрального банку,
тобто перебувати під керівництвом го�
лови центрального банку або одного із
його заступників. Тільки в такому ви�
падку підрозділ з фінансової стабіль�

ності зможе забезпечити свою неза�
лежність стосовно схвалення відповід�
них рішень.

Яскравим прикладом існування ок�
ремого (автономного) підрозділу щодо
фінансової стабільності в органі�
заційній структурі центрального банку
є Словаччина. Зокрема, департамент
досліджень, який підпорядкований без�
посередньо Голові Центрального бан�
ку Словаччини, є відповідальним за
підготовку Огляду фінансової стабіль�
ності (рис. 2 б).

В Україні на даний час ще не побу�
довано дієвої системи оцінки системно�
го ризику, а макропруденційний аналіз
не здійснюється взагалі. Частково ана�
логом такої діяльності можна вважати
розрахунки макроекономічних стрес�
тестів та окремі метадані індикаторів
фінансової стабільності, що узагальню�
ються Національним банком у рамках
Програми оцінки стійкості фінансово�
го сектору, яку реалізують МВФ і
Світовий банк разом з національними
регуляторами. Проте для забезпечен�
ня системної стабільності фінансового
сектору цього недостатньо.

Світова практика свідчить, що сис�
темні фінансові установи, розвиваючи
мережі дочірніх установ за кордоном,
все більше інтегруються до міжнарод�
ної діяльності, що посилює відпові�
дальність наглядових органів. Для за�
побігання транскордонної передачі
фінансових шоків органам регулюван�
ня та нагляду необхідно оцінювати
діяльність афілійованих з українськи�
ми фінансовими установами структур.
Для запобігання транскордонних шоків
необхідно організувати консолідова�
ний нагляд за фінансовими групами та
конгломератами, а також налагодити
співпрацю з фінансовими регулятора�
ми інших країн, де працюють українські
фінансові установи.

ВИСНОВКИ
Таким чином, підсумовуючи вик�

ладене, вважаємо, що Національно�

му банку доцільно створити струк�
турний підрозділ, який би здійснював
макропруденційний аналіз і відпові�
дав за моніторинг і забезпечення
фінансової стабільності. Враховую�
чи світовий досвід, таким підрозді�
лом повинен бути департамент
фінансової стабільності, підпорядко�
ваний безпосередньо Голові Націо�
нального банку. Це забезпечить опе�
раційну незалежність підрозділу,
можливість ефективно здійснювати
моніторинг та підтримку фінансової
стабільності, а також макропруден�
ційний нагляд.
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Рис. 2. Відокремлена модель макропруденційного аналізу


