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Постановка проблеми. Сучасний розвиток міжна-
родних економічних відносин в умовах нестабільнос-
ті глобального економічного середовища нерозривно 
пов’язаний із механізмом функціонування ефектив-
ної інфраструктури фінансового ринку, у центрі якої 
перебуває ринок банківських послуг. Інтенсивний 
розвиток та неперервне розширення продуктового 
асортименту ринку банківських послуг, чутливість 
до кризових явищ і волатильність зумовлюють про-
цеси трансформації та оптимізації механізмів його 
регулювання, а також урахування становлення сис-
теми глобального управління і нагляду у фінансовій 
сфері.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ви-
вченню питань регулювання діяльності банківських 
установ та забезпечення стабільності функціону-
вання ринків банківських послуг присвячено чис-
ленні праці вчених, зокрема: А. Сміта, Д. Рікардо, 
Дж. Ло, А. Вагнера, С. Міля, І. Фішера, М. Фрідма-
на, Дж. Кейнса, Р. Бернда, Г. Джонсон. Серед вітчиз-
няних науковців особливості, напрями та практична 
значущість банківського регулювання є об’єктом об-
говорення у наукових працях М. Алексеєнка, А. Балі-
нова, А. Вожжова, І. Гуцала, О. Дзюблюка, А. Єпіфа-
нова, О. Лаврушина, А. Сімановського, В. Кротюка, 
О. Куценко, О. Хаб’юка, О. Чуб та інших. У нау-
ково-експертних публікаціях поширюються диску-
сії щодо посилення регулюючої ролі національних і 
наднаціональних органів у забезпеченні стабільності 
розвитку фінансових ринків після останньої глобаль-
ної фінансово-економічної кризи. Відповідно, відбу-
вається трансформація механізмів функціонування 
ринків банківських послуг, що потребує системного 
теоретико-методологічного узагальнення і наукового 
осмислення, робить дослідження цих процесів вкрай 
актуальними.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати дослідження, яке полягає у 
вивченні особливостей, чинників та методологічних 

підходів до економіко-правового регулювання ринків 
банківських послуг на національному та глобально-
му рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сис-
тема банківського регулювання в тому чи іншому 
вигляді існує у всіх країнах. Головною метою бан-
ківського регулювання і нагляду є безпека та фінан-
сова стабільність банківської системи, захист інтер-
есів вкладників і кредиторів. Постійний нагляд та 
регулювання здійснюється з метою за дотриманням 
банками, їх підрозділами, афілійованими та спорід-
неними структурами банків на території країни пере-
бування та за кордоном, банківськими об’єднаннями, 
представництвами та філіями іноземних банків, а та-
кож іншими юридичними та фізичними особами бан-
ківського законодавства, нормативно-правових актів 
і економічних нормативів. Водночас необхідність ре-
гулювання банківської складової фінансового ринку 
як на національному, так і міжнародному рівнях, 
обумовлюють:

1) міжнародний характер банківської діяльності;
2) виконання банками важливих для національ-

ної економіки функцій;
3) нездатність вкладників проконтролювати бан-

ки;
4) загроза ризиків банківської діяльності для ста-

більності національних економік;
5) ефекти масштабу та диверсифікації, і як наслі-

док – прояв тенденції до монополізації.
Усі ці характерні риси банківської діяльності 

призвели до поступової уніфікації регулятивних ви-
мог до банків, що зумовило необхідність регулюван-
ня світового ринку банківських послуг з боку над-
державних органів та інституцій. Такими органами є 
Базельський комітет з питань банківського нагляду 
при Банку міжнародних розрахунків (надалі – Ба-
зельський комітет), положення та рекомендації ко-
трого щодо регулювання ринку банківських послуг 
та його нагляду на даний час є найбільш авторитет-



28 Серія Економічні науки

Випуск 9. Частина 1. 2014

ними та загальновизнаними, а також Рада Фінан-
сової Стабільності (РФС, англ. Financial Stability 
Board), Світова організація торгівлі (СОТ) та Група з 
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 
грошей (ФАТФ, англ. The Financial Action Task Force 
on Money Laundering). Саме із активною діяльністю 
вищезазначених організацій пов’язана трансформа-
ція механізмів регулювання банківської діяльності в 
напряму посилення вимог та контролю за банками.

