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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

Диба Л.М. 
Предметом статті є аналіз міжнародного досвіду регулювання діяльності банківської системи, визначення 

перешкод зовнішнього та внутрішнього характеру на шляху інтеграції вітчизняної банківської системи в європейський 
фінансовий простір.  

Метою статті є визначення напрямів та обґрунтування принципів адаптації умов діяльності національної 
фінансово-кредитної системи, зокрема її банківського сектору, до вимог економічної глобалізації.  

Методи дослідження. При вивченні проблематики та для досягнення мети використані такі загальнонаукові 
методи: системний підхід, методи абстракції, аналізу і синтезу та порівняння щодо вивчення процесів, стану і 
тенденцій розвитку. 

Результати дослідження. На підставі вивчення та аналізу світового і вітчизняного досвіду, сформульовані рекомендації 
для забезпечення покращення ситуації в банківській системі України в умовах сучасних євроінтеграційних процесів. 

Галузь застосування результатів дослідження. Подані в роботі положення, висновки і рекомендації, можуть 
бути використані для формування політики забезпечення повноцінного функціонування банківської системи України. 

Висновки. Для регулювання ефективної діяльності банківських установ, Національному банку України необхідно 
розглянути та використовувати досвід розвинутих країн світу, оскільки діяльність банків із кожним роком все 
активніше виходить за межі окремо взятої країни і набуває глобального характеру. З метою створення та 
підтримання єдиних правил ведення бізнесу для всіх учасників світового ринку виникає потреба уніфікації національних 
норм, положень і нормативних актів. Це сприятиме прискоренню темпів європейської інтеграції, налагодженню більш 
тісного міжнародного економічного співробітництва і підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних банків на ринку 
банківських послуг.  

Ключові слова: фінансова сфера, банківська система, євроінтеграція, національна економіка, конкурентоспроможність, 
ринкова економіка, інвестиції, капіталізація. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Дыба Л.Н. 
Предметом статьи является анализ международного опыта регулирования деятельности банковской системы, 

определение препятствий внешнего и внутреннего характера на пути интеграции отечественной банковской 
системы в европейское финансовое пространство. 

Целью статьи является определение направлений и обоснование принципов адаптации условий деятельности 
национальной финансово-кредитной системы, в частности ее банковского сектора, с требованиями экономической 
глобализации. 

Методы исследования. При изучении проблематики и для достижения цели использованы такие общенаучные 
методы: системный подход, методы абстракции, анализа и синтеза, а также сравнения по изучению процессов, 
состояния и тенденций развития. 

Результаты исследования. На основании изучения и анализа мирового и отечественного опыта, 
сформулированы рекомендации для обеспечения улучшения ситуации в банковской системе Украины в условиях 
современных интеграционных процессов. 

Область применения результатов исследования. Представленные в работе положения, выводы и рекомендации 
могут быть использованы для формирования политики обеспечения полноценного функционирования банковской 
системы Украины. 

Выводы. Для регулирования эффективной деятельности банковских учреждений, Национальному банку Украины 
необходимо рассмотреть и использовать опыт развитых стран мира, поскольку деятельность банков с каждым годом 
все активнее выходит за пределы отдельно взятой страны и приобретает глобальный характер. С целью создания и 
поддержания единых правил ведения бизнеса для всех участников мирового рынка возникает потребность унификации 
национальных норм, положений и нормативных актов. Это будет способствовать ускорению темпов европейской 
интеграции, налаживанию более тесного международного экономического сотрудничества и повышению 
конкурентоспособности отечественных банков на рынке банковских услуг. 

Ключевые слова: финансовая сфера, банковская система, евроинтеграция, национальная экономика, 
конкурентоспособность, рыночная экономика, инвестиции, капитализация. 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF BANKING INSTITUTIONS REGULATION 

Dyba L.M. 
The subject of the article is to analyze the international experience of the banking system regulation, to determine the external 

and internal barriers to the integration of the domestic banking system in the European financial space. 
The purpose of the article is to define the directions and to ground the principles of adaptable the conditions of the national 

financial and credit system, especially its banking sector, to the economic globalization requirements. 
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Methods of research. For studying the problems and attaining the object of research such general scientific methods are used: 
a system approach, methods of abstraction, analysis and synthesis, comparison to study processes, state and trends. 

