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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стабільність фінансової системи держави, у тому

числі, залежить від розвитку ринку небанківських фінан�

сових послуг, функціонування якого пов'язане з підви�

щеними ризиками. Основними ризиками, які виникають

на цьому ринку, є неповернення фінансовими посеред�

никами залучених коштів та невиконання договорів пе�

ред споживачами небанківських фінансових послуг у
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частині взятих зобов'язань. Також, будучи важливим

елементом фінансової системи, будь�які негативні про�

яви функціонування ринку небанківських фінансових

послуг, можуть загрожувати стабільності фінансової

системи держави загалом. Тому з боку державного ре�

гулятора висуваються підвищені вимоги до фізичних та

юридичних осіб, які мають право здійснювати діяльність

на ринку небанківських фінансових послуг. В той же час,
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для ефективної реалізації своїх повноважень та функ�

цій, державний регулятор має бути наділений відповід�

ними правами та мати достатній рівень інституційної,

операційної та фінансової незалежності.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Теоретичним та методологічним аспектам удоско�

налення державного регулювання ринків фінансових

послуг присвячено багато наукових праць вітчизняних

вчених, серед яких: В.Д. Базилевич, Н.М. Внукова, О.Д. Вов�

чак, С.М. Еш, В.В. Зимовець, В.П. Левченко, В.Л. Плас�

тун, І.О. Лютий, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, С.С. Оса�

дець, О.А. Осадча, В.П. Ходаківська та інші. Водночас

у публікаціях, пов'язаних з розвитком ринків фінансо�

вих послуг останніх років, не приділено достатньої ува�

ги посиленню спроможності регулятора ринку небанкі�

вських фінансових послуг здійснювати ефективне ре�

гулювання та нагляд за піднаглядною сферою.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Головною ціллю статті є дослідження міжнародних

вимог стосовно необхідності органам нагляду сфери

фінансових послуг мати достатній рівень спроможності

здійснювати регулювання та нагляд, які б забезпечува�

ли стабільність на ринку та захист прав споживачів, а

також проведення оцінки впровадження таких вимог у

вітчизняне законодавство та практику.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ.
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сто�

рони, та Європейським Союзом, Європейським співто�

вариством з атомної енергії і їхніми державами�члена�

ми, з іншої сторони співробітництво між Україною та ЄС

у сфері фінансових послуг передбачає необхідність за�

безпечення впровадження міжнародних стандартів ре�

гулювання та нагляду у сфері фінансових послуг. Таки�

ми міжнародними стандартами є, зокрема, "Основні

принципи страхування" Міжнародної асоціації органів

нагляду за страховою діяльністю (IAIS).

Відповідно до Основних принципів страхування IAIS

зазначається: "Виконуючи свої функції та повноважен�

ня, наглядовий орган у своїй роботі є незалежним, відпо�

відальним і прозорим, має відповідну правову охорону,

має адекватні ресурси, дотримується високих профес�

ійних стандартів. Наглядовий орган і його співробітни�

ки, виконуючи свої обов'язки щодо нагляду, не зазна�

ють неправомірного політичного втручання та втручан�

ня з боку уряду та промислового сектора. Фінансуван�

ня наглядового органу здійснюються таким чином, що

це не позбавляє його незалежності. Наглядовий орган

на власний розсуд розпоряджається власними ресур�

сами у рамках своєї компетенції, з огляду на власні цілі

та передбачувані ним ризики. Незалежність діяльності

наглядового органу включає можливість розпоряджа�

тись фінансовими та людськими ресурсами на власний

розсуд згідно зі своїми цілями (Принцип 2, у редакції

від 2015 р.) [1].

Відповідно до Принципів Міжнародної організації

органів нагляду за пенсійними фондами (IOРS):

"Пенсійні наглядові органи повинні мати операційну

незалежність. Орган нагляду за пенсійним забезпечен�

ням має також фінансуватися таким чином, щоб забез�

печити незалежність та прозорий бюджетний процес"

(Принцип 2, у редакції від 2010 р.) [2].

Крім того, відповідно до положень Угоди про асоці�

ацію між Україною та ЄС українська сторона повинна

здійснити імплементацію положень Директиви 2009/

138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 лис�

топада 2009 р. стосовно започаткування та ведення

діяльності зі страхування та перестрахування (Solvency

II). При цьому статтею 27 зазначеної Директиви ЄС виз�

начено, що "держави�члени забезпечують, щоб нагля�

дові органи мали необхідні ресурси і відповідний досвід,

можливості та повноваження для виконання головної

мети нагляду, а саме — захисту власників страхових

полісів та бенефіціарів" [3].