Основними органами регулювання банківської ді-
яльності на національному рівні є центральні банки 
країн. З інституційної точки зору можна виділити 
три групи країн, відмінних у способах організації 
побудови наглядових структур, місцем і роллю цен-
трального банку як регулятора в цих структурах:

– країни, в яких наглядова діяльність здій-
снюється лише центральними банками: Австралія, 
Об’єднане Королівство, Ісландія, Іспанія, Італія, 
Нова Зеландія, Португалія, Україна тощо; 

– країни, в яких наглядова діяльність проводить-
ся центральними банками спільно із іншими органа-
ми: США (ФРС спільно із Міністерством фінансів та 
Федеральною корпорацією із страхування депозитів), 
Швейцарія (Центральний банк спільно із Федераль-
ною банківською комісією), Франція (Банк Франції 
спільно із Банківською комісією), ФРН (Централь-
ний банк спільно із Федеральною службою кредит-
ного контролю), Китай (Центральний банк Китаю та 
Комісія з банківського регулювання) тощо;

– країни, в яких наглядова діяльність здійсню-
ється не центральними банками, а іншими органами: 
Канада, Данія, Люксембург, Швеція, Австрія, Фін-
ляндія, Норвегія [1, с. 197-208].

Необхідність національного і наднаціонально-
го регулювання діяльності банків як визначальних 
суб’єктів ринку банківських послуг та невід’ємної 
складової фінансової політики обумовлена, пере-
дусім, зростанням кількості проблемних банків і 
пов’язана не лише із глобальною макроекономічною 
нестабільністю, але й з дією суб’єктивних чинників, 
які пов’язані із високим ступенем ризикованості по-
літики банків та недостатньою ефективністю систем 
регулювання й нагляду. Світова фінансово-економіч-
на криза 2008-2009 років виявила невідповідність 
регулювання та нагляду за фінансовим ринком (у 
тому числі ринком банківських послуг) сучасним 
вимогам та засвідчила, що процес регулювання та 
нагляду здійснювався з помилками і потребує змін. 
Уроки кризи зараз аналізуються в усьому світі, зо-
крема, виробляється політика щодо реформування 
регулювання та нагляду за фінансовим сектором з 
метою підвищення його ефективності [2]. 

Науково-обґрунтовані оцінки процесів функці-
онування та розвитку світового ринку банківських 
послуг дозволяють формувати ефективні механізми, 
які сполучають прямі та непрямі інструменти над-
державного і державного регулювання, оптимальні 
процедури державного управління та регулювання 
із саморегулюванням. Доведено, що на національ-
ному ринку банківських послуг доцільно застосову-
вати прямі інструменти державного регулювання, 
які передусім полягають у наданні пільг і заохочень 
щодо розвитку цих послуг, та непрямі інструменти, 
які сприятимуть запровадженню нових технологій, 
забезпеченню висхідної траєкторії вартісного ци-
клу, створенню нових продуктів та наданню послуг 
[3, с. 64].

У наукових працях до основних елементів ме-
ханізмів регулювання національного ринку банків-
ських послуг відносять пруденційне регулювання та 

нагляд, регулювання конкуренції, створення системи 
захисту споживачів банківських послуг [4, с. 100]. 
Зазначені механізми мають сприяти ефективному 
(безпечному) включенню національного ринку у сві-
товий ринок банківських послуг.

Економіко-правове регулювання на ринках бан-
ківських послуг постає в регламентації діяльності 
банків і має на меті, передусім, забезпечення ста-
більності функціонування як окремих банків, так і 
банківської і фінансової системи в цілому. У цьому 
зв’язку важливо відзначити сучасні підходи до кла-
сифікації моделей національних наглядових систем 
[5, с. 46,47; 6, с. 33].