The results of work. Based on the study and analysis of international and domestic experience, the recommendations for 
improvement of the Ukrainian banking system in the current European integration conditions are formulated. 

Practical implications. The presented principles, conclusions and recommendations in the work can be used to form policy for 
full functioning of the Ukrainian banking system. 

Conclusions. For effective regulation of banks institutions, the National Bank of Ukraine should consider and use the 
experience of developed countries, because the banking system every year increasingly goes outward a single country and 
becomes global. In order to create and maintain common business rules to all participants of the world market there is a need for 
unification of national standards, rules and normative acts. This will accelerate of European integration, the establishment of closer 
international economic cooperation and increase the competitiveness of domestic banks in the banking market.  

Key words: financial sphere, the banking system, European integration, national economy, competitiveness, market economy, 
investments, capitalization. 

Актуальність. В сучасних умовах одним із важливих питань, які доводиться вирішувати законодавчим та виконавчим 
структурам державної влади України є вдосконалення державного регулювання діяльності банківських установ, оскільки 
стабільність грошової одиниці, надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму визначають 
ефективність функціонування економіки загалом, та банківської системи зокрема. Як показує аналіз сучасного стану економіки, 
в Україні відсутні довгострокові програми розвитку банківської системи, недостатньо застосовуються регулюючі механізми. 
Тому, для регулювання діяльності банківських установ Національному банку України необхідно розглянути та використовувати 
досвід розвинутих країн світу, оскільки діяльність банків із кожним роком все активніше виходить за межі окремо взятої країни і 
набуває глобального характеру. З метою створення та підтримання єдиних правил ведення бізнесу для всіх учасників світового 
ринку виникає потреба уніфікації національних норм, положень і нормативних актів. Адже слабка банківська система або 
фінансова нестабільність однієї країни може негативно впливати на фінансовий стан інших держав. 

Ступень дослідження. Аналізу проблем підвищення ефективності роботи банківської системи України в умовах 
євроінтеграції присвячені наукові праці вітчизняних вчених, зокрема: Дмитренко М., Другов О., Корнилюк Р., Поченчук Г., 
Шаповалов А., Варналій З., Мазур О.. Питанням дослідження та вивчення стандартів Базельського комітету з банківського 
нагляду, їх запровадження та визначення ефективності заходів у банківській системі України присвячено праці Лемана А., 
Волтера С., Бондарчука П., Ларіонової І., Кочеткова В., Куценка О., Міщенка В. та інших. 

Викладення основного матеріалу. Слід зазначити, що у різних країнах склалися власні підходи до здійснення 
контролю за діяльністю банків, адже побудова системи банківського регулювання та нагляду визначається особливостями 
історичного та економічного розвитку тієї чи іншої країни, традиціями і значною мірою характером банківської системи. Під 
впливом глобалізаційних чинників відбувається поєднання міжнародних та національних особливостей банківського 
регулювання та нагляду. 

Розглядаючи світовий досвід організації регулювання та нагляду за діяльністю банківських установ, слід зазначити, що, 
наприклад, у Великобританії відсутнє антимонопольне законодавство та жорсткий контроль за діяльністю банківських установ, завдяки 
чому було досягнуто високого рівня концентрації банківського капіталу, утворилися великі банківські об'єднання з розгалуженою мережею 
філій як всередині країни, так і за кордоном, які сконцентрували значну частину ресурсів, операцій, безготівкового грошового обігу. 
Концентрація банківської системи зумовила зосередження функцій банківського регулювання та нагляду в єдиній установі - Банку 
Англії[3]. В 1998 р. у Великобританії було створено спеціальну організацію на яку покладено обов'язки здійснювати нагляд за діяльністю 
всіх посередників фінансового ринку, тобто банків, страхових та інвестиційних компаній, будівельних товариств тощо. 

