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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
Актуальність теми дослідження. Банківська система – один із найваж-

ливіших механізмів економічної системи країни, який забезпечує безперерв-
ність процесу виробництва, розподілу, обміну та споживання суспільного про-
дукту, просторовий та часовий перерозподіл ресурсів між економічними 
агентами. Банківська система, яка належним чином виконує притаманні їй функ-
ції без загрози втрати фінансової стабільності, є найважливішим тригером еко-
номічного зростання в країні, і, навпаки, розбалансована банківська система дез-
організує економічну систему країни в цілому. Саме це зумовлює значний рівень 
її державного регулювання, а його неефективність суттєво впливає на стан бан-
ківської системи та її потенціал у забезпеченні економічного зростання країни. 

Сучасні процеси трансформації систем державного регулювання банків-
ських систем (ДРБС) зумовлені змінами на національних та світових фінансо-
вих ринках, зокрема фінансовою глобалізацією, перманентними кризовими 
явищами, зростанням невизначеності середовища реалізації регуляторних 
впливів. У таких умовах постає необхідність формування такого підходу до по-
будови системи ДРБС, що розглядає його об’єкти у взаємовпливі та взаємо-
зв’язку, враховує умови та фактори, в яких здійснюються регуляторні впливи, 
має чіткі критерії ефективності. 

Формування теоретичного підґрунтя для дослідження ДРБС зроблено в 
роботах таких зарубіжних вчених, як Ф. Аллен, Н. Веллінк, Г. Гарсіа, 
А. Деміргук-Кант, Е. Детрагіарше, Г. Камінскі, М. Квентин, А. Крокет,  
К.-Дж. Ліндгрен, Ф. Мишкін, Х. Ф. Мінскі, Т. Падоа-Шіоппа, М. І. Саал, 
Р. Фергюсон, М. Фут, К. Ченард, А. Шварц та інших. 

Вказаному напрямку присвятили свої праці й вітчизняні науковці: 
Б. П. Адамик, Т. А. Васильєва, Л. О. Донченко, І. І. Д’яконова, Г. Т. Карчева, 
С. М. Козьменко, О. А. Колодій, Л. В. Конопатська, О. М. Костюк, С. В. Лєо-
нов, Г. Ф. Малашенко, О. В. Панасенко, К. В. Петренко, І. В. Сало, А. О. Сіга-
йов, Д. П. Фьоклін, які пропонують власні підходи до формування науково-
методичного забезпечення ДРБС, при цьому їх науковий доробок адаптований 
до умов функціонування банківської системи України. 

Узагальнення наукових результатів, отриманих вищезазначеними та ін-
шими вченими, дозволили визначити необхідність подальших досліджень у та-
ких напрямах: поглиблення теоретичних основ ДРБС в умовах зростання неви-
значеності середовища реалізації регуляторних впливів; розвиток методичних 
підходів до запровадження збалансовано-диференційованого ДРБС; розробка 
практичних рекомендацій щодо удосконалення окремих елементів системи 
ДРБС на основі розвитку прогнозної складової. Все це обумовлює актуальність 
теми дослідження, визначає його об’єкт, предмет, мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційна робота виконана відповідно до плану наукових робіт Державного вищого 
навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного 
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банку України” як складова частина науково-дослідних тем “Сучасні технології 
фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 
0102U006965) та “Розвиток механізму функціонування банківської системи 
України під впливом іноземного капіталу” (державний реєстраційний номер 
0107U0123112). У межах даних тем автором запропонований методичний під-
хід до ретроспективно-прогнозної оцінки фінансової стабільності банківської 
системи України на основі агрегованого індикатора та обґрунтовано необхід-
ність урахування критерію приналежності капіталу при виборі моделі ДРБС. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиб-
лення теоретичних положень та науково-методичних засад формування систе-
ми ДРБС в умовах зростання невизначеності середовища реалізації регулятор-
них впливів та розробка практичних рекомендацій щодо використання 
інструментів ДРБС на основі розвитку прогнозної складової. 

