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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стабільний, якісний розвиток держави, економіки

та банківської системи будь-якої країни є неможливим

без ефективної системи державного управління, яка

сприяла б нормальному функціонуванню банківської си-

стеми. При цьому ефективність системи державного

управління значною мірою залежить від правильності

вибору та поєднання механізмів державного управлін-

ня і ринкових механізмів, визначення "пропорції", сту-

пеня співвідношення державних та приватних цілей, сту-

пеня участі органів державного управління та ринкових

інститутів, адже банківські установи переважно є недер-

жавними установами, ринковими господарюючими суб-

'єктами. Як було відмічено головою Федеральної резер-

вної системи США Б. Бернанке в 2009 році на 54-й Еко-

номічній конференції, що проводилась Федеральним

резервним банком Бостону, у своїй доповіді, присвя-

ченій проблемам державного регулювання фінансових

ринків у сучасних умовах, криза, що розпочалася 2008

року, була найбільш масштабною після у 1929 році та

"Великої депресії". І той факт, що цю кризу не змогли

попередити, свідчить про те, що система державного ре-

гулювання фінансових ринків у США, незважаючи на

весь досвід ФРС, все ще є далекою від досконалості.

Оскільки криза виявила всі слабкі сторони державного

регулювання, це ставить завдання створення нових,

більш ефективних механізмів такого регулювання [1].
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У статті побудовано загальну багаторівневу ієрархічну структуру управління банківською си�

стемою з виділенням міжнародного та міждержавного рівнів, визначено роль у ній системи

державного управління банківською системою, надано визначення системі державного управ�

ління банківською системою. Окремо в статті розглянуто моделі державного управління фінан�

совою та банківською системами, а також виділено фактори, що впливають на ієрархічну струк�

туру органів державного управління банківською системою, роль в ній центрального банку.

In the article has been built a multi�level hierarchical management of banking system with the

international and interstate levels, defined the role of public administration by banking system in

this system and definition the system of public administration by banking system. Separately in article

examined models of public administration by financial and banking systems, as well as selected

factors influencing the hierarchical structure of public administration by banking system, the role of

the Central Bank.

Метою статті є формування сутності системи дер-

жавного управління банківською системою та побудо-

ва загальної багаторівневої ієрархічної структури управ-

ління банківською системою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На банківські системи та системи державного управ-

ління банківськими системами майже всіх країн протя-

гом останніх десятиріч суттєвий вплив мали такі факто-

ри:

— різноманітні кризи локального та глобального

характеру, під впливом яких постійно перебувають

банківські системи (на даний час перебувають під дією

тривалої міжнародної фінансової кризи);

— діяльність міжнародних фінансових організацій;

— діяльність саморегулюючих організацій;

— триваюча глобалізація світової економіки, яка

призводить і до інтернаціоналізації банківської справи,

тісної взаємодії державних органів різних країн у про-

цесі управління;

— консолідація зусиль виконавчих органів держав-

ного управління різних країн у процесі регулювання і

нагляду за фінансовими та банківськими системами;

— концентрація та консолідація фінансово-банкі-

вського капіталу та діяльності.

Як наслідок, на даний час, коли йде мова про уп-

равління банківською системою певної країни, розгля-

дається не стільки система державного управління бан-

ківською системою, що представлена органами держав-

ної влади та управління, а також взаємодією між ними,

скільки загальна системна організація управління бан-

ківською системою. В ній виділяються нові рівні управ-

ління — наддержавний та міждержавний, які представ-

лені системою наддержавних та міждержавних струк-

тур та організацій, що є результатом зростання ролі,

значимості та впливу діяльності цих установ на розви-

ток країн, економік, системи та органи державного уп-



Інвестиції: практика та досвід № 6/201162

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

равління, банківські системи (рис.

1). Їх вплив може здійснюватись

через засоби організаційного,

інформаційного, технологічного

та фінансового забезпечення

шляхом участі у проведенні інсти-

туціональних реформ в економіці

та банківській діяльності, кон-

сультуванні урядів країн та

органів виконавчої влади, відпо-

відальних за регулювання та на-

гляд за банківською системою,

фінансуванні державних вдоско-

налення фінансового та банківсь-

кого секторів країн, участі в ста-

тутних капіталах банків та їх ре-

сурсному забезпеченні, розробці

правил та нормативів банківської

діяльності тощо.

Це призвело до посилення

зовнішньої вертикальної взає-

модії в системи управління банкі-

вськими системами країн — між

вищими та центральними органа-

ми державного управління країн,

наддержавними та міждержавни-

ми структурами, організаціями.

