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Summary. The article is about the peculiarities of subjects of systemic financial 
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regulation. The arguments of the possibilities of transferring the appropriate powers on systemic 
financial risk regulation to central bank and its functions are determined.

Keywords: systemic financial risk, systemic financial risk regulation, central bank.

Дослідженню аспектів перебігу системних ризиків сьогодні приділяється все 
більше уваги з боку регуляторів, зважаючи на значні негативні наслідки недавньої 
світової фінансової кризи та відсутність дієвих механізмів регулювання виникнен-
ня та поширення системних шоків у фінансовій системі. Одним з відкритих питань 
залишається перебудова та адаптація існуючої системи регулювання системного фі-
нансового ризику до можливих викликів та загроз в напрямку реалізації системних 
криз. Виходячи з цього, не припиняються дискусії стосовно або виділення окремого 
регулятора системних ризиків, або передачі необхідних повноважень відповідним 
діючим органам. Зважаючи на це, актуальності набуває дослідження особливостей 
суб’єктів регулювання системного фінансового ризику та їх функцій і повноважень 
у світовій практиці.

У процесі здійснення регулювання системного ризику більшість пропозицій 
на даний момент стосується удосконалення суб’єктів регулювання, а саме впрова-
дження концепції регулятора системного ризику, що засвідчує присутність значної 
кількості розробок та напрацювань у даному напрямку, особливо у розвинутих кра-
їнах світу. Слід відзначити, що виконання функцій регулятора системного ризику 
щодо нагляду за станом всієї фінансової системи країни може бути покладено на вже 
існуючі державні органи або ж створено новий орган регулювання з відповідними 
повноваженнями.
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Так, Сенат США висував пропозиції щодо створення незалежного органу з 
регулювання системного ризику  – Агентства з фінансової стабільності, одночасно 
консолідуючи існуючі мікропруденційні регулятори в єдиний орган – Адміністрацію 
з регулювання фінансових інститутів. Схожі заходи підтримувалися і представника-
ми європейських країн, де було ініційовано створення Ради з системного ризику. Од-
нак, Європейський центральний банк продовжує самостійно здійснювати діяльність 
щодо підтримки фінансової стабільності у країнах єврозони.

На сьогодні практики та науковці [1, 2, 3, 4] визначають ряд функцій та по-
вноважень, які мають бути покладені на самостійний орган з регулювання системно-
го фінансового ризику:

• чітко визначати системний ризик – включаючи можливості одного інсти-
туту створювати неприйнятний рівень ризику для системи або акумулю-
вання визначених ризиків в галузі, що може призвести до негативних на-
слідків системного масштабу;

• впроваджувати систему показників ризику та здійснювати її моніторинг – з 
метою визначення потенційного розвитку системного ризику у різних сфе-
рах фінансової системи. Система показників повинна одночасно відобража-
ти національні та міжнародні можливості розвитку системного ризику;

• визначати критерії роботи для своєї діяльності в межах фінансової систе-
ми країни;

• звітувати перед державними органами влади та громадськістю стосовно 
результатів своєї діяльності щодо розвитку системного ризику у фінансо-
вій сфері;

• брати на себе відповідальність за реалізацію заходів з регулювання різних 
аспектів системного ризику;

• впливати на діяльність інституту (компанії) з метою передбачення, змен-
шення та уникнення акумулювання ним неприйнятних рівнів системного 
ризику;

• здійснювати моніторинг великих фінансових інститутів та не допускати 
неконтрольоване їх зростання;

• взаємодіяти з міжнародними фінансовими інститутами з метою коорди-
нації своєї діяльності, впровадження новітніх механізмів регулювання 
системного ризику та розробки процедур вирішення кризових ситуацій, 
які можуть виникнути в процесі реалізації регуляторної політики.