1) секторну, яка ґрунтується на чіткому поділі 
завдань і функцій наглядових органів щодо регулю-
вання окремих фінансових секторів, зокрема банків-
ського, страхового та фондового ринків;

2) модель «двох вершин», основними інститутами 
якої є орган пруденційного контролю за всіма секто-
рами фінансового ринку та органів регулювання за 
функціональною ознакою (обов’язки регуляторних 
органів розподілено на основі відповідних завдань і 
функцій нагляду)

3) мегарегуляторну, що базується на концентра-
ції всіх наглядових функцій в єдиному наглядовому 
органі. 

Особливе місце в системі банківського регулюван-
ня та нагляду займає пруденційний нагляд, що ви-
ступає специфічним засобом здійснення моніторин-
гу та оцінки системи ризиків комерційних банків. 
Наприклад, у Постанові правління Національного 
банку України «Про організацію внутрішнього ау-
диту в комерційних банках України» від 20 берез-
ня 1998 р. № 114 пруденційний нагляд визначають, 
як «систему банківського нагляду, при якій головна 
увага органів нагляду зосереджується на регулярно-
му проведенні оцінки загального фінансового стану, 
результатів діяльності та якості керівництва» [7]. 
Методика пруденційного нагляду дозволяє аналізу-
вати дотримання банком вимог чинного законодав-
ства, нормативних актів НБУ, економічних норма-
тивів тощо. 

Якість пруденційного нагляду є одним з найваж-
ливіших компонентів стабільності банківської сис-
теми та ефективності функціонування економіки. 
Рівень розвитку та особливості функціонування бан-
ківських систем та інтеграція національних фінан-
сів у глобальні ринки визначають потреби і особли-
вості розробки тих чи інших моделей, інструментів 
та правил нагляду. При цьому динамічний розвиток 
глобальної економіки та зміна операційного серед-
овища на рівні економік передусім виявляє слабкі 
місця саме в банківському регулюванні. Це змушує 
регуляторів постійно вдосконалювати інструменти 
регулювання та контролю, щоб мати можливість об-
межувати вплив негативних процесів і потенційних 
ризиків фінансової системи на реальний сектор еко-
номіки [8].

Банківський нагляд за своєю природою завжди є 
вторинним по відношенню до банківської діяльності. 
Так, регулятор, здійснюючи пруденційний нагляд за 
банками, покликаний забезпечувати умови стійкості 
як окремих кредитних організацій, так і банківської 
системи в цілому. Однак слід відмітити, що до функ-
цій пруденційного банківського нагляду не входить 
здійснення всеосяжного контролю за банківськими 
операціями, а отже і не передбачене втручання в по-
точну діяльність фінансово-кредитних установ.

В основі принципів та методів регулювання бан-
ківської діяльності на регіональному та національно-
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му рівні досить часто є положення рекомендаційних 
угод Базельського комітету, що сприяє уніфікації 
норм, вимог та правил діяльності банків на між-
народних ринках. За своєю суттю рекомендації Ба-
зельського комітету направлені на посилення вимог 
до капіталу і ліквідності банків, а також посилення 
уваги до методів оцінки ризиків. Враховуючи мину-
лий досвід з системою вимог Базель 1 та Базель 2, що 
підтвердив неспроможність Базельських стандартів 
вирішити всі проблеми, а також відсутність універ-
сальної та досконалої альтернативи, найближчими 
роками банківським установам знадобиться гнуч-
кість для адаптації до подальших змін «Базель ІІІ». 
При цьому наріжним каменем успішного застосу-
вання має бути попередній аналіз, стратегічна оцін-
ка та детальне планування. Яскравим прикладом 
трансформації глобального регулювання банківської 
діяльності є більш жорсткі вимоги, що спостеріга-
ються на основі переходу від рекомендацій та вимог 
Базель І та Базель ІІ до норм Базель ІІІ (табл. 1).

