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ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

У статті розглянуто результати впровадження для управління ризиками фінансових установ пруденційного 
нагляду, виконано аналіз звітних даних діяльності фінансових установ за видами для нагляду (страхові компанії, 
кредитні спілки ломбарди, суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення та ін.) в динаміці з 2014 по 2017 рік. 
Встановлено зміни в індикативних показниках застосування заходів впливу пруденційного нагляду щодо ненадання 
звітності в терміни, визначені законодавством, за недотримання нормативів, невиконання раніше застосованих 
заходів впливу. 
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В статье рассмотрены результаты внедрения для управления рисками финансовых учреждений пруденциаль-
ного надзора, выполнен анализ отчетных данных деятельности финансовых учреждений по видам для надзора 
(страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, субъекты негосударственного пенсионного обеспечения и др..) 
в динамике с 2014 по 2017 год. Установлено изменения в индикативных показателях применения мер влияния пру-
денциального надзора относительно непредставления отчетности в сроки, установленные законодательством, 
за несоблюдение нормативов, невыполнение ранее примененных мер влияния.  
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The article deals with the results of prudential supervision implementation in terms of fi nancial institutions risk man-
agement, the fi nancial institution’s activities reporting data by supervision types (insurance companies, credit unions pawn 
shops, subjects of non-state pension provision, etc.) in the dynamics from 2014 to 2017 was analyzed. The authors defi ned 
the changes in the indicators of infl uence measures application in terms of prudential supervision on non-reporting in the 
terms defi ned by the legislation, for failure to comply with standards, and failure to comply with previously applied infl uence 
measures.
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Постановка проблеми. Для забезпечення можливості розвитку основних принципів і норм держав-
ного регулювання необхідне формування нових стандартів, побудованих на публічності та відкритості, 
що відповідає цілям демократії в ЄС. Громадяни будь-якої європейської країни мають право на інформа-
цію й участь в управлінні справами державного рівня через аналіз фінансової звітності й іншої інформа-
ції, яка надає можливість впливати на зміни. Саме її врахування надасть змогу розвивати комунікативну 
складову між владою та суспільством, а також приймати зважені й ефективні рішення. 
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Зобов’язання України в межах адаптації до європейського законодавства визначають напрями імпле-
ментації Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.06.2013 та Регламенту Євро-
пейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26.06.2013 про доступ, пруденційний нагляд, вимоги до 
діяльності кредитних установ та інвестиційних компаній. 

Із цією метою в Україні прийнято Концепцію запровадження пруденційного нагляду за небанківськи-
ми фінансовими установами [3].

Пруденційний нагляд – це одна зі складових системи нагляду держави, яка базується на регулярно-
му проведенні оцінки фінансового стану підприємств, зокрема, фінансових установ. Нагляд здійснюють 
спеціальні органи, які відповідають за державне регулювання ринків фінансових послуг. Заходи нагляду 
полягають в оцінюванні результатів діяльності установ, а також аналізі рівня дотримання організацією 
норм і нормативів, які встановлені органом регулювання. В Україні за пруденційний нагляд фінансових 
установ відповідає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг (Нацкомфінпослуг України) [5], у Польщі – Комісія фінансового нагляду (КФН) [16]. Осно-
вною місію Нацкомфінпослуг України є забезпечення необхідних умов для ефективної роботи фінан-
сових установ ринку фінансових послуг. Орган забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг 
та інтеграцію у європейський фінансовий простір, забезпечуючи фінансову безпеку держави. Ця місія 
співпадає з ціліями діяльність Європейської системи фінансового нагляду, завданням якої є підтримка 
стабільності фінансової системи та захист споживачів фінансових послуг ЄЄ.

Для гарантії споживачам в отриманні достовірної інформації та забезпечення прозорості діяльності 
орган регулювання щорічно складає публічні звіти про свою діяльність [4; 7; 8]. Оприлюднені звіти міс-
тять інформацію про результати проведення пруденційного нагляду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями аналізу результатів пруденційного нагляду ор-
ганів регулювання займаються поодинокі дослідники як в Україні [1,2], так і Польщі [13,14,15], тому 
проведення такого аналізу є актуальним для формування пропозицій і стратегій щодо вдосконалення 
процесів пруденційного нагляду. 

Мета дослідження – порівняльний аналіз результатів здійснення пруденційного нагляду за діяльніс-
тю фінансових установ в Україні із урахуванням досвіду Польщі. 

Завдання дослідження – проаналізувати в динаміці результати пруденційного нагляду за фінансо-
вими установами в розрізі ринків фінансових послуг за даними публічних звітів регулятора, порівняти 
індикативні показники складених актів відповідно до кількості фінансових установ за 2016–2017 рр. для 
визначення напрямів удосконалення пруденційного нагляду з урахуванням досвіду ЄС.

