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У статті досліджено сутність державного регулювання банківського сектора України на

основі проведення аналізу теоретичних підходів науковців, визначено його структуру, а та-
кож специфічні ознаки. Визначено та узагальнено основні напрями державного регулювання
банківського сектора, розглянуто стан рефінансування та регулювання валютного курсу.
На основі проведених досліджень розроблено сукупність антикризових інструментів держав-
ного регулювання банківського сектора.
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І. Вступ
Банківський сектор є одним із головних у

структурі національного господарства Украї-
ни, основним джерелом інвестування фінан-
сових ресурсів в економіку країни. Його за-
вданням є забезпечення внутрішньогалузе-
вого, міжгалузевого, внутрішньорегіонально-
го та міжрегіонального перерозподілу тимча-
сово вільних коштів суб’єктів ринку. За раху-
нок цього можливим є підвищення конкурен-
тоспроможності національної економіки, за-
безпечення її довгострокового зростання.

Сучасні реалії ринку (інтернаціоналізація,
трансформація глобального банківського сек-
тору, розширення меж діяльності, активіза-
ція інвестиційної діяльності, лібералізація
руху іноземного капіталу, диверсифікація
лідерських позицій банківської діяльності,
концентрація міжнародного банківського ка-
піталу) ставлять перед банківськими систе-
мами вимоги щодо стійкості, конкурентоспро-
можності, спроможності інтегруватися в сві-
товий простір. Інтеграція у світовий фінан-
совий простір вимагає вдосконалення сис-
теми законодавчого регулювання банківсь-
кої діяльності. ∗

Понятійний, термінологічний та організа-
ційний аспекти формування й реалізації
державного регулювання банківського сек-
тора досліджували в своїх працях зарубіжні
та українські науковці, зокрема: Є. Алісова,
А. Бадтиєва, Я. Гейвандова, Р. Гриценко,
Т. Гудзь, І. Д’яконова, І. Заверуха, К. Івчен-
ко, В. Коваленко, М. Коваленко, О. Костю-
ченко, В. Кротюк, Є. Кубко, Т. Латковська,
О. Любунь, О. Орлюк, О. Поздняков, А. Се-
ліванова.

Зазначені автори приділяють увагу визна-
ченню сутності поняття “державне регулю-
вання банківського сектора”, систематизують
та узагальнюють основні цілі й функції дер-
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жавної політики, її основні завдання, визна-
чають інфраструктуру банківського сектора,
характер взаємозв’язків між її складовими.
Незважаючи на наявність достатньої кількос-
ті наукових розробок та публікацій, питання
державного регулювання банківського секто-
ра залишається актуальним через постійні
зміни, що відбуваються в економіці, активіза-
цію глобалізаційних процесів, поглиблення
кризових явищ у різних сферах суспільного
життя. Саме це зумовлює важливість та до-
цільність проведення дослідження, спрямо-
ваного на виявлення специфічних аспектів
державного регулювання сучасного банківсь-
кого сектора України.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є визначення та узагаль-

нення складових процесу державного регу-
лювання банківського сектора України в
умовах мінливого та нестабільного сучасно-
го середовища.

ІІІ. Результати
У загальному вигляді поняття “державне

регулювання” можна визначити як економіч-
ний метод державного управління, який є
системою типових заходів законодавчого й
контрольного характеру, що здійснюються
відповідними державними органами та гро-
мадськими організаціями з метою стабілізації
й пристосування існуючої соціально-еконо-
мічної системи до умов, що постійно зміню-
ються [1]. В юридичному контексті це здійс-
нення державою комплексних заходів (орга-
нізаційних, правових, економічних тощо) у
сфері соціальних, економічних, політичних,
духовних та інших процесів з метою їх упо-
рядкування, встановлення загальних правил
і норм суспільної поведінки, а також запобі-
гання негативним явищам у суспільстві [1].

Загалом різні науковці до тлумачення
поняття “державне регулювання банківсько-
го сектора” підходять по-різному, виокрем-
люючи певні аспекти, які викладно в табл. 1.
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Таблиця 1
Визначення поняття “державне регулювання банківського сектора”

Джерело/автор Визначення
Закон України “Про
Національний банк
України” (ст. 1)

Одна з функцій НБУ, яка полягає у створенні норм, що регулюють діяльність банків та ви-
значають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагля-
ду та відповідальність за порушення банківського законодавства

М. Коваленко Функція державного управління, комплекс заходів та інструментів з боку органів державної
влади із забезпечення ефективного та безпечного функціонування банківської системи,
механізм координації проведення реформ цілеспрямованого вдосконалення грошово-
кредитної політики й діяльності банків [2]