Основним напрямом діяльності РФС є виявлення 
слабких місць у галузі світової фінансової стабіль-
ності, розробка та застосування регулювальної та на-
глядової політики в цій сфері. РФС було розроблено 
політичні заходи щодо зменшення системних та мо-
ральних ризиків, адресовані глобальним фінансовим 
установам, що мають системне значення (системним 
банкам), як відповідь на труднощі, що виникають у 
банківському секторі починаючи з 2007 р.

У даний час завдання РФС полягає в забезпеченні 
повного і скоординованого здійснення цих правил, 
що призведуть до кардинальних змін у банківському 
секторі. Такими заходами є наступні [12]:

– більш інтенсивний та ефективний нагляд за 
всіма системно важливими фінансовими установами;

– обов’язкове створення системними банками 
планів відновлення на випадок кризи, причому пер-
ші плани повинні бути представленні вже в 2012 р.;

– дотримання банками положень Базель ІІ та Ба-
зель ІІІ;

– нові вимоги щодо капіталу та ліквідності: мі-
німальний коефіцієнт платоспроможності банків по-
винен знаходитися на рівні не менше 10,5% -13%, у 
порівнянні із 8% у Базель ІІІ;

– зобов’язання створювати надлишок капіталу в 
розмірі 1% – 2,5% від обсягу зважених за ризиками 
активів як додаток до вимог Базель ІІІ з метою поси-
лити здатність банків поглинати збитки та обмежити 
їхню вразливість від ризиків. Ці вимоги застосовува-

тимуться з 2016 р. до банків що будуть визначені як 
системні в 2014 р.

Роль СОТ у забезпеченні стабільності міжнарод-
ної банківської системи та її інституціональної осно-
ви в рамках Генеральної угоди з торгівлі послугами 
(ГАТС, англ. General Agreement on Trade in Services) 
полягає в забезпеченні гладкого, передбачуваного 
та вільного протікання торговельних потоків. За-
вдяки політиці вільної торгівлі ГАТС забезпечує ко-
мерційну присутність іноземних банків на території 
інших країн-членів. Головними завданнями є пере-
дача неточностей регулюючих положень за рахунок 
присутності банків у декількох сферах та недоліків 
децентралізованого банківського регулювання та на-
гляду для співпраці із міжнародними банками. Згід-
но ГАТС завданням національних регулюючих ор-
ганів є обмеження повноважень стосовно входу та 
діяльності іноземних фінансових установ.

ГАТС реалізує пруденційний сенс своєї політи-
ки лібералізації через «пруденційне відособлення» 
(англ. prudential carve out). Стаття 2(а) Додатку про 
фінансові послуги передбачає наступне: «незалеж-
но від інших положень ГАТС, член угоди не може 
бути обмежений у прийнятті заходів пруденційного 
характеру, включаючи захист інвесторів, вкладни-
ків, держателів страхових полісів або заходів щодо 
забезпечення цілісності та стабільності фінансової 
системи. Якщо такі заходи не відповідають положен-
ням угоди, вони не повинні бути використані в якос-
ті способу уникнення від членських зобов’язань або 
обов’язків за угодою». Таким чином, регулюючий 
орган приймаючої країни може вживати заходи, що 
порушують інші положення ГАТС, якщо такі заходи 
виправдані міркуваннями безпеки (пруденційності) і 
не є способом ухиляння від зобов’язань ГАТС [13]. 
ГАТС передбачає, що пруденційні заходи (заходи 
обережності) включають у себе заходи для захисту 
інвесторів, вкладників та держателів страхових полі-
сів або заходи для забезпечення цілісності та стабіль-
ності фінансової системи. Використання системної 
стабільності і захисту вкладників як елементів регу-
лювання має потенціал, що охоплює всі правила ін-
дивідуального банкінгу. Причиною всього цього є те, 
що обґрунтування всього банківського регулювання 
як такого більшою мірою викликане з міркувань 
пруденційності та пов’язаної недосконалості ринку. 