Виклад основного матеріалу. Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» визначено основні напрями пруденційного нагляду Нацкомфінпослуг [6]. 
Спрямування нагляду містить дотримання фінансовими установами встановлених нормативів і критеріїв 
щодо якості активів і ризиковості операцій, ліквідності, прибутковості, капіталу та платоспроможності, 
якості систем управління й управлінського персоналу, додержання норм надання фінансових послуг. 

Нацкомфінпослуг в Україні, як і КФН у Польщі, самостійно встановлює правила підготовки та надан-
ня даних про діяльність фінансових установ згідно з законодавчо встановленими напрямами здійснення 
пруденційного нагляду. Регулятор незалежно визначає закономірність і доречність його проведення. 

За даними, які отримує встановлений орган державного регулювання в результаті перевірки відповід-
ності показників пруденційним нормативам, складають і оприлюднюють Публічний звіт як в Україні [9; 
10; 11; 12], так і Польщі [7; 8]. Результати пруденційного нагляду здебільшого публікують в окремому 
розділі звіту. Далі здійснено аналіз оприлюднених результатів пруденійного нагляду в Україні в динаміці. 
За 2014 рік фінансовими установами до Нацкомфінпослуг подано 10 764 звітних даних, за результатами 
аналізу яких складено 734 акти про правопорушення [9], тобто 0,068 на одиниці звітності, з них 40% – за 
ненадання звітності в терміни, визначені законодавством. Серед порушників визначено кредитні спілки, 
ломбарди, юридичні особи, які не є фінансовими установами, але мають право надавати фінансові по-
слуги, а значить повинні звітувати. 

Щодо недотримання нормативів (17,7%), то тут відзначились страхові компанії, кредитні спілки та 
ломбарди. Негативним у системі нагляду є те, що фінансові установи не реагують на заходи впливу і не 
виконують приписів, що склало 20% серед складених актів про правопорушення. 

Результати пруденційного нагляду за 2014 рік подано в таблиці 1.
Як видно з таблиці 1, найбільшим сегментом ринку за кількістю поданих звітних даних 2014 року був 

страховий ринок та узагальнений ринок небанківських фінансових установ разом із ломбардами. Проте 
кількість складених актів правопорушень до кількості поданих звітних даних на ринку кредитних уста-
нов є найвищою, що потребує додаткових інструментів нагляду. 
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Таблиця 1
Інформація про результати пруденційного нагляду 

за сегментами ринку фінансових послуг України за 2014 рік

Сегменти ринку 
фінансових послуг

Питома вага поданих звітних 
даних за сегментами ринку 

фінансових послуг, %

Відношення кількості складених актів порушення за 
результатами аналізу звітних даних до кількості по-
даних звітних даних за кожним сегментом ринку , %

Страховий ринок 22,75 9,2

Ринок кредитних установ 15,66 16,2

Ринок небанківських 
фінансових установ і 
ломбардів

59,1 3,3

Ринок недержавного пен-
сійного забезпечення 2,49 8,25

Усього 100,0 У середньому 6,8

За отриманими результатами прийнято регулятором ряд рішень щодо впливу на фінансові установи, 
серед яких найбільша кількість стосувалася страхових компаній, кредитних спілок і ломбардів, що за-
галом відповідає проаналізованій структурі правопорушень по ринках фінансових послуг. 

За результатами пруденційного нагляду було анулювання ліцензій, виключення з реєстру фінансових 
установ, накладання штрафних санкцій. 

2015 року регулятором продовжено заходи пруденційного нагляду. Фінансовими установами до На-
цкомфінпослуг подано на 5,5% звітних даних більше, а за результатами аналізу складено на 35,4% більше 
актів про правопорушення щодо 2014 року [10]. За структурою 2014 року зміни щодо порушень за нена-
дання звітності в терміни, визначені законодавством зменшилися на 1 п.п., проте до фінансових установ, 
які потрапили в зону впливу, з’явились страхові брокери, компанії публічного права, що свідчить про 
уразливість будь-яких фінансових установ щодо дотримання норм права. Негативним є те, що суттєво 
збільшилася кількість правопорушень за недотримання нормативів (36,1% до загальної кількості), а по-
зитивним те, що лише 8% фінансових установ, порівняно з 20% 2014 р. не виконали раніше застосовані 
заходи впливу. Це стосується всіх ринків. 