К. Івченко Система заходів, за допомогою яких держава через центральний банк (або інший уповно-
важений орган), шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають
основи банківської системи, регулює напрями діяльності банків, забезпечує їх стабільне
функціонування та визначає відповідні заходи впливу в особі відповідних органів на
суб’єктів банківської системи [3]

О. Орлюк Форма державного управління, що становить систему заходів, за допомогою яких держава
через центральний банк (або інший уповноважений орган) забезпечує стабільне та безпе-
чне функціонування банків, а також запобігає дестабілізуючим процесам у банківському
секторі [4]

В. Міщенко, А. Яценюк,
В. Коваленко,
О. Корнєва

Відповідна правова база, тобто закони, що регламентують діяльність банків, а також ухва-
лення відповідних установ, уповноважених державою, що регламентують функціонування
банків у вигляді нормативних актів, інструкцій, директив [5]

О. Хаб’юк Формування та застосування державою заходів впливу на банківську сферу для досягнен-
ня державних цілей (забезпечення грошового обігу, стабільність банківської системи, уник-
нення монополізації, усунення недоліків міжнародної діяльності банків тощо) [6]

Роль держави в процесах економічного
життя досліджували науковці – представни-
ки різних епох та часів. Так, в історичному
аспекті можна виділити декілька етапів ево-
люції ролі держави в економіці: держава як
орган політичної влади; держава як “нічний
сторож”; держава як інструмент макроеко-
номічного регулювання; “соціальна держа-
ва”; ефективна держава в умовах глобалі-
зації економіки. Історія становлення неза-
лежності України свідчить про важливість
ролі держави, яка виконує регулятивно-конт-
рольні функції.

Еволюція банківського сектора свідчить
про існування двох можливих векторів ролі
держави в процесі його регулювання:
– прагнення забезпечення стабільності за

рахунок створення центрального органу та
закріплення за ним регуляторних функцій;

– схильність основних суб’єктів банківсь-
кого сектора (фінансових посередників)
до вільної економічної діяльності, мак-
симізації власної прибутковості та ефек-
тивності.
В Україні реалізується перший вектор –

створення та функціонування центрального
органу – Національного банку України – осо-
бливого центрального органу державного
управління. НБУ є економічно самостійним
органом, який здійснює видатки за рахунок
власних доходів у межах затвердженого ко-
шторису, а у визначених Законом України
“Про Національний банк України” випадках –
за рахунок Державного бюджету України [7].

Основною функцією Національного банку
є забезпечення стабільності грошової оди-
ниці України. При виконанні своєї основної
функції Національний банк має виходити з
пріоритетності досягнення та підтримки ці-
нової стабільності в державі. Національний
банк у межах своїх повноважень сприяє

стабільності банківської системи за умови,
що це не перешкоджає досягненню цінової
стабільності. Також банк сприяє дотриман-
ню стійких темпів економічного зростання та
підтримує економічну політику Кабінету Мі-
ністрів України за умови, що це не перешко-
джає досягненню цінової стабільності й ста-
більності банківської системи [7].

Загалом для українського банківського
сектора характерними є такі специфічні
ознаки [8]:
– дворівнева структура (центральний банк

на першому рівні та інші банки);
– централізоване регулювання діяльності

кожного банку окремо, а банківського сек-
тора в цілому;

– гнучке поєднання централізованої керо-
ваності банківського сектора із збережен-
ням повної економічної незалежності;

– існування загальносистемної розрахун-
кової інфраструктури;

– постійний розвиток, адаптування до зміни
економічної ситуації країни, вдосконален-
ня в міру нових вимог ринкової економіки.
Аналізуючи положення нормативно-пра-

вових актів у сфері державного регулювання
банківського сектора, можна визначити осно-
вні напрями його здійснення (табл. 2).

На початку 2014 р. досить гостро у сфері
державного регулювання банківського сек-
тора постало питання щодо збереження та
подальшого забезпечення його стабільності
та стійкості. Відтік депозитів фізичних та
юридичних осіб за шість місяців 2014 р. ста-
новив 16,1% без урахування ефекту дева-
львації. Разом з тим окремі банки були зму-
шені підвищувати ставки, намагаючись до-
сягнути нетто-припливу депозитів, що не
сприяло нормальному відновленню креди-
тування. Однак питання залучення депози-
тів тісно пов’язане з гарантуванням вкладів
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фізичних осіб, яке потребує реформування.
Загальний обсяг депозитів, які підлягають
відшкодуванню Фондом гарантування вкла-

дів у 13 банках, визнаних неплатоспромож-
ними в 2014 р., в середині 2014 р. наблизи-
вся до 13 млрд грн [9].   