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі 
таких завдань: 
 уточнити сутність поняття “банківська система” та охарактеризувати її еле-

менти як об’єкти державного регулювання з урахуванням специфічних особ-
ливостей на макро- та мікрорівні; 

 дослідити науково-методичні підходи до формування системи ДРБС та роз-
робити на цій основі її структурно-логічну модель; 

 охарактеризувати умови та фактори, що впливають на досягнення цілей 
ДРБС, сформувати на цій основі поняття “середовище реалізації регулятор-
них впливів” та систему критеріїв, які дозволяють визначити ефективність 
ДРБС; 

 провести аналіз банківської системи України з метою визначення результа-
тивності її державного регулювання, виявлення умов, в яких реалізуються 
регуляторні впливи, та визначення специфіки їх урахування при побудові си-
стеми ДРБС; 

 розробити науково-методичний підхід до збалансовано-диференційованого 
державного регулювання банків з урахуванням їх впливу на системний ризик; 

 формалізувати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на 
стан банківської системи для формування моделі раннього оповіщення бан-
ківської кризи;  

 розробити механізм моніторингу банківської системи на основі розрахунку 
індикатора настання банківської кризи при впровадженні моделі “НБУ-
макрорегулятор”. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, пов’язані з державним 
регулюванням банківської системи.  

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та науково-
практичні рекомендації щодо вдосконалення системи ДРБС. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сукуп-
ність положень теорій банківської справи, державного управління економікою, 
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а також базові принципи та прикладні інструменти, напрацьовані в рамках 
практичної діяльності суб’єктами ДРБС провідних країн світу.   

У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи 
пізнання, як: теоретичне узагальнення, порівняння та систематизація (при до-
слідженні сутності понять “банківська система”, “державне регулювання бан-
ківської системи”, “регулювання банківської діяльності”, “банківське регулю-
вання” та “банківський нагляд”; виділенні умов та факторів, що впливають на 
ефективність ДРБС та формують середовище реалізації регуляторних впливів); 
порівняльний, статистичний, графічний і табличний аналіз (під час дослідження 
умов, факторів та результативності ДРБС України); аналіз та синтез, індукція та 
дедукція, групування, системний аналіз (при формуванні системи критеріїв ефе-
ктивності ДРБС); формалізація, економіко-математичне моделювання, сигналь-
ний підхід, бінарні оцінки (у процесі розробки моделі раннього оповіщення бан-
ківської кризи та моніторингу індикатора настання банківської кризи). 

Інформаційною базою дослідження є міжнародні стандарти, розроблені 
Базельським комітетом з банківського нагляду, чинні законодавчі та норматив-
ні акти, що формують нормативне підґрунтя ДРБС України, офіційні матеріали 
Державного комітету статистики України, Національного банку України, Асо-
ціації українських банків, Незалежної асоціації банків України, праці вітчизня-
них і зарубіжних науковців. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоре-
тичних положень та науково-методичних засад формування системи ДРБС в 
умовах зростання невизначеності середовища реалізації регуляторних впливів 
та розробці практичних рекомендацій щодо використання інструментів ДРБС 
на основі розвитку прогнозної складової.   

Наукову новизну дисертаційної роботи визначають такі положення: 
вперше: 

 запропоновано науково-методичний підхід до ДРБС з урахуванням невизна-
ченості середовища реалізації регуляторних впливів на основі запровадження 
моделі раннього оповіщення банківської кризи та моніторингу індикатора 
настання банківської кризи. Даний підхід дозволяє відстежувати кількісні та 
якісні характеристики стаціонарних та динамічних станів індикаторів банків-
ської кризи, які детермінують зовнішні та внутрішні фактори, спрогнозувати 
настання банківської кризи, ідентифікувати факт її настання, фази розгортан-
ня та вживати на цій основі відповідні заходи регуляторного характеру; 

удосконалено: 
 науково-методичний підхід до формування структурно-логічної моделі ДРБС 

на основі розширення об’єктного поля, сфер реалізації та врахування умов 
середовища реалізації регуляторних впливів. Регуляторний цикл моделі пе-
редбачає поетапну реалізацію процедур розробки Концепції та Стратегії 
ДРБС з введенням контуру прогнозного аналізу та диференційованого засто-
сування інструментів регулювання та нагляду на макро- та мікрорівнях з ко-
нтролем та моніторингом на всіх етапах; 
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 науково-методичне забезпечення ДРБС, у якому передбачається запрова-
дження збалансовано-диференційованого регулювання та нагляду за резуль-
татами визначення системної важливості та системної взаємопов’язаності ба-
нків. Даний підхід, на відміну від існуючих, є більш дієвим з точки зору 
зваженого вибору інструментів та передбачає адекватне рівню ризиків, гене-
рованих банком у банківській системі, застосування регуляторних та нагля-
дових процедур;  

набули подальшого розвитку: 
 понятійний апарат ДРБС шляхом обґрунтування: 