Результати пруденційного нагляду за 2015 рік подано в таблиці 2.
Таблиця 2

Інформація про результати пруденційного нагляду 
за сегментами ринку фінансових послуг України за 2015 рік

Сегменти ринку 
фінансових послуг

Питома вага поданих звітних 
даних за сегментами ринку 

фінансових послуг, %

Відношення кількості складених актів порушення за 
результатами аналізу звітних даних до кількості по-
даних звітних даних за кожним сегментом ринку , %

Страховий ринок 21,5 10,75

Ринок кредитних установ 18,5 17,6

Ринок небанківських 
фінансових установ і 
ломбардів

56,3 5,4

Ринок недержавного пен-
сійного забезпечення 3,7 3,8

Усього 100,0 У середньому 8,76

Як видно з таблиці 2, 2015 року щодо 2014 року відношення кількості складених актів порушення за 
результатами аналізу звітних даних до кількості поданих звітних даних за кожним сегментом ринку в се-
редньому збільшилося, структура цього показника майже не змінилася, крім ринку недержавного пенсій-
ного забезпечення, де показник зменшився майже на 5 пп. Щодо питомої ваги поданих звітних даних за 
ринками фінансових послуг, її структура також майже не змінилася, найбільша питома вага залишилася 
за тими ж ринками, що і 2014 року. 

Після отримання таких даних пруденційного нагляду, регулятором прийнято ряд рішень, серед яких 
анулювання ліцензій, штрафи, виключення з Державного реєстру фінансових установ. 2015 року зрос-
ла кількість складених актів щодо порушень, що свідчить про недотримання фінансовими установами 
нормативів і правил, які установлені Нацкомфінпослуг. Незважаючи на прийняті міри, спрямовані на 
зменшення правопорушень, фінансові установи продовжують їх не дотримуватися. Така ситуація є не-
гативною і свідчить про нехтування компаніями вимог законодавства та можливе їх неефективне функ-
ціонування.
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За 2016 рік фінансовими установами до Нацкомфінпослуг подано ще більше звітних даних, за резуль-
татами аналізу яких складено 2 078 актів про правопорушення [11], що на 18,3% більше , ніж 2015 року. 
За структурою 61,6% – за ненадання звітності в терміни, визначені законодавством. До складу ринків 
фінансових послуг увійшли страхові компанії, страхові брокери, кредитні спілки, фінансові компанії, 
ломбарди, а також адміністратори недержавного пенсійного фонду, управителі ФОН і ФФБ. Цей по-
казник суттєво збільшився щодо 2014 і 2015 років. Із приводу недотримання нормативів серед загальної 
кількості порушень складають 19,2%. Збільшилися 2015 року невиконання заходів впливу (9,6%), які 
допустили страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії.

Результати пруденційного нагляду за 2016 рік подано в таблиці 3.
Таблиця 3

Інформація про результати пруденційного нагляду 
за сегментами ринку фінансових послуг України за 2016 рік

Сегменти ринку 
фінансових послуг

Питома вага поданих звіт-
них даних за сегментами 

ринку фінансових послуг, %

Відношення кількості складених актів 
порушення за результатами аналізу звітних 
даних до кількості поданих звітних даних 

за кожним сегментом ринку, %
Страховий ринок 19,44 12,76

Кредитний ринок 16,9 41,16

Ринок небанківських фінансо-
вих установ 57,24 13,34

Ринок недержавного пенсій-
ного забезпечення, управите-
лів ФОН і ФФБ

6,42 3,76

Усього 100,0 У середньому 17,3

Як видно з таблиці 3, структура питомої ваги поданих звітних даних за сегментами ринку фінансових 
послуг майже не змінилася, додалися додаткові відомості щодо управителів ФОН і ФФБ. Щодо скла-
дених актів порушення за результатами аналізу звітних даних, то їх кількість збільшилась. Особливо 
відчутно це стосується кредитного ринку, де відсоток порушень складає більше 40%, що є загрозливою 
цифрою. Середня величина також виросла майже у два рази відповідно до 2015 року і у 2,5 рази щодо 
2014 року. Це свідчить про збільшення небезпеки функціонування ринку фінансових послуг.

За результатами аналізу звітних даних 2016 року Нацкомфінпослуг здійснено заходи пруденційного 
нагляду до фінансових установ застосовано 1937 заходів впливу [11], що трохи менше, ніж 2015 року, 
серед яких 19,88% стосуються розпоряджень про усунення порушень. Регулятором виключено з Держав-
ного реєстру фінансові установи, накладено штрафні санкції.

У публічному звіті про діяльність Нацкомфінпослуг за 2017 рік [12] за результатами розгляду справ 
про правопорушення за напрямом пруденційного нагляду у 2017 році застосовано 1 177 заходів впливу 
(що на 39,2% менше, ніж 2016 року). За всіма ринками фінансових послуг відбулося зменшення заходів 
впливу пруденційного нагляду, крім суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення, де їх стало у 3,8 
рази більше, ніж 2016 року. 