Однак зазначена система управ-

ління була б неповною без виді-

лення горизонтального рівня

взаємодії, який виникає переваж-

но між центральними органами

державного управління різних

країн. Його поява є наслідком

інтернаціоналізації банківської діяльності, створення

структурних підрозділів банківських установ, що функ-

ціонують у різних країнах, та запровадження країнами

регулювання та нагляду за банківськими установами на

консолідованій основі.

У той же час система державного управління бан-

ківською системою, безумовно, залишається базовою та

головною в процесі управління банківською системою.

На думку І. Попова, державне регулювання банківською

системою повинно здійснюватися системою державних

органів, яка включає в себе сукупність інститутів, що

знаходяться в певних відносинах одне з одним, наділені

спеціальною компетенцією в галузі банківського регу-

лювання і мають певну незалежність при прийнятті

рішень, здійснюють державне регулювання банківсь-

кою діяльністю на підставі принципів розподілу компе-

тенції, зміцнення банківської системи, балансу інтересів

держави, кредитних організацій, клієнтів і вкладників

[2].

Синтезуючи наукові надбання у сфері державного

управління банківською системою, ми вважаємо, що

система державного управління банківською системою

— це управлінська система представлена складною ба-

гаторівневою ієрархічною структурою, елементи якої,

суб'єкти, в особі органів та установ державної влади,

та об'єкти — банківська система у вигляді банківських

установ, їх власників та менеджменту — пов'язані між

собою зв'язками, перебувають у постійній тісній взає-

модії і утворюють функціональну сукупність, цілісність.

У цій системі ієрархічна структура суб'єктів, в особі

органів державного управління (макро- та мезорівень),

та об'єктів, в особі банківських установ, їх власників та

менеджменту (мікрорівень), представлена різними

рівнями управління, які пов'язані між собою зв'язками:

— макрорівень — вищий рівень державного управ-

ління, який представлений трьома гілками влади (зако-

нодавча, виконавча в особі вищого виконавчого орга-

ну, судова) та/або інститут президентства;

— мезорівень — рівень центральних органів вико-

навчої влади, відповідно до їх функціональних обо-

в'язків. Залежно від країни він може бути представле-

ний різними органами державного управління — Мі-

ністерством фінансів та/або Центральним банком та/

або органом (органами) державного регулювання та

нагляду за банківською системою тощо, може бути цен-

тралізованим або децентралізованим;

— мікрорівень — рівень банківських установ, які

можуть бути у державній та не державній власності.

Суб'єкти державного управління банківською сис-

темою всіх рівнів здійснюють управління та регулюван-

ня банківською системою, виконуючи покладені на них

завдання, функції, обов'язки для досягнення поставле-

них цілей та дотримання інтересів держави, внаслідок

чого відбувається організуючий, регулюючий та коор-

динуючий вплив на об'єкти управління.

Функціонування та стрімкий розвиток банківських
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Рис. 1. Рівні та системоутворювальні елементи загальної
структури управління банківською системою
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систем, розширення географії діяльності банківських

установ, збільшення обсягу операцій, розширення пе-

реліку банківських послуг та підвищення їх складності,

прискорення процесів консолідації та концентрації

фінансово-банківського капіталу стали причиною ево-

люції банківських систем, трансформації підходів та

структури регулювання банківських систем з боку ви-

конавчої влади на національному рівні. Як результат,

діяльність банківських установ та банківських систем,

регулювання та нагляд за ними все частіше розгляда-

ються в контексті консолідованого нагляду, регулюван-

ня та нагляду за фінансовими системами держав, регі-

онів.

На даний час найбільшого поширення набули три

моделі державного регулювання фінансових ринків:

— модель єдиного регулятора (мегарегулятора) —

полягає в консолідації національних наглядових органів

та їх функцій шляхом створення єдиного органу, на який

покладається регулювання та контроль за будь-якими

фінансовими інститутами (банками і небанківськими

організаціями) та послугами;

— секторальна модель — полягає у розподілі регу-

ляторних повноважень за різними секторами фінансо-

вого ринку (банківського, цінних паперів, страхового)

між різними органами;

— модель пере-

хресного регулювання

("twin-peaks model") —

полягає в розділенні

наглядових цілей, тоб-

то повноваження з пру-

денційного нагляду на-

дані одному органу, а

повноваження з регу-

лювання діяльності ко-

мерційних структур —

іншому [3; 4].

За твердженням Д.

Джорджіо, здійсненим

на підставі аналізу ін-

ституціональних струк-

тур регулювання фі-

нансових систем

різних держав, вибір

певної інституціональ-

ної структури не є ос-

таточним і може зміню-

ватись протягом часу

(табл. 1), навіть зазна-

чені моделі можуть і

надалі вдосконалюва-

тися, набувати нових

ознак [5].