Інша ситуація склалась у США, де формуванню децентралізованої та роздрібненої банківської системи, та збереженню 
великої кількості дрібних банків сприяло обмеження концентрації капіталу і підтримання конкуренції на фінансовому ринку 
через установлення територіальних обмежень на відкриття банками філій. У відповідності до структури банківської системи у 
США створено систему банківського регулювання та нагляду, до якої належать Федеральна резервна система, Служба 
контролера грошового обігу (при Міністерстві фінансів), Федеральна корпорація страхування депозитів і банківські 
департаменти в урядах штатів. 

Для запобігання кризовим ситуаціям у США здійснюються два типи регулювання. Законодавчо обмежуються операції, 
для яких властивий підвищений ризик і зниження ліквідності (встановлення граничного розміру кредиту одному позичальнику). 
Другий традиційний принцип американського банківського законодавства - обмеження концентрації капіталу та підтримка 
конкурентних взаємин і суперництва на грошовому ринку шляхом встановлення територіальних обмежень на відкриття банками 
відділень (як у межах одного штату, так і між штатами), контролю ФРС за створенням холдингових компаній, регулювання 
різними органами нагляду банківських злиттів тощо[1, с.178-203]. 

Функції регулювання банківської діяльності у межах Європейського Союзу розподіляються між парламентом, урядом і 
власне органом нагляду. Парламент ЄС розробляє загальні законодавчі акти, тобто приймає кодекс про банківську діяльність, 
а уряд видає додаткові нормативні акти, які стосуються всіх секторів економіки. Основні вимоги ЄС до банківської діяльності 
викладено у Першій та Другій банківських координаційних директивах, які встановлюють межі законів, положень та 
адміністративних заходів, які регулюють діяльність суб'єктів фінансово-кредитних ринків та дозволяють банкам виконувати 
різноманітні види фінансових послуг на території держав-учасниць [7]. 

Також у Європейському праві існують спеціальні Директиви вузької дії, а саме: Директива, яка визначає вимоги до 
власного капіталу кредитних установ; Директива, яка встановлює ефективний коефіцієнт платоспроможності кредитних 
установ; Директива, яка передбачає нагляд та контроль за великими ризиками кредитних установ; Друга консолідована 
директива з нагляду, де сформульовано принципи нагляду за діяльністю кредитних установ на консолідованій основі; 
Директива гарантування вкладів, що визначає умови захисту інвесторів та вкладників [2, с.6]. 

Одним із перших проявів тенденції до глобалізації стало створення міжнародних банківських груп та їх спроби досягти так 
званого «регулятивного арбітражу», тобто скористатися відмінностями практики регулювання банківської діяльності у різних країнах 
світу задля зменшення необхідної норми власного капіталу. Основними розробниками міжнародних стандартів з регулювання 
секторів фінансових послуг є кілька міжнародних організацій: Базельський комітет із банківського нагляду, Рада з міжнародних 
стандартів фінансової звітності, Міжнародна організація комісій із цінних паперів, Група з розроблення фінансових заходів боротьби з 
відмивання грошей. Вони мають різні місії і виконують різні завдання в процесі регулювання фінансового сектору. 

