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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Банківська система країни є рушієм економічних 

перетворень, джерелом інвестицій у реальний сектор економіки, від її стану 

залежить макроекономічний клімат у державі. Водночас стабільний, надійний 

банківський сектор – запорука успішності розвитку фінансового ринку, зростання 

національної економіки. Для виконання банками цих завдань вкрай необхідним є 

адекватне регулювання та нагляд з боку Національного банку України (далі – НБУ), 

оскільки саме від правильності, своєчасності реалізації НБУ функції банківського 

регулювання та нагляду залежить ефективний розвиток банківської системи, її 

здатність брати участь у процесах ринкових перетворень.  

За період функціонування системи банківського регулювання та нагляду в 

Україні були напрацьовані її основні теоретичні та методологічні положення. Під 

впливом глобалізаційних процесів, лібералізації руху капіталу, виникнення 

складних фінансових інструментів, інновацій на фінансовому ринку політика 

банківського регулювання та нагляду повинна трансформуватись відповідно до 

сучасних умов, тенденцій розвитку банківського сектора України та процесів, які 

відбуваються на світовому фінансовому ринку.  

Дослідженням системи банківського регулювання та нагляду, зокрема її 

основних характеристик, особливостей розвитку, присвячені праці таких зарубіжних 

вчених: М.Арнона, Н.Дінсера, М.Драгі, Л.Драгоміра, М.Квінтіна, Е.Лаутса, 

Р.Левіна, П.Прайта, Дж.Сінкі, Дж.Старка, М.Тейлора, Ж.Тіроля, С.Фроста та ін. 

Серед вітчизняних науковців, які зробили вагомий внесок у дослідження цієї 

проблематики, такі фахівці: Б.Адамик, Є.Андрущак, О.Барановський, О.Васюренко, 

Н.Гребеник, І.Д’яконова, О.Заруцька, В.Коваленко, М.Коваленко, О.Колодізєв, 

М.Крупка, С.Лобозинська, В.Міщенко, О.Петрик, О.Поправка, О.Сарахман, 

Л.Сисоєва, О.Скаско, Т.Смовженко, О.Хаб’юк, Н.Швець та ін.  

Високо оцінюючи внесок науковців у дослідження системи банківського 

регулювання та нагляду, доцільно зазначити, що банківська система активно 

розвивається, з’являються нові фінансові продукти, послуги, крім того, виникають 

банківські кризи, які своїм впливом змінюють стан системи. Це актуалізує 

необхідність удосконалення системи банківського регулювання та нагляду в 

Україні.  

Саме від наявності науково-обґрунтованої методології, інструментарію 

банківського регулювання та нагляду, своєчасності контролю за банківськими 

установами залежить стабільність банківського сектора, довіра кредиторів, 

інвесторів і загалом успішне функціонування банківської системи. Потребують 

детального вивчення питання теоретико-методичного обґрунтування сутності 

банківського регулювання та банківського нагляду, ефективного банківського 

нагляду; покращення стану ліквідності банківського сектора; підвищення 

транспарентності банківської системи з використанням громадського контролю; 

регулювання діяльності банків з іноземним капіталом; визначення рівня 

капіталізації вітчизняної банківської системи; адаптації міжнародного досвіду у 

сфері банківського регулювання та нагляду до умов України. Це зумовило вибір 

теми дисертації, її мету, завдання і структуру.   
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри фінансів, грошового обігу і 

кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямом 

«Формування фінансового потенціалу національної економіки» (державний 

реєстраційний номер 0116U001677), у межах якої автор розробив рекомендації щодо 

удосконалення системи банківського регулювання та нагляду в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

теоретико-методичних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення системи банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої 

економіки України. 

Для досягнення зазначеної мети передбачено вирішення таких завдань: 

 розвинути теоретичні основи ефективного банківського нагляду, розкрити його 

елементи в умовах відкритої економіки України; уточнити тлумачення понять 

«банківське регулювання» та «банківський нагляд»; 

 систематизувати інструментарій та інституційно-правові основи банківського 

регулювання та нагляду;  

 проаналізувати здійснення Національним банком України попереднього 

контролю за банківськими установами, провести оцінювання ефективності 

механізму проведення інспектування банків; 

 сформулювати пропозиції та рекомендації щодо удосконалення регулювання 

ліквідності банківської системи України; 

 охарактеризувати концептуальні засади здійснення громадського контролю за 

діяльністю банків та виокремити його базові компоненти; 

 запропонувати пріоритетні напрями регулювання діяльності банків з іноземним 

капіталом в Україні; 

 оцінити сучасний стан капіталізації банківської системи за допомогою 

математичних методів прогнозування, з’ясувати перспективи процесу 

капіталізації банків на макро- та мікроекономічному рівнях; 

 обґрунтувати можливості імплементації міжнародного досвіду банківського 

регулювання та нагляду й організації функціонування кооперативних банків 

європейських країн до умов економіки України. 

Об’єктом дослідження є процес функціонування системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні та практичні аспекти 

функціонування системи банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