 доцільності інтеграції системного та інституційного підходів до розуміння 
банківської системи та розгляду її як об’єкта регулювання, виділяючи мік-
рорівень (банківська система в розрізі елементів, що її формують) та мак-
рорівень (банківська система як система з притаманними їй системними 
властивостями та ефектами); 

 виділення поняття “середовище реалізації регуляторних впливів”, під яким 
запропоновано розуміти комплекс економічних, державно-правових, полі-
тико-соціальних факторів, які залежно від динамічності та ускладнення 
умов формують різний рівень його невизначеності, здійснюють прямий 
та/або опосередкований вплив на параметри об’єктів ДРБС на мікро- та 
макрорівнях, параметри суб’єктів ДРБС; детермінують форму та характер 
взаємодії елементів системи ДРБС та досягнення його цілей; 

 науково-методичний підхід до визначення ефективності ДРБС, що, на відмі-
ну від існуючих, передбачає формування системи критеріїв на основі інтег-
рації теоретико-сутнісного, еталонного, цільового та стейкхолдерського під-
ходів, виділяючи кількісні критерії у межах грошово-кредитного, мікро- та 
макропруденційного регулювання, та якісні критерії, базуючись на необхід-
ності забезпечення дотримання загальних та часткових принципів. Його за-
стосування надасть можливість дослідити ефективність ДРБС як комплексно, 
так і в розрізі окремих складових; 

 теоретичні положення формування Концепції та Стратегії ДРБС на основі 
розвитку прогнозної складової та включення блоків сценарного аналізу та 
планування, запровадження яких дозволяє змінювати параметри регулятор-
ного впливу шляхом ініціації необхідних змін в інструментах державного ре-
гулювання залежно від зміни складу або інтенсивності дії внутрішніх та зов-
нішніх факторів, і забезпечує досягнення цілей ДРБС без загрози втрати 
здатності банківської системи виконувати притаманні їй функції. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи по-
лягає у використанні теоретичних, науково-методичних положень та практич-
них рекомендацій у діяльності Національного банку України – при удоскона-
ленні інструментарію ДРБС України; у діяльності комерційних банків – при 
формуванні концептуальних засад нейтралізації впливу банківської кризи на їх 
діяльність. 
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Висновки та рекомендації дисертанта щодо удосконалення системи ДРБС 
впроваджено в діяльність Управління Національного банку України в Сумській 
області (довідка від 18.03.2015 № 07-012/824); щодо розрахунку агрегованого 
індикатора фінансової стабільності банківської системи з метою формування 
концептуальних засад нейтралізації впливу зовнішніх загроз на розвиток бан-
ківського бізнесу – у діяльність ПАТ АБ “СТОЛИЧНИЙ” (довідка від 
24.03.2015 № 01-10/604); щодо визначення показника системної важливості для 
кожного окремого банку, що відображає рівень впливу діяльності окремої уста-
нови на загальний стан банківської системи – у діяльність ПАТ “ПУМБ” 
в м. Суми (довідка від 08.09.2014 № 009-735).  

Одержані дисертантом наукові результати використовуються у навчаль-
ному процесі ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного 
банку України” при викладанні дисциплін: “Банківська справа”, “Банківське ре-
гулювання та нагляд”, “Банківська система”, “Організація контролю в банку”, 
“Фінансовий моніторинг у банку” (акт від 05.09.2014). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є завершеною 
науковою роботою. Наукові положення, висновки, рекомендації і розробки, які 
виносяться на захист, одержані автором самостійно і відображені в опублікова-
них працях. Результати, опубліковані дисертантом у співавторстві, використані 
у дисертаційній роботі лише в межах його особистого внеску. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження 
отримали схвальну оцінку на міжнародних науково-практичних конференціях, 
серед яких: “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури” 
(м. Львів, 2011); “Науковий потенціал 2012” (м. Київ, 2012); “Міжнародна бан-
ківська конкуренція: теорія і практика” (м. Суми, 2011, 2012); “Економічні пер-
спективи України та світу” (м. Чернігів, 2013); “Реформування економіки 
в контексті міжнародного співробітництва” (м. Сімферополь, 2013); “Теоретич-
ні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем” (м. Львів, 2014); “Проблеми 
розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення” (м. Дніпропетровськ, 
2014). Крім того, наукові результати автора оприлюднені та схвально оцінені на 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: “Проблеми і перспек-
тиви розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2011, 2013); “Політичні, 
правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: страте-
гія і перспективи” (м. Умань, 2012); “Фінансово-кредитна система України в умо-
вах інтеграційних та глобалізаційних процесів” (м. Черкаси, 2014).  