Базельський комітет із банківського нагляду було створено у 1974 р. при Банку міжнародних розрахунків у місті Базель, 
Швейцарія. Даний комітет розробляє перелік стандартів, вказівок та рекомендацій щодо здійснення банківського нагляду, з метою 
керування ними наглядовими органами. Основною метою Базельського комітету з питань банківського нагляду є зміцнення 
фінансової стабільності, тобто встановлення вимог та стандартів, які сприятимуть ефективному розвитку банківської діяльності. 
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Першим вагомим кроком на шляху до міжнародної гармонізації банківського регулювання стало прийняте у 1988 р. 
«Міжнародне наближення розрахунку капіталу та стандартів капіталу» відоме також як «Угода про капітал» або Базельська 
угода або «Базель І». Суть угоди полягала в тому, що традиційну міру достатності капіталу - відношення капіталу до активів - 
було замінено на досконалішу - відношення капіталу до активів з урахуванням ризику. Різні категорії активів залежно від 
ступеня їх ризикованості множилися на вагові коефіцієнти (0%, 10%, 20%, 50% або 100%). Правила розрахунку капіталу і саме 
значення нормативу достатності (на рівні 8%) відображали компроміс учасників угоди. 

Ця угода спочатку мала спрямування на міжнародні банки та була обов'язковою для дотримання лише для країн-членів 
Базельського комітету. Відносна простота й доступність запропонованих методик і підходів сприяла її поширенню у світовій 
практиці і до 2004 р. «Угода про капітал» повністю, або частково була запроваджена майже у 130 країнах світу, в тому числі і в 
Україні, причому стосовно всіх банків - об'єктів нагляду незалежно від рівня їх міжнародної активності. 

Подальша практика показала, що й ця угода мала окремі недоліки[2, с.5]. По-перше, у редакції з урахуванням Поправки 
1996 р. угодою передбачалося, що капіталом повинні перекриватися лише дві широкі категорії банківських ризиків - кредитний і 
ринковий. Водночас, цілком очевидно, що насправді банківських ризиків набагато більше і охоплюють вони не лише сферу 
кредитних чи ринкових відносин.  

По-друге, проста й універсальна методика визначення еквівалента зважених за ризиком активів має істотний недолік - 
фактичне нехтування специфікою роботи окремих банків, передусім у сфері управління ризиками. В «Угоді про капітал» 
намагалися оцінити кількість ризику, не беручи до уваги якість систем і процесів управління ними. Тому банки просто втрачали 
стимул до поліпшення своїх систем ризик-менеджменту, адже якими б ідеальними вони не були, проста формула зважування 
за ступенем ризику нівелювала результат щодо його кількості, а відтак і щодо необхідної величини капіталу. 

Аналізуючи ризики вітчизняних комерційних банків на сучасному етапі, потрібно враховувати[4, с.119]: 
• кризовий стан економіки перехідного періоду, який виражається не тільки падінням виробництва, фінансовою 

нестійкістю багатьох організацій, але і знищенням ряду господарських зв'язків; 
• нестійкість політичного становища; 
• незавершеність формування банківської системи; 
• відсутність або недосконалість деяких основних законодавчих актів, невідповідність правової бази реально існуючій ситуації. 
Таким чином, ризики відіграють ключову роль у банківській діяльності. Вони є найбільшою загрозою успішного 

функціонування кожного банку і банківської системи в цілому. Ризики породжуються невизначеністю, відсутністю достатньо 
повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій. А отже, і надалі пріоритетними 
залишаються завдання щодо зміцнення фінансової стійкості вітчизняного банківського сектору за рахунок удосконалення 
систем управління ризиками. Фінансові установи повинні ефективно управляти стійкістю, проводячи політику вдосконалення 
ризик-менеджменту та менеджменту ліквідності. 

Необхідність усунення цих та інших недоліків і спонукала Базельський комітет з банківського нагляду розпочати роботу 
над новою редакцією угоди. Метою нової угоди стало забезпечення одноманітності методик оцінювання достатності капіталу, 
вживаних у різних країнах, і встановлення мінімальної величини капіталу банку. Ці вимоги спрямовано на підвищення 
ефективності нагляду на основі контролю та управління ризиками. І у листопаді 2005 р. оприлюднено виправлену та доповнену 
версію угоди, яка отримала назву «Базель ІІ».  