Також положеннями Директиви 2013/36/ЄС Євро�

пейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 р. про

доступ до діяльності кредитних організацій і пруденц�

ійного нагляду за діяльністю кредитних організацій та

інвестиційних компаній зазначається, що держави�чле�

ни повинні забезпечити, щоб функції нагляду та будь�

які інші функції компетентних органів були самостійни�

ми і незалежними [4].

Під незалежністю державного регулятора мається

на увазі: захищеність від втручання в його діяльність

інших органів державної влади (операційна незалеж�

ність), наявність необхідного рівня матеріального�тех�

нічного забезпечення, можливість самостійно здійсню�

вати кадрове забезпечення з належною оплатою праці

співробітників (фінансова незалежність), достатній пе�

релік повноважень для підтримання стабільності у сфері

небанківських фінансових послуг (інституційна неза�

лежність).

Щодо операційної незалежності. Згідно з положен�

нями Закону України "Про засади державної регулятор�

ної політики у сфері господарської діяльності" (стаття

21) встановлюється необхідність погодження проектів

регуляторних актів, які розробляються регуляторними

органами, у т.ч. Нацкомфінпослуг, із Державною регу�

ляторною службою України (ДРС). Також зазначаєть�

ся, що тривалість такого погодження не може переви�

щувати одного місяця з дня одержання проекту зазна�

ченою службою. Разом з тим, на практиці цей термін у

багатьох випадках не дотримуються та, більше того,

навіть термін, передбачений законом у випадку настан�

ня кризових ситуацій є занадто великим для оператив�

ного реагування регулятора.

Необхідно зазначити, що з�під дії Закону України

"Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності" повністю виведені всі акти

Національного банку України, які спрямовані на реалі�

зацію ним функції банківського регулювання та нагля�

ду, що надає можливості цьому регулятору діяти опе�

ративно, у разі необхідності.

Як зазначено у дослідженні МВФ "Чи повинні орга�

ни регулювання фінансового сектору бути незалежни�

ми?" незалежність у сфері регулювання фінансового

сектора означає, що органи регулювання користують�

ся достатнім рівнем автономії, встановлюючи, щонай�

менше, пруденційні правила та нормативи, які виплива�

ють з особливого характеру фінансового посередницт�

ва. Ці правила і нормативи відносяться до методів, яки�
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ми мають користуватись фінансові заклади для збере�

ження своєї безпеки та стабільності, в тому числі до

мінімальних коефіцієнтів достатності капіталу, лімітам

фактичного ризику та створенню резервів. Коли орга�

ни регулювання мають можливість самостійно встанов�

лювати ці правила, від них очікується більша зацікав�

леність в забезпеченості їх дотримання. Регулятори та�

кож мають змогу швидше та з більшою гнучкістю при�

водити ці правила у відповідність до умов, що зміню�

ються на світовому ринку, не проходячи через трива�

лий та напружений політичний процес. Незважаючи на

конкретні юридичні традиції країни, незалежні органи

регулювання повинні мати більше можливостей встанов�

лювати та змінювати нормативи на свій розсуд [5].

Діяльність на ринку небанківських фінансових по�

слуг від інших видів господарської діяльності

відрізняється тим, що на цьому ринку фінансові посе�

редники акумулюють вільні заощадження населення.

Зважаючи на це, державна політика регулювання та

нагляду за діяльністю на ринку небанківських фінансо�

вих послуг має бути зосереджена, у першу чергу, на

створення умов для збереження та ефективного інвес�

тування залучених коштів, захисті прав споживачів не�

банківських фінансових послуг, а також недопущенні

кризових ситуацій на ринку фінансових послуг. Водно�

час стосовно інших суб'єктів господарювання одним із

пріоритетів, визначених у державних стратегічних до�

кументах держави, є зменшення втручання держави у

їх діяльність.

Іншим важливим питанням у незалежності регуля�

тора ринку небанківських фінансових послуг є його

інституційна незалежність, тобто забезпечення достат�

німи повноваженнями та інструментами для створення

умов, за яких би ринок небанківських фінансових по�

слуг був стабільний та платоспроможний.

Протягом останніх років фінансовий сектор багать�

ох країн зазнав значних трансформацій. Це, насампе�

ред, стосується інституційних змін, появи фінансових

конгломератів, значного зростання обсягів і зміни струк�

тури активів окремих підсекторів тощо. Такі зміни об�

'єктивно зумовили потребу в нових підходах до регу�

лювання та нагляду за діяльністю установ на ринку

фінансових послуг, а також необхідність запроваджен�

ня нових моделей наглядових систем. Ключовим аспек�

том організації систем регулювання та нагляду за діяль�

ністю фінансових установ є забезпечення інституційної

незалежності регуляторних органів [6].