Особливість пруденційного регулювання 2017 року відзначалась тим, що в разі вдосконалення надан-
ня Нацкомфінпослуг адміністративних послуг має відбуватися їх змістовне наповнення, виходячи з цілей 
пруденційного нагляду та найкращої світової практики. 

Пруденційний нагляд забезпечується в Нацкомфінпослуг на постійній основі, відбувається щоквар-
тальний аналіз звітних даних суб’єктів нагляду на предмет оцінки фінансового стану фінансової уста-
нови, дотримання ними вимог до платоспроможності й інших обов’язкових пруденційних нормативів.

2017 року пріоритетними напрямами здійснення пруденційного нагляду, наприклад, за діяльністю 
страхових компаній визначено контроль за дотриманням вимог до управління ризиками, розкриття ін-
формації та підвищення відповідальності фінансових установ за порушення встановлених вимог. Додат-
кові вимоги визначені з метою пруденційного нагляду щодо стрес-тестування страховиків. Пруденційний 
нагляд у системі недержавного пенсійного забезпечення базується на контролі відповідно до вимог чин-
ного законодавства за веденням бухгалтерського обліку, складанням і поданням звітності з недержавного 
пенсійного забезпечення адміністраторів НПФ. Пруденційний нагляд за діяльністю фінансових компаній 
– управителів ФФБ і ФОН базується на дотриманні ліцензіатом протягом терміну дії ліцензії на прова-
дження господарської діяльності з надання фінансових послуг.

 2017 році до Нацкомфінпослуг прийнято й опрацьовано, порівняно з 2016 роком зменшену загальну 
кількість поданих пакетів звітних документів на 3,9%, що пов’язано із зменшенням кількості фінансо-
вих установ. За результатами здійснення пруденційного нагляду, зокрема за недотримання встановлених 
нормативів, ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації, невиконання раніше 
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застосованих заходів впливу, протягом звітного року складено на 39,6% менше актів [12], ніж 2016 року 
у зв’язку з покращенням виконання небанківськими фінансовими установами вимог законодавства з пи-
тань регулювання ринків небанківських фінансових послуг. 

У таблиці 4 наведено індикативні показники складених актів відповідно до кількості фінансових уста-
нов за їх видами [12] за 2016–2017 рр.

Таблиця 4 
Індикативні показники кількості складених актів про правопорушення до кількості фінансових 

установ за видами на ринку фінансових послуг України за 2016–2017 рр.

Фінансові установи 
Значення індикативного показника по роках Темп змін,

2017/ 2016
%2016 2017

Страхові компанії 0,96 0,78 81,25
Кредитні спілки 1,55 0,86 55,48
Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення 0,08 0,42 5,25 рази
Фінансові компанії 0,64 0,45 70,31
Ломбарди 0,50 0,34 68,0
Лізингодавці 1,33 0,69 51,88

Як видно з таблиці 4, всі види фінансових установ покращили виконання пруденційних нормативів і 
правил, крім суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення. Враховуючи, що 2017 року Нацкомфін-
послуг із метою налагодження системи завчасного звітувати про реалізацію головних ризиків у діяль-
ності установ для страховиків зі страхування життя та страховиків, щодо діяльності яких прибуває певна 
кількість скарг, уведено щодекадне інформування регулятора про дотримання фінансових нормативів 
і про істотні операції з активами, подібні рішення і заходи впливу необхідно застосувати і до суб’єктів 
недержавного пенсійного забезпечення до покращення виконання ними вимог пруденційного нагляду. 

 Висновки. Отже, аналіз звітів про результати пруденційного нагляду суб’єктів ринку фінансових 
послуг вказує на те, що певна кількість фінансових установ не дотримується встановлених Нацкомфін-
послуг нормативів. Це доводить необхідність удосконалення системи нагляду за діяльністю установ на 
ринках фінансових послуг. Особливої актуальності для вдосконалення нагляду отримує виконання нор-
мативів щодо своєчасності подання звітних даних, виконання правил прозорості та публічності звітних 
даних діяльності фінансових установ. 

Державний орган регулювання повинен запроваджувати індикатори аналізу річної фінансової звіт-
ності фінансових установ, які були б чутливішими до зміни фінансового стану, втрати рівня надійності 
та ризиковості проведених операцій. Особливу увагу слід приділяти розробці форм і термінів складання 
звітності, яка б вводила перелік актуалізованих показників для визначення фінансової стійкості, надій-
ності фінансових установ і виконання пруденційних нормативів. 

 Ефективний нагляд за ринком фінансових послуг у Польщі, який здійснює орган регулювання, при-
значений для досягнення мети щодо захисту прав споживачів, сприяє стабілізації фінансового сектору й 
обмеженню виникнення системного ризику, що є позитивним досвідом для України.
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