Основні відмінності угоди «Базель ІІ» порівняно з попередньою угодою про капітал полягають у формуванні нових 
підходів до: оцінювання кредитних ризиків, що передбачає наявність у банків власних рейтингових систем, які уможливлюють 
класифікацію клієнтів за ступенем надійності; прозорості діяльності банку через уточнення обсягу інформації, яку банки мають 
надавати наглядовим органам та ринку; оцінювання кредитного, ринкового та операційного ризиків, що дають змогу підвищити 
чутливість банку до ризиків, пропонуючи альтернативні методи оцінювання ризиків та надаючи право банкам і наглядовим 
органам обирати прийнятний метод залежно від рівня розвитку банківської діяльності та інфраструктури фінансового ринку. 

«Базель ІІ» доповнює «Угоди про капітал» попередню редакцію, тому є черговою поправкою до угоди, аніж новим самостійним 
документом. Тому він не містить ні порядку розрахунку регулятивного капіталу, ні вказівок щодо мінімально необхідного значення 
адекватності капіталу - ці вимоги лишаються незмінними з попередніх версій документа. Методика розрахунку самого регулятивного 
капіталу залишається практично незмінною з першої угоди про капітал. Єдиний виняток зроблено для випадку, коли кредитний ризик 
розраховується методом внутрішніх рейтингів. У цьому разі загальні резерви не вважаються компонентою додаткового капіталу. 
Незмінним із першої угоди залишилося й числове значення адекватності капіталу банку - 8%[3]. 

Світова фінансова криза 2007-2009 рр., яка вплинула на національні економіки майже всіх країн світу, не залишила поза 
увагою економістів міжнародних організацій, які прийняли відповідні рішення щодо удосконалення регулювання банківської 
діяльності. Нова редакція положень «Міжнародної конвергенції визначення капіталу та стандартів капіталу: нові підходи» 
(«Базель ІІ»), яка отримала назву «Базель ІІІ» (2010 рік) не є одноосібним документом. Вона складається з цілого ряду 
документів, правил та рекомендацій, симбіоз яких і становить основу «Базеля ІІІ». Основні цілі: 

- зміцнити міжнародні нормативи з управління капіталом та ліквідністю для створення більш стійкого банківського сектору; 
- покращити здатність банківського сектору долати наслідки фінансових та економічних криз і таким чином знизити 

ризик розповсюдження цих проблем з фінансового у реальний сектор економіки. 
Хоча зміни, внесені в «Міжнародну конвергенцію визначення капіталу та стандартів капіталу: нові підходи» не є 

кардинальними, але їх запровадження має інноваційний характер, який полягає в наступному: 
- зміна підходів до фінансового управління та ризик-менеджменту шляхом підвищення стандартів управління ризиками, 

ступеня інтеграції управління фінансами та ризиками банківських установ; 
- забезпечення стабільної бази та необхідних резервів для протистояння всіляким ризикам та кризам; 
- можливість формування більш повної, консолідованої картини бізнесу. 
Для вітчизняної банківської системи зазначені зміни є вкрай актуальними, зважаючи на особливості її побудови, наявні 

проблеми та ризики, дотримання вимог «Базель ІІІ» дозволить вирішити більшу частину зазначених проблем. Водночас, 
запровадження рекомендацій «Базеля ІІІ» не є гарантією автоматичного покращання ефективності діяльності вітчизняних 
банківських установ і стабільності банківської системи. Крім того, «Базель ІІІ» не може враховувати навіть основні особливості 
української банківської системи. Це вимагає коригувань регулятивної бази та засад діяльності банківських установ з боку 
державних органів України, здійснення оцінки банківської системи та її стабільності, результатів її діяльності після 
запровадження «Базеля ІІІ» [7]. 