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опублікова-
но у 27 наукових працях загальним обсягом 10,02 друк. арк., з яких особисто 
автору належить 7,12 друк. арк., у тому числі: 10 статей у наукових фахових 
виданнях України (з них три – у виданнях, включених до міжнародних  науко-
метричних баз, дві – в електронному фаховому виданні), одна стаття у зарубіж-
ному науковому виданні; 14 публікацій у збірниках тез доповідей конференцій; 
підрозділи у двох навчальних посібниках (з них один – з грифом Міністерства 
освіти і науки України). 
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Структура та обсяг дисертації визначаються метою та завданнями до-
слідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 272 сто-
рінки, у тому числі на 115 сторінках розміщені 41 таблиця, 37 рисунків, 20 до-
датків і список використаних джерел із 274 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, сформульо-

вано мету і завдання дисертаційної роботи, визначено об’єкт, предмет і методи 
дослідження, наукову новизну та практичну значущість одержаних результатів, 
зв’язок роботи з науковими програмами, подано інформацію про апробацію ре-
зультатів дослідження. 

У першому розділі “Теоретичні основи державного регулювання ба-
нківської системи” опрацьовано наступні питання: сутність поняття “банків-
ська система”, її елементи як об’єкти державного регулювання; основні підходи 
до визначення сутності поняття “державне регулювання банківської системи” 
та виділення складових системи ДРБС; умови, фактори та критерії ефективнос-
ті ДРБС. 

За результатами дослідження визначено, що банківська система як об’єкт 
державного регулювання є багаторівневою та складною. Тому автором запро-
поновано розглядати її інтегровано, поєднавши системний та інституційний 
підходи, виділяючи мікрорівень (банківська система в розрізі елементів, що її  
формують) та макрорівень (банківська система як система з притаманними  
їй системними властивостями та ефектами). 

Виявлено, що банки як об’єкт державного регулювання на мікрорівні не-
обхідно розглядати як інститут, тобто як клас, безліч організацій певної якості  
з урахуванням рівня однорідності. За умови високого рівня однорідності банків 
другого рівня доцільним є уніфіковане державне регулювання (для всіх банків 
установлюються однакові регуляторні вимоги); за надвисокої неоднорідності 
банків другого рівня – персоніфіковане державне регулювання для кожного ба-
нку окремо (“абсолютно диференційоване регулювання”); за середнього рівня 
однорідності банків другого рівня – збалансовано-диференційоване державне 
регулювання (індивідуальна система запроваджується по відношенню до одно-
рідних груп банків, виділених за спільними ознаками). 

На основі цього автором обґрунтовано, що для формування об’єктного 
поля ДРБС на мікрорівні (мікропруденційного регулювання) доцільно базува-
тись на інституційному підході з елементами системного, та включати до скла-
ду об’єктів ДРБС банки, філії іноземних банків, банківські об’єднання з виді-
ленням спеціалізованих та системно важливих банків. На макроекономічному 
рівні об’єктом ДРБС є банківська система з притаманними їй системними влас-
тивостями та ефектами.  

У результаті систематизації наукових поглядів ДРБС запропоновано ви-
значати як функцію державного управління, що реалізується уповноваженими 
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органами через регулювання процесів на макрорівні, пов’язаних з грошово-
кредитними відносинами та забезпеченням стабільності фінансових ринків; на 
мікрорівні – через регулювання окремих елементів банківської системи без без-
посереднього втручання в їх оперативну діяльність; детермінується норматив-
ністю шляхом створення та постійної актуалізації відповідної нормативно-
правової бази та цільовою спрямованістю на забезпечення виконання об’єктами 
ДРБС притаманних їм функцій без загрози втрати фінансової стабільності. 

За результатами дослідження визначено, що ДРБС структурно являє со-
бою систему, яка містить наступні підсистеми: методологічну (об’єкти, прин-
ципи, цілі та завдання, виконання яких передбачає поліпшення кількісних та 
якісних показників банківської системи), функціональну (функції, реалізовані 
суб’єктами ДРБС, що визначаються однорідністю використовуваного інстру-
ментарію) та інституційну (суб’єкти, через які проводиться застосування захо-
дів впливу на досягнення цілей та завдань ДРБС) (рис. 1).  