Як видно з табл. 1,

в системах державного

управління фінансовим

сектором різних країн

перевага надається

секторальній моделі,

де окремо здійснюєть-

ся регулювання банкі-

вської системи, та

інтегрованій моделі єдиного регулятора регулювання та

нагляду за фінансовими установами, де регулювання

банківською системою здійснюється одночасно з регу-

люванням небанківських установ. Секторальна модель

державного управління тривалий час була найбільш

поширеною в більшості країн. Однак модель, яка перед-

бачає створення мегарегулятора, останнім часом набу-

ває все більше прихильників як у розвинутих країнах,

так і в країнах з перехідною економікою, адже однією з

її переваг є обмеження кількості наглядових органів,

підвищення ефективності процесу регулювання та на-

гляду, зниження витрат. За результатами проведених

досліджень, на підставі отриманих емпіричних даних

фахівці Міжнародного валютного фонду дійшли виснов-

ку, що система інтегрованого нагляду асоціюється з

більш високою якістю регулювання та нагляду (на кінець

2004 року в 29 країнах світу існувала модель інтегрова-

ного регулювання і нагляду, половина з них — у Європі)

[6].

У дослідженні, проведеному Європейським цент-

ральним банком і присвяченому питанню розвитку інсти-

туціональної структури регулювання та нагляду за

фінансовим сектором в країнах Європейського Союзу

та країнах, що до нього примкнули, зазначаються такі
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Таблиця 1. Моделі інституціональної структури регулювання та нагляду за
фінансовою системою в різних країнах

* Зміна інституціональної структури органів нагляду.

** Побудовано автором за допомогою [4].
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основні фактори, які впливали на формуван-

ня та інституціональні зміни регулюючих

органів:

— інституціональні особливості еволюції

фінансового ринку країни;

— політична культура;

— історичний розвиток держави [4].

На нашу думку, необхідно виділити ще

декілька важливих факторів, які можуть сут-

тєво впливати на ієрархічну структуру органів

державного управління банківською систе-

мою та вибір інституціональної структури

державного регулятора:

— форма державного управління;

— територіально-організаційна структу-

ра та ступінь централізації управління в дер-

жаві;

— суб'єктивний фактор, що полягає у су-

б'єктивізмі позиції та розумінні керівництвом

уряду або центрального регулятора функцій, завдань

та обов'язків даного органу;

— вимоги та рекомендації наддержавних органів з

питань регулювання та нагляду за фінансовими та бан-

ківськими системами;

— рівень економічного розвитку країни (як видно з

табл. 1 в країнах, що розвиваються, перевага надаєть-

ся секторальній моделі, в розвинутих — моделі єдино-

го регулятора).

Основним функціональним органом в системі дер-

жавного управління банківською системою в більшості

країн залишається центральний банк (табл. 2). В окре-

мих країнах, створюється відокремлений від централь-

ного банку наглядовий орган, який може одноосібно

здійснювати регулювання банківської системи або ра-

зом з центральним банком, кожен відповідно до визна-

чених завдань та функцій.

Безумовно, на сучасному етапі розвитку суспільства

центральні банки країн залишаються визначальними та

головними, але не єдиними функціональними держав-

ними органами виконавчої гілки влади в питаннях уп-

равління, регулювання та нагляду за банківськими сис-

темами в більшості держав світу незалежно від обраної

моделі управління банківською або фінансовою систе-

мами. Як зазначає Ф. Чана, досить часто уряди країн

делегують свої регуляторні повноваження центральним

банкам, на які покладається завдання організації регу-

ляторної системи [8]. Ми вважаємо, що такий стан ре-

чей пов'язаний з необхідністю виконання центральни-

ми банками країн інших, окрім регулювання та нагляду

за банківською системою, покладених на них функцій,

що не завжди враховується в дослідженнях науковців,

але має значний вплив на діяльність окремих банківсь-

ких установ, банківських систем, економік.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розкриттю різних аспектів державного управлі-

ння банківською системою присвячена значна

кількість наукових праць, робіт фахівців міжнарод-

них фінансових організацій зважаючи на його важ-

ливість для економіки будь-якої країни, глобаліза-

цію світової економіки, зростання ролі міжнародних

та міждержавних організацій тощо. Водночас питан-

ня особливості діяльності системи державного уп-

равління банківською системою країни, взаємодії

всіх її рівнів та елементів, необхідних методів, ме-

ханізмів державного управління та відповідних ре-

сурсів потребують подальшого дослідження та об-

грунтування.
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Таблиця 2. Участь центральних банків в процесі
регулювання та нагляду за банківською системою

(станом на 2006 рік)

Побудовано автором за допомогою [7].