Основними ж позитивними моментами від запровадження нових норм регулювання Базеля III вважаємо формування 
більш стійкої та стабільної банківської системи у довгостроковому періоді, зниження ймовірності банкрутств, покращення 
здатності банків протистояти системним економічним кризам. Негативним аспектом даних нововведень є подорожчання 
кредитів, уповільнення темпів росту світової економіки і банківського сектору. 
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Наступною впливовою міжнародною організацією, щодо регулювання секторів фінансових послуг, є Рада з міжнародних 
стандартів фінансової звітності, створена у травні 2000 року. Правонаступниця заснованого у 1973 році Комітету з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (КМСБ), який за роки свого існування видав 41 міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 
(сьогодні діючими з них є 32).  

Відповідно до нового Статуту РМСБО у своїй діяльності має такі цілі[5]: 
1) розроблення в інтересах громадськості єдиної системи високоякісних, зрозумілих і глобальних стандартів 

бухгалтерського обліку, що мають обов'язкову силу, відповідно до яких у фінансовій звітності повинна розкриватися якісна, 
прозора і порівнянна інформація для того, щоб учасники фондових ринків та інші користувачі могли приймати обґрунтовані 
економічні рішення; 

2) поширення і забезпечення суворого дотримання цих стандартів; 
3) забезпечення максимального зближення (конвергенції) національних стандартів бухгалтерського обліку з 

міжнародними стандартами виходячи з найбільш оптимального розв'язання питань бухгалтерського обліку і звітності. 
Нові цілі РМСБО більше, ніж раніше, орієнтовані на забезпечення практичного застосування міжнародних стандартів і 

їхню конвергенцію з національними системами обліку.  
Наближення української системи обліку до МСФЗ розпочалося в 1998 році, а в 1999 році було прийнято Закон «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в статті першій якого міститься наступне положення: «Національне 
положення (стандарт) бухгалтерського обліку нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, який 
визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що не суперечать 
міжнародним стандартам». В 2007 році Кабінетом міністрів було затверджено стратегію застосування МСФЗ (розпорядження от 
24.10.07 № 911-р)[5]. Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для суб'єктів господарювання, які складають фінансову 
звітність, так і для зовнішніх користувачів є: 

• можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень; 
• забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на 

якій території здійснюють господарську діяльність; 
• можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки; 
• престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів; 
• у багатьох випадках велика надійність інформації; 
• прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також численними поясненнями 

до звітності. 
Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами дійсно є і вони незаперечні для більшості 

користувачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв'язків. 
Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий 
стан організації. У зв'язку з цим цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів також. 

Впливовою та авторитетною міжнародною організацією, яка координує діяльність світового ринку капіталів і поєднує 
комісії з цінних паперів більш, ніж 120 країн світу є Міжнародна організація комісій по цінним паперам(IOSCO)[6], яка створена в 
1974 році як Міжамериканська асоціація Комісій з цінних паперів. Ця організація, членами якої стали регулятивні органи 
фондових ринків країн-учасниць, на початку 90-х років виконувала в основному функції інформаційно-координуючого центру. 
Метою створення даної міжнародної організації було: 

• об'єднання державних органів країн світу для забезпечення кращого регулювання ринків цінних паперів; 
• обмін досвідом у відповідних галузях економіки для сприяння розвитку внутрішніх ринків; 
• об'єднання зусиль, спрямованих на визначення стандартів щодо ефективності здійснення міжнародних операцій з 

цінними паперами; 
• взаємодопомога у забезпеченні інтеграції ринків цінних паперів; 
• введення стандартів з ефективного правозастосування проти зловживань на фондовому ринку. 
26 вересня 1996 року Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку України було прийнято до зазначеної 

організації в якості постійного члена. Велика практична користь для ДКЦПФР від членства в IOSCO полягає, головним чином, у 
безпосередньому доступі до бази даних цієї організації, у можливості працювати з нормативними документами, що регулюють 
ринок цінних паперів у різних країнах світу, у можливості знайомитись зі світовим досвідом у цій галузі та отримувати 
консультативну допомогу від найбільш компетентних спеціалістів IOSCO. 

Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму та з метою 
підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з ними, було створено Групу з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням коштів та фінансуванням тероризму FATF. Метою даної групи є розробка та поліпшення політики як на 
національному, так і на міжнародному рівнях з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. FATF має право 
застосовувати певні «заходи впливу», що можуть виражатися у направленні попереджень окремій країні, внесенні країни до 
«чорного списку» (списку країн, що не співпрацюють з FATF з питань боротьби з відмиванням коштів), аж до застосування 
рекомендацій щодо обмеження співробітництва з країнами - порушниками. В Україні з метою адаптації економіки до світових 
стандартів було створено Раду з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним 
шляхом і фінансування тероризму (2010 рік). Основними завданнями Ради є сприяння забезпеченню координації дій органів 
влади у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; проведення аналізу актів 
законодавства у даній сфері та підготовлення відповідних пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства. 

Таким чином, з метою підвищення рівня фінансової стійкості банківської системи основними напрямами державного 
регулювання і нагляду за діяльністю банківських установ є наступні:  

1) впорядкування банківського законодавства, доповнення його необхідними законодавчо-нормативними актами, 
особливо в контексті нової Базельської угоди щодо нормативів достатності капіталу, ризиків, що приймають банки; щодо 
питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю; щодо підвищення вимог до професійної здатності та ділової репутації 
керівництва банку; щодо визначення поняття «фінансова стійкість» та фінансово стійкого банку;  

2) вдосконалення пруденційного нагляду за станом банківської системи і за діяльністю великих «системних установ» 
шляхом підвищення рівня координації регулюючих заходів із важелями монетарної, фіскальної, структурної політик;  

3) перегляд принципів регулювання присутності іноземного капіталу в банках України для спрямування коштів іноземних 
інвесторів в пріоритетні сфери економіки України; 4) підвищення прозорості банківської діяльності (розвиток кредитних бюро, 
рейтингових агенцій). 

В умовах, у яких сьогодні опинився банківський сектор України, найоптимальнішими шляхами зростання рівня 
капіталізації банків є збільшення показника адекватності капіталу через консолідацію банківської системи України 
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(консорціумне кредитування, створення об'єднань, злиття банків, їх реорганізація). Це дало б можливість підвищити стійкість і 
стабільність усієї банківської системи. Проте, це неможливо здійснити без упровадження відповідних заходів НБУ та 
вдосконалення нормативної бази, яка б визначала процедуру консолідації банків. Звичайно, крім об'єктивних причин, що 
заважають процесу консолідації фінансових установ, є і суб'єктивні, зокрема - небажання головних акціонерів зливатися з 
іншими банками. Виходом із цієї ситуації може бути створення об'єднань на зразок фінансових та банківських холдингових груп 
чи корпорацій. Вони зберігають право власності й управління, а також пропорційного розподілу прибутку. 

Висновки. Для регулювання ефективної діяльності банківських установ необхідно розглянути та використовувати 
досвід розвинутих країн світу, оскільки діяльність банків із кожним роком все активніше виходить за межі окремо взятої країни і 
набуває глобального характеру. З метою створення та підтримання єдиних правил ведення бізнесу для всіх учасників світового 
ринку виникає потреба уніфікації національних норм, положень і нормативних актів.  

Розглядаючи різні моделі побудови системи регулювання та нагляду за діяльністю банків, однозначних висновків щодо 
надання переваг тій чи іншій моделі зробити не можливо, оскільки кожна з них має свої переваги і недоліки. Кожна країна 
обирає ту модель, яка буде ефективною, дієвою і відповідатиме структурі фінансової системи та особливостям національної 
банківської системи. На міжнародному рівні регулювання банківської діяльності не ставить за мету звести організаційні моделі 
структур в єдину систему. Найважливішим є те, щоб регулятивно-наглядові органи різних країн керувалися в своїй діяльності 
одними й тими ж принципами і стандартами, а також мали всі необхідні повноваження для ефективного виконання поставлених 
перед ними завдань. Обов'язковою умовою є закріплення цих повноважень на законодавчому рівні. 
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