Автором виявлено, що на ефективність ДРБС значною мірою впливає сере-
довище реалізації регуляторних впливів, під яким запропоновано розуміти ком-
плекс економічних, державно-правових, політико-соціальних факторів, які залеж-
но від динамічності та ускладнення умов формують різний рівень його 
невизначеності, здійснюють прямий та/або опосередкований вплив на параметри 
об’єктів ДРБС на мікро- та макрорівнях, параметри суб’єктів ДРБС; детермінують 
форму та характер взаємодії елементів системи ДРБС та досягнення його цілей. 

У дисертаційному дослідженні визначено необхідність формування сис-
теми критеріїв ефективності ДРБС, формалізованих на основі інтеграції теоре-
тико-сутнісного, еталонного, цільового та стейкхолдерського підходів з виді-
ленням кількісної (у межах грошово-кредитного, мікро- та макропруденційного 
державного регулювання) та якісної (визначаються за результатами рівня до-
тримання загальних та часткових принципів ДРБС) груп. 

У другому розділі “Науково-методичні засади державного регулю-
вання банківської системи України” досліджено умови та результативність 
ДРБС України; сформовано структурно-логічну модель системи ДРБС України; 
розроблено методичний підхід до збалансовано-диференційованого державного 
регулювання банків з урахуванням їх впливу на системний ризик.  

Здійснивши аналіз банківської системи України за 2008–2014 рр., визна-
чено, що результативність ДРБС України знаходиться на недостатньому рівні 
внаслідок відсутності сформованих стратегій ДРБС, розроблених з урахуван-
ням умов реалізації регуляторних впливів, що призводить до її нестійкості до 
макрошоків та недостатньої керованості, невиконання її базових функцій 
(трансформаційної, емісійної та стабілізаційної). 

На основі підходу автора до визначення сутності й структурних складо-
вих системи ДРБС, та конкретизуючи кожен елемент, розроблена структурно-
логічна модель системи ДРБС України (рис. 2), в якій послідовно реалізуються 
процедури розробки Концепції та Стратегії ДРБС з введенням контуру прогнозно-
го аналізу та диференційованого застосування інструментів регулювання та на-
гляду на макро- та мікрорівнях з контролем та моніторингом на всіх етапах. 
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Рисунок 2 – Структурно-логічна модель системи ДРБС України 
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Отримані за його результатами дані слугують основою розробки Стратегії 
ДРБС як деталізованої сукупності рішень по забезпеченню досягнення цілей фун-
кціонування банківської системи з урахуванням умов середовища реалізації регу-
ляторних впливів, базуючись на ефективному застосуванні інструментів ДРБС.  

Обґрунтовано, що при розробці Стратегії ДРБС має використовуватись 
сценарне планування з обов’язковою наявністю декількох сценаріїв розвитку 
банківської системи, розроблених за результатами її прогнозного аналізу. Ав-
тором наголошується, що при цьому особлива увага має приділятись агрегу-
ванню та опису релевантних варіацій майбутнього стану банківської системи, 
що не дублюють один одного, відповідно до яких на плановий період визнача-
ються всі інші елементи цього програмного документа (цільові орієнтири; стра-
тегічні заходи та оперативні програми їх реалізації). 

Автором обґрунтовано, що інструменти регуляторного впливу ДРБС до-
цільно поділяти залежно від їх функціонального призначення на стратегічні 
(впливають на системні властивості банківської системи) та оперативні (вплива-
ють на поведінку банків другого рівня, забезпечуючи їх функціонування в бажа-
ному стані з адаптованістю до умов середовища реалізації регуляторних впливів).  

У роботі визначено, що неоднорідність банківської системи України в 
контексті її розгляду за інституційним підходом зумовлює необхідність запро-
вадження збалансовано-диференційованого регулювання залежно від типу бан-
ків з урахуванням їх впливу на системний ризик (рис. 3). Його запровадження 
дає змогу виявити банки, які мають найбільший системний вплив та системну 
взаємопов’язаність у банківській системі та, відповідно, генерують найвищі ри-
зики для її фінансової стабільності; передбачає адекватне посилення регулятор-
них та наглядових процедур.  

У третьому розділі “Удосконалення науково-методичних засад дер-
жавного регулювання банківської системи України на основі розвитку 
прогнозної складової” розроблено модель раннього оповіщення банківської 
кризи; сформовано механізм моніторингу банківської системи на основі індика-
тора настання банківської кризи при впровадженні моделі “НБУ-
макрорегулятор”. 