В умовах фінансової кризи всі органи регулювання

та нагляду за фінансовим сектором в Україні виявили

свою інституційну неготовність до дій у надзвичайних

ситуаціях. Органи регулювання та нагляду недостатньо

жорстко, коли це було потрібно, вживали необхідних

регуляторних дій (введення тимчасових адміністрацій,

дій щодо власників банків і небанківських фінансо�

вих установ тощо). Несвоєчасне (неоперативне) за�

стосування заходів впливу з боку органів регулюван�

ня та нагляду, у свою чергу, лише поглиблювало про�

блеми фінансових установ. Низький рівень оператив�

ності застосування методів регулювання та нагляду

спричинили нестабільність фінансового сектору [7].

Невід'ємною частиною незалежності регулято�

ра ринку небанківських фінансових послуг є його

фінансова незалежність. На сьогодні рівень бюджет�

ного фінансування регулятора не дозволяє подолати

слабку матеріально�технічну забезпеченість, запрова�

дити повноцінну систему пруденційного нагляду на ос�

нові оцінки ризиків, оперативно впроваджувати новації

та необхідні регуляторні зміни відповідно до стандартів

ЄС, підтримувати належну кваліфікацію кадрів, які за�

безпечують процес державного регулювання та нагля�

ду на ринку небанківських фінансових послуг, залучати

високопрофесійних фахівців та подолати високу

плинність кадрів. У табл. 1. подано коефіцієнт плинності

кадрів за 2014—2016 рр.

Вважається, що природна плинність до 5% на рік

сприяє оновленню кадрів та не потребує вжиття заходів

керівництвом. Плинність кадрів, яка спостерігається в

Нацкомфінпослуг, є за межею допустимого рівня та

впливає негативно на процес регулювання та нагляду за

піднаглядним ринком.

За таких умов необхідно переглянути систему фінан�

сування Нацкомфінпослуг та винайти альтернативні

джерела її фінансування. Як свідчить аналіз кращої

світової практики щодо фінансування регуляторів у

сфері фінансових послуг у провідних економіках все

більший акцент робиться на законодавчо закріплених

цільових джерелах фінансування (платежах з піднагляд�

них установ). Багато країн визнали систему фінансуван�

ня національних регуляторів ринків фінансових послуг

з державного бюджету неефективною та поступово пе�

рейшли на повне фінансування за рахунок платежів з

піднаглядної галузі.

З огляду на процес імплементації національного

законодавства до законодавства ЄС, рекомендації

міжнародних експертів найбільш доцільним механізмом

вирішення порушеного питання є фінансування регуля�

тора небанківських фінансових послуг України за ра�

хунок відповідних платежів з суб'єктів піднаглядних

ринків. Платежі нагляду сплачуватимуться фінансови�

ми установами, державне регулювання та нагляд за яки�

ми здійснюється Нацкомфінпослуг. Навіть встановивши

ставку платежів нагляду на рівні 0,1% або 0,2%: для

страхових компаній від суми валових страхових премій,

отриманих за останній звітний рік; для інших небанкі�

вських фінансових установ від суми власного капіталу

очікувані надходження на утримання регулятора про�

гнозно становитимуть близько 100 млн грн. у розрахун�

ку на рік (попри 27,3 млн грн. виділених із Державного

бюджету України у 2016 р.). Ставки платежів нагляду

необхідно буде щорічно переглядати (зменшувати,

збільшувати) з огляду на потреби у фінансуванні регу�

лятора. Слід зазначити, що такий механізм збору пла�

тежів з піднаглядної галузі в міжнародній практиці зап�

роваджено, як для секторальної моделі, так і на базі

мегарегулятора.

Показники Кількість державних службовців
 2014 2015 2016 
Прийнято 38 33 60
Звільнено 72 51 63 
Середньооблікова чисельність 225 189 235
Коефіцієнт плинності кадрів 28,2 33 26,8 

Таблиця 1. Плинність кадрів у Нацкомфінпослуг у
2014—2016 рр.

Джерело: складено автором на основі: [8, 9, 10].
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Вітчизняний державний регулятор сфери небанкі�

вських фінансових послуг на сьогодні не наділений до�

статнім рівнем жодної із зазначених у міжнародних до�

кументах незалежностей. Більше того, у сфері можли�

востей органів державного регулювання ринків фінан�

сових послуг реалізовувати свої функції максимально

ефективно, існує значний дисбаланс, який необхідно

виправити.

Крім того, при виборі моделі системи регулювання

та нагляду на ринках фінансових послуг України, питан�

ня запровадження платежів нагляду для фінансування

регулятора небанківських фінансових послуг (посилен�

ня фінансової незалежності) має бути відокремленим

від питання побудови системи регулювання та нагляду

(єдиний регулятор, секторальне регулювання, функці�

ональне регулювання).
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