Діяльність ФАТФ у сфері регулюванні банків-
ської діяльності зводиться до розробки і сприяння 
стратегії боротьби з відмиванням грошей через бан-

Таблиця 1
Порівняння мінімальних регулятивних вимог до капіталу у Базель І, Базель ІІ та Базель ІІІ

Показник Базель І та Базель ІІ Базель ІІІ

Розмір капіталу (у співвідношенні до зважених на коефіцієнт ризику активів)

Базовий капітал 1-го рівня н.д. 4,5% + 2,5% (буфер консервації) + додатковий ре-
зерв для системних банків (визначається окремо)

Додатковий капітал 1-го рівня 4,5% 6% + 0-2,5% (антициклічний буфер) + додатковий 
резерв для системних банків (визначається окремо)

Сукупний капітал 8% 8% + 0-2,5% (антициклічний буфер) + додатковий 
резерв для системних банків (визначається окремо)

Коефіцієнт фінансового левериджу (боргового навантаження)
Відношення капіталу 1-го рівня 
до сукупних активів н.д. 3%

Стандарти ліквідності
Коефіцієнт покриття ліквідності н.д. 100% і більше

Коефіцієнт чистого стабільного 
фінансування н.д. 100% і більше

Джерело: Складено автором на основі даних Базельського комітету [9; 10; 11]
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ківські установи як на національному, так і на між-
народному рівнях. Відповідно до мандату, ФАТФ 
розробляє правові, регуляторні та оперативні заходи 
у вигляді рекомендацій (у даний час їх налічується 
49) та сприяє ефективній їх імплементації з метою 
збереження цілісності фінансової системи шляхом 
виявлення вразливості на національному рівні з ме-
тою захисту міжнародної фінансової системи від її 
незаконного використання (відмивання коштів, фі-
нансування тероризму та фінансування розповсю-
дження зброї масового знищення). ФАТФ веде свою 
регуляторну діяльність спільно з такими міжнарод-
ними організаціями як: МВФ, Світовий банк, Орга-
нізація економічного співробітництва та розвитку, 
Європейський Центральний Банк, Базельський комі-
тет тощо, котрі мають статус спостерігачів [14].

Практична значущість та необхідність держав-
ного та більш того наддержавного банківського ре-
гулювання і нагляду з боку основних міжнародних 
регулюючих органів та організацій, таких як Базель-
ський комітет з питань банківського нагляду, РФС, 
СОТ та ФАТФ підтверджується широким застосуван-
ням та дієвістю розроблених ними заходів на прак-
тиці. Зокрема, ГАСТ підписана усіма 160 країнами-
членами СОТ, рекомендації Базельського комітету в 
угодах Базель І та Базель ІІ імплементовані понад 
130 та 100 країнами світу відповідно, а рекомендації 
ФАТФ – більш, ніж 180 країнами світу.

Висновки з проведеного дослідження. Економі-
ко-правове регулювання постає у формуванні й вдо-
сконаленні правил поведінки учасників ринку, а та-
кож реалізації інструментів нагляду, які дозволяють 
контролювати виконання цих правил. Незважаючи 
на рівень розвитку ринкових відносин, ринки бан-
ківських послуг потребують регулювання з боку дер-
жавних та наддержавних установ, оскільки ринко-
ві механізми саморегулювання не є самодостатніми. 
Враховуючи інтенсивний розвиток та постійне роз-
ширення продуктового асортименту ринків банків-
ських послуг, виникає необхідність трансформації та 
оптимізації механізмів їхнього регулювання на між-
народному рівні з боку наддержавних органів та ін-
ституцій. 

Трансформація механізмів функціонування сві-
тового, регіональних й національних ринків банків-
ських послуг відбувається під впливом об’єктивних 
процесів та явищ фінансово-економічного характе-
ру і проявляється у адаптивних змінах економіко- 
правовового регулювання й нагляду за діяльністю 
банків. Необхідність національного і наднаціональ-
ного регулювання діяльності банків як складової фі-
нансової політики обумовлена, передусім, зростан-
ням кількості проблемних банків і пов’язана не лише 
із глобальною макроекономічною нестабільністю, але 

й з дією суб’єктивних чинників, які пов’язані із ви-
соким ступенем ризикованості політики банків, не-
достатньою ефективністю систем регулювання й на-
гляду тощо.
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