Автор, використовуючи елементи лагового аналізу, сигнального підходу, 
методу бінарних оцінок рівноважних станів банківської системи, розробив мо-
дель раннього оповіщення банківської кризи (РОК-модель). Її застосування під-
вищить якість реалізації прогнозно-аналітичної функції ДРБС, оскільки оцінка 
прогнозної сили кожного показника, включеного до РОК-моделі, відбувається 
на індивідуальній основі, що дозволяє виявити потенційні джерела зростання 
загрози виникнення банківської кризи; кількісні і якісні характеристики показ-
ників, включених до РОК-моделі, їх стаціонарних та динамічних станів можуть 
використовуватись як для прогнозування настання банківської кризи, так і для 
ідентифікації фаз її розвитку. 
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Рисунок 3 – Методичний підхід до збалансовано-диференційованого 
регулювання банків з урахуванням їх впливу на системний ризик 

 
Для врахування всієї сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів, що 

генерують загрозу виникнення банківської кризи, запропоновано розраховувати 
індикатор банківської кризи (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Динаміка індикатора банківської кризи України 
 за 2008–2014 роки 

Визначено, що значення індикатора банківської кризи України в моделі 
раннього оповіщення не лише перебуває у максимально негативній зоні, але й 
демонструє негативну тенденцію, що свідчить про посилення кризових явищ 
у ній та вимагає активізації антикризових дій суб’єктів ДРБС України. 

Автором сформовано методичний підхід до моніторингу індикатора на-
стання банківської кризи при впровадженні моделі “НБУ-макрорегулятор” 
(рис. 5). За результатами його апробації на даних банківської системи за 2005–
2013 рр. визначено, що після періоду активної фази банківської кризи 2008 року 
з певною періодичністю виникали сигнали про потенційну нестабільність. Як-
що до кризи значення індикатора майже не перевищувало значення 0,1 (середнє 
– 0,05), то після кризи типовими були квартали із показником 0,15–0,2 (за сере-
днього значення – 0,11) і його значними коливаннями. Таким чином, банківська 
система України продовжувала акумулювати кризовий потенціал. 

За допомогою розробленого методичного підходу до формування індика-
тора настання банківської кризи суб’єкти регулювання (НБУ як макрорегуля-
тор) може ідентифікувати факт настання банківської кризи і вживати відповідні 
заходи регуляторного характеру. 

ВИСНОВКИ 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення науково-прикладної задачі, що полягає у поглибленні теоретичних 
положень та науково-методичних засад формування системи ДРБС у невизна-
чених умовах середовища реалізації регуляторних впливів та розробці практич-
них рекомендацій щодо використання інструментів ДРБС на основі розвитку 
прогнозної складової.   
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Рисунок 5 – Структурно-логічна схема розрахунку  
індикатора настання банківської кризи 
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За результатами дисертаційного дослідження зроблено такі висновки:  
1. Уточнено сутність поняття “банківська система” як об’єкта ДРБС та 

визначено, що його доцільно розглядати інтегровано, поєднавши системний та 
інституційний підходи, виділяючи мікрорівень та макрорівень. Банки як об’єкт 
регулювання на мікрорівні необхідно розглядати як інститут, тобто як клас, 
безліч організацій певної якості з урахуванням рівня їх однорідності, рівень 
якої визначатиме вид регулювання (уніфіковане, персоніфіковане чи збалансо-
вано-диференційоване). Банківську систему як об’єкт регулювання на макрорі-
вні необхідно розглядати як систему з притаманними їй системними властивос-
тями та ефектами. 

2. Уточнено визначення поняття “державне регулювання банківської сис-
теми”, особливістю якого є конкретизація сфер його реалізації: процесів на макро-
рівні, пов’язаних з грошово-кредитними відносинами та забезпеченням стабільно-
сті фінансових ринків; на мікрорівні – через регулювання окремих елементів 
банківської системи без безпосереднього втручання в їх оперативну діяльність. 

3. Виділено складові системи ДРБС, зокрема: методологічну (об’єкти, 
принципи, цілі та завдання, виконання яких передбачає поліпшення кількісних 
та якісних показників функціонування банківської системи), функціональну 
(функції, реалізовані суб’єктами ДРБС, що визначаються однорідністю викори-
стовуваного інструментарію) та інституційну (суб’єкти, через які проводиться 
застосування заходів впливу на досягнення цілей та завдань ДРБС). 

Удосконалено структурно-логічну побудову системи ДРБС з урахуван-
ням розширення об’єктного поля ДРБС, сфер його реалізації та умов середови-
ща реалізації регуляторних впливів. Розроблений регуляторний цикл передба-
чає поетапну реалізацію процедур розробки Концепції та Стратегії ДРБС з 
введенням контуру прогнозного аналізу та диференційованого застосування ін-
струментів регулювання та нагляду на мікро- та макрорівні з контролем та мо-
ніторингом на всіх етапах. 

4. Визначено, що на ефективність ДРБС впливають умови середовища ре-
алізації регуляторних впливів, сформованого економічними, державно-
правовими, політико-соціальними факторами; параметри об’єктів ДРБС на мік-
ро- та макрорівнях; параметри суб’єктів ДРБС. 

Сформовано систему критеріїв ефективності ДРБС на основі інтеграції 
теоретико-сутнісного, еталонного, цільового та стейкхолдерського підходів з їх 
поділом на кількісні у межах сфер грошово-кредитного, мікро- та макропруде-
нційного регулювання, та якісні, базуючись на необхідності забезпечення до-
тримання загальних та часткових принципів ДРБС. 

5. Визначено, що результативність ДРБС України знаходиться на недо-
статньому рівні внаслідок відсутності Концепції та Стратегії ДРБС, розробле-
них з урахуванням умов середовища реалізації регуляторних впливів, що при-
зводить до її нестійкості до макрошоків та недостатньої керованості, 
невиконання базових функцій (трансформаційної, емісійної та стабілізаційної). 

6. З метою удосконалення ДРБС України розроблено науково-методичний 
підхід до збалансовано-диференційованого регулювання банків з урахуванням 



15 

критерію їх впливу на системний ризик. Його запровадження дає змогу виявити 
банки, які мають найбільший системний вплив та системну взаємопов’язаність у 
банківській системи, та, відповідно, генерують найвищі ризики для її фінансової 
стабільності. Здійснення збалансовано-диференційованого державного регулю-
вання банків є більш дієвим з точки зору зваженого вибору інструментів та пе-
редбачає адекватне рівню ризиків, генерованих банком у системі, застосування 
регуляторних та наглядових процедур. 

7. Розроблено модель раннього оповіщення банківської кризи, в межах 
якої на основі відібраної системи показників, що детермінують зовнішні та вну-
трішні фактори, кількісних та якісних характеристик їх стаціонарних та дина-
мічних станів, відбувається прогнозування настання банківської кризи та іден-
тифікація фаз її розгортання. 

Визначено, що значення показників, включених до РОК-моделі, для бан-
ківської системи України, не лише перебувають в максимально негативній зоні, 
але і демонструють негативну тенденцію, що свідчить про посилення кризових 
явищ та вимагає активізації антикризових дій суб’єктів ДРБС.  

8. Автором сформовано систему індикаторів та розроблено індикатор на-
стання банківської кризи при впровадженні моделі “НБУ-макрорегулятор”. 

На основі його постійного моніторингу суб’єкти ДРБС (НБУ як макроре-
гулятор) можуть ідентифікувати факт настання банківської кризи і розробляти 
відповідні регуляторні впливи.   
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АНОТАЦІЯ 
Мордань Є. Ю. Державне регулювання банківської системи. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Державний вищий на-
вчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку 
України”, Суми, 2015. 

У дисертації визначено концептуальні підходи до формування системи 
державного регулювання банківської системи, які ґрунтуються на виокремленні 
об’єктів регулювання на мікро- та макрорівнях; структуруванні факторів, що 
впливають на умови середовища реалізації регуляторних впливів; методологіч-
них засадах визначення її елементів.  

Запропоновано науково-методичний підхід до розвитку державного регу-
лювання банківської системи на основі РОК-моделі, за результатами застосу-
вання якої відбувається прогнозування настання банківської кризи та ідентифі-
кація фаз її розгортання. 

Сформовано систему індикаторів та розроблено індикатор настання бан-
ківської кризи при впровадженні моделі “НБУ-макрорегулятор”, на основі по-
стійного моніторингу якого ідентифікується факт настання банківської кризи 
і розробляються відповідні регуляторні впливи.   

Розроблено методичний підхід до збалансовано-диференційованого регу-
лювання банків з урахуванням критерію їх впливу на системний ризик.  

Ключові слова: банк, банківська система, державне регулювання банків-
ської системи, невизначеність середовища реалізації регуляторних впливів. 

АННОТАЦИЯ 
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Рукопись. 
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высшее учебное заведение “Украинская академия банковского дела Нацио-
нального банка Украины”, Сумы, 2015. 

Диссертация посвящена развитию научно-методических основ формиро-
вания системы государственного регулирования банковской системы в неопре-
деленных условиях среды реализации регуляторных воздействий и разработке 
практических рекомендаций по совершенствованию инструментов государст-
венного регулирования банковской системы на основе развития прогнозной со-
ставляющей. 