Поряд з формуванням відокремленого регулятора системного фінансового 
ризику, висуваються також і пропозиції щодо наділення відповідними функціями цен-
тральних банків країн [5, 6, 7, 8]. По суті вирішенням проблем виникнення системних 
ризиків останнім часом займалися центральні банки, оскільки їх функція «кредитора 
останньої інстанції» виступала єдиним інструментом регулювання у даному напрямку. 
До того ж, головна роль центрального банку полягає у використанні своїх наглядових 
можливостей за всією фінансовою системою для ідентифікації системних коливань. 
Зважаючи на сучасні вимоги до регулятора системних ризиків, для виконання цієї ролі 
центральний банк країни повинен мати відповідні можливості для впливу.

Так, фахівці Центрального банку Канади [6] зазначають, що центральні банки 
мають відігравати головну роль у зниженні системного ризику, зокрема за рахунок:
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1) ідентифікації системних слабких місць та використання своїх інструмен-
тів для їх усунення у фінансовій системі;

2) підтримки фінансової стабільності через необхідне забезпечення ліквід-
ністю платоспроможних, проте на визначений момент неліквідних інститутів;

3) захисту світової фінансової системи від падіння одного з інститутів за 
допомогою забезпечення стійкої фінансової інфраструктури та нагляду за системно 
важливими кліринговими та розрахунковими системами.

Поряд з цим, представники організації Ради міжнародних відносин [7] на-
водять наступні аргументи стосовно закріплення ролі регулятора системного ризику 
саме за центральним банком:

1) центральний банк щодня взаємодіє з учасниками ринку в межах виконан-
ня своєї головної функції – реалізації грошово-кредитної політики і таким чином має 
всі можливості для моніторингу ситуації на ринку та виявлення загрозливих для фі-
нансової системи проблем. Ніякий інший фінансовий інститут на має такого широкого 
доступу до інформації про потоки у фінансовій системі як центральний банк країни;

2) зобов’язання центрального банку підтримувати макроекономічну стабіль-
ність чітко пов’язане з роллю забезпечення стійкості фінансової системи. Макроеконо-
мічні падіння часто суттєво пов’язані з фінансовою системою, а тому схожі підходи до 
аналізу та управління можуть виступати основою для регулювання в обох сферах;

3) зазвичай, центральні банки належать до найбільш незалежних держав-
них органів. Ефективне регулювання системного ризику вимагає зосередження на 
довгостроковому горизонті, а зосередження політиків на короткострокових програ-
мах та заходах не враховує дану вимогу. Тому центральний банк за рахунок своєї не-
залежності якнайкраще підходить для органу регулювання системного ризику;

4) центральний банк виступає кредитором останньої інстанції, що може 
бути використане як засіб боротьби з системними фінансовими кризами.

У різних країнах центральний банк має своє призначення та зобов’язання. 
В цьому випадку, за умови наявності у центрального банку лише одного основно-
го завдання (підтримання цінової стабільності, забезпечення максимального рівні 
працевлаштування тощо) або декількох завдань одночасно, завдання щодо підтри-
мання стійкості фінансової системи та регулювання системного ризику мають бути в 
обов’язковому порядку включені до групи цілей цього регулятора.

Слід також зауважити, що одним з пріоритетів регулювання системного ри-
зику центральним банком виступає здійснення ним грошово-кредитної політики. 
Вона передбачає застосування комплексу інструментів різного впливу на фінансові 
інститути. В даному випадку центральний банк має широкі можливості для впливу 
на діяльність фінансових інститутів, так як «м’яка» монетарна політика передбачає 
різке зростання їх балансів, що може стати причиною виникнення системного фінан-
сового ризику. Таким чином, грошово-кредитна політика центрального банку може 
стати ефективним засобом для регулювання левериджу фінансових інститутів, зо-
крема за допомогою регулювання процентних ставок на ринку.

Таким чином, можемо стверджувати, що на сьогоднішній день проводиться 
активна робота в напрямку побудови ефективної системи регулювання системного 
фінансового ризику, зокрема щодо трансформації суб’єктів регулювання. Незважа-
ючи на існуючі докази та аргументацію стосовно дієвості тих чи інших регуляторних 
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ініціатив при регулюванні системного фінансового ризику, будь-які заходи мають 
узгоджуватися з особливостями національного регулювання фінансових відносин у 
країні та діяльності фінансових інститутів.
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