Таблиця 2
Напрями державного регулювання банківського сектора*

Напрями регулювання Функції
1) банківське регулювання – розробка й затвердження регулятивних норм щодо забезпечення стабільного, про-

зорого та безпечного функціонування та розвитку банківського сектора;
– проведення ефективної грошово-кредитної політики;
– забезпечення конкурентоспроможності окремих банків та банківськогосектору в цілому;
– регламентація банківської діяльності

2) банківський нагляд – нагляд за дотриманням положень нормативно-правових актів усіх учасників банків-
ського сектора;
– організація захисту кредиторів та вкладників;
– виявлення банківських ризиків та здійснення превентивних заходів щодо недопущення
банківських криз;
– підтримання стабільності на грошово-кредитному ринку

3) банківський контроль – проведення контролю за дотримання положень законодавства;
– ревізія використання державних коштів, що спрямовані на рекапіталізацію та рефі-
нансування проблемних банків;
– отримання компенсацій за завдання шкоди вкладникам, банкам, державі

* Узагальнено з використанням [2].

Через зазначені причини важливого
значення набуло застосування такого ва-
желя державного регулювання банківсько-
го сектора, як рефінансування, метою яко-

го є регулювання ліквідності банків. Так,
упродовж першого півріччя 2014 р. рефіна-
нсування вітчизняних банків відбувалося
тричі (табл. 3).

Таблиця 3*
Рефінансування банків України, млн грн

Банк 13.01.2014 р. 31.03.2014 р. 07.04.2014 р. Зміни з 13.01
по 07.04.2014 р.

Всього 67791 96684 101674 33883
Зокрема:
Приватбанк 3742 12835 15355 11883
Ощадбанк 19992 26044 26634 6642
Дельта Банк 5138 9266 9243 3925
Брокбізнесбанк 963 2954 2954 1991
VAB-банк 0 937 1937 1937
Фінанси та кредит 3693 4849 5249 1556
Надра 7100 7100 8182 1082
Райффайзен банк Аваль 300 900 900 600
Укрсоцбанк 194 940 540 346
Укрсиббанк 0 100 100 100
ВТБ Банк 0 223 223 223
Альфа банк 0 114 109 109
Промінвестбанк 1500 1560 1560 60
* Джерело [10].

Незважаючи на проведення комплексу
заходів щодо забезпечення ліквідності віт-
чизняних банків, за 11 місяців 2014 р. було
прийнято рішення про ліквідацію 13 банків
Київської, Волинської, Донецької, Полтавсь-
кої, Одеської та Харківської областей [11]:
– ПАТ КБ “ДАНІЕЛЬ” (Постанова № 217

від 15.04.2014 р.);
– ПАТ “БРОКБІЗНЕСБАНК” (Постанова

№ 339 від 10.06.2014 р.);
– ПАТ “БАНК ФОРУМ” (Постанова № 355

від 13.06.2014 р.);
– ПАТ КБ “ІНТЕРБАНК” (Постанова № 432

від 22.07.2014 р.);
– ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК” (Поста-

нова № 563 від 11.09.2014 р.);
– ПАТ “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК”

(Постанова № 725 від 17.11.2014 р.);
– ПАТ “Західінкомбанк” (Постанова № 433

від 22.07.2014 р.);

– ПАБ КБ “ПРОМЕКОНОМБАНК” (Поста-
нова № 552 від 05.09.2014 р.);

– ПАТ КБ “ПІВДЕНКОМБАНК” (Постанова
№ 598 від 24.09.2014 р.);

– ПАТ КБ “УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ
СВІТ” (Постанова № 717 від 10.11.2014 р.);

– ПАТ “АВТОКРАЗБАНК” (Постанова № 537
від 28.08.2014 р.);

– ПАТ “РЕАЛ БАНК” (Постанова № 295 від
21.05.2014 р.);

– ПАТ БАНК “МЕРКУРІЙ” (Постанова № 340
від 10.06.2014 р.).
Неефективною впродовж поточного 2014 р.

виявилася державна політика не тільки що-
до забезпечення стійкості українських бан-
ків, а й щодо проведення валютної політики.
Протягом семи місяців (з січня по липень)
2014 р. відбулося підвищення валютного
курсу на 40% (з 8,44 грн до 11,91 грн за
дол. США) [12]. У майбутньому експертами
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передбачається подальше підвищення кур-
су та знецінення вітчизняної валюти.

Зважаючи на викладене вище, стає зро-
зумілим, що наразі вітчизняний банківський
сектор опинився на порозі кризи. Саме тому
державне регулювання має бути більшою

мірою орієнтоване на вихід з існуючого
становища, недопущення поглиблення кри-
зи, тобто на реалізацію не стільки контро-
люючих та наглядових функцій, скільки на
реалізацію сукупності антикризових заходів
(рис. 1).

Антикризові інструменти державного регулювання банківського сектора

Фінансові:
– кредитування центральним
банком;
– зниження норм обов’язкового
резервування;
– регулювання облікової ставки;
– реструктуризація податкових
зобов’язань банку;
– надання гарантій уряду за
депозитними вкладами.

Операційні:
– реструктуризація
короткострокових кредитів
банку;
– використання облігаційних
інструментів;
– викуп прострочених
зобов’язань підприємств
перед банками.

Структурні:
– закриття або скорочення
неприбуткових філій;
– відмова від паралельних
напрямів бізнесу;
– посилення конкурентних
переваг банку;
– ліквідація, злиття,
реорганізація банку.

Рис. 1. Антикризові інструменти державного регулювання банківського сектора*
* власна розробка автора

Одночасно із цим представникам держа-
вних органів слід звернути увагу на такі ас-
пекти: досягнення фінансової стабільності в
банківському секторі з метою відновлення
довіри та впевненості в українських банках;
підтримка кредитування банками, що дало б
новий імпульс усе ще нестійкому відновлен-
ню економіки. Суттєве значення має також
активізація взаємодії з міжнародними фі-
нансовими інститутами. Першим позитив-
ним кроком у цьому напрямі є започатку-
вання дворічної програми “стенд-бай” для
України обсягом 17,01 млрд дол. США (800%
квоти) з негайним наданням 3,19 млрд дол.
[13]. Крім цього, наявною є також програма
від Світового банку, зокрема, для підтримки
Фонду гарантування вкладів [14].

IV. Висновки
Відповідно до позиції державного регулю-

вання банківський сектор України є динаміч-
ною, цілеспрямованою системою, яка харак-
теризується наявністю значної кількості еле-
ментів, що виконують різні функції та мають
багаторівневу ієрархічну структуру. Провід-
ною метою державного регулювання є спри-
яння макроекономічній стабільності та забез-
печення високого рівня життя населення.
З метою підвищення конкурентоспроможності
банківської системи необхідним є поєднання
сприятливих екзогенних та ендогенних фак-
торів, які б разом створили певне позитивне
середовище для функціонування й успішної
діяльності банківського сектора України.
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Чкан А. С. Государственное регулирование банковского сектора Украины: состояние,
проблемы и перспективы

В статье исследована сущность государственного регулирования банковского сектора
Украины на основе анализа теоретических подходов ученых, определена его структура, а
также специфические черты. Определены и обобщены основные направления государствен-
ного регулирования банковского сектора, рассмотрено состояние рефинансирования и ре-
гулирования валютного курса. На основе проведенных исследований разработаны антикри-
зисные инструменты государственного регулирования банковского сектора.

Ключевые слова: государственное регулирование, банковский сектор, Национальный
банк Украины, рефинансирование, банковский надзор, банковский контроль.

Chkan A. State Regulation of Banking Sector of Ukraine: Current Situation, Problems and
Perspectives

The analysis of theoretical approaches has created the basis of the research of the term “state
regulation of the banking sector” which means the form of state management with its system of
measures of providing stable and safe functioning of a bank using the intermediation of the Central
bank. The author describes the structure of state regulation of the banking sector, its characteristic
features, the main being its two-level structure, flexible combination of central regulation and
independence, common settlement infrastructure, sustainable development, adaptability. It is noted in
the article that there is the single specialized subject of financial market that manages the banking
sector – the National Bank of Ukraine.

The author defines and generalizes the main directions of state regulation in the banking sector
(banking regulation, banking supervision, banking control). The main measures of regulation of the
banking sector, namely refinancing and currency rate regulation have been analyzed. The author has
systemized the information on the banks subjected to refinancing in the first two quarters of 2014and
those that undergo the procedure of liquidation. The dynamics of the currency rate has been studied.
It has been determined that the state regulation of the banking sector in Ukraine is not efficient, the
banking sector being in crisis. Based upon this the conclusion about the necessity of performing
complex measures aimed at overcoming the existing banking crisis, avoiding its deepening has been
made. The author has developed the system of anti-crisis instruments (financial, operational,
functional) of state regulation of the banking crisis.

Key words: state regulation, banking sector, National Bank of Ukraine, refinancing, banking
supervision, banking control.