Определено понятие “банковская система” как объект государственного 
регулирования и обосновано, что его целесообразно рассматривать на основе 
интеграции системного и институционального подходов, выделяя микроуро-
вень (банковская система в разрезе элементов, ее формирующих) и макроуро-
вень (банковская система как система с присущими ей системными свойствами 
и эффектами). 

В процессе исследования сформировано авторское понимание понятия 
“государственное регулирование банковской системы” как функции государст-
венного управления и обосновано, что структурно оно представляет собой сис-
тему, содержащую методологическую, функциональную и институциональную 
подсистемы. 

В работе под эффективностью государственного регулирования банков-
ской системы предложено понимать результативность функционирования бан-
ковской системы, которая обеспечивается за счет достижения поставленных це-
лей, выражается в способности адаптироваться к условиям среды реализации 
регулирующих воздействий, сохраняя себя при этом как целостное образование. 

Критерии эффективности государственного регулирования банковской 
системы предложено определять на основе системного подхода с интеграцией 
теоретико-сущностного, эталонного, целевого и стейкхолдерских методов, вы-
деляя количественные критерии в сфере денежно-кредитного, микро- и макро-
пруденциального регулирования, и качественные критерии, базируясь на необ-
ходимости соблюдения общих и частных принципов, на основе соблюдения 
которых оно должно осуществляться. 

Для повышения эффективности государственного регулирования банков-
ской системы с учетом авторского понимания объекта государственного регу-
лирования предложено внедрить сбалансировано-дифференцированное регули-
рование банков второго уровня. Его использование позволяет выявить банки, 
имеющие наибольшее воздействие и системные взаимосвязи в банковской сис-
теме, и, соответственно, генерирующие повышенные риски для ее финансовой 
стабильности. Государственное регулирование с учетом этих критериев более 
действенно с точки зрения взвешенного выбора инструментов и предполагает 
адекватное им усиление регуляторных и надзорных процедур. 

В работе на основе использования сигнального подхода, метода бинар-
ных оценок равновесных состояний банковской системы разработана модель 
раннего оповещения банковского кризиса (РОК-модель). Ее применение  
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повысит качество аналитического обеспечения государственного регулирова-
ния банковской системы, поскольку разработанная система показателей, коли-
чественные и качественные характеристики их стационарных и динамических 
состояний могут использоваться как для прогнозирования наступления банков-
ского кризиса, так и для идентификации его фаз. 

Автором определено, что значения показателей, включенных в РОК-
модель, не только находятся в максимально отрицательной зоне, но и демонст-
рируют негативную тенденцию, что свидетельствует об усилении кризисных 
явлений в банковской системе Украины и требует активизации антикризисных 
действий субъектов государственного регулирования. 

С целью углубленного анализа и применения его результатов в процессе 
мониторинга автором сформирована система индикаторов и разработан инди-
катор наступления банковского кризиса при внедрении модели “НБУ-
макрорегулятор”. На основе его использования субъекты государственного ре-
гулирования банковской системы (НБУ как макрорегулятор) могут идентифи-
цировать факт наступления кризиса банковской системы и принимать соответ-
ствующие меры регуляторного характера. 

Ключевые слова: банк, банковская система, государственное регулирова-
ние банковской системы, неопределенность среды реализации регуляторных 
воздействий. 

SUMMARY 
Mordan Y. Y. State regulation of the banking system. – Manuscript. 
The dissertation for reception of scientific degree of candidate of economic 

science on the specialty 08.00.08 – Money, finance and credit. – State Higher Educa-
tional Institution “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, 
Sumy, 2015. 

In the thesis the conceptual approaches to the formation of the state regulation 
of the banking system, based on the isolation of regulated at the micro and macro 
levels; structuring factors affecting the environmental conditions of implementation 
of regulatory influences; methodological principles defining its elements. 

The methodical approach to macro-prudential analysis of the banking system 
from ROK model, the results of which application is predicting the onset of the bank-
ing crisis and identification phases of deployment. 

The system of indicators and developed a comprehensive indicator of the bank-
ing crisis through continuous monitoring which identified the fact of the banking cri-
sis and develop appropriate regulatory influences. 

The methodical approach to balanced-differential regulation of banks based on 
the criterion of their impact on systemic risk. 

Keywords: bank, banking, government regulation of banks system, the imple-
mentation of regulatory uncertainty environment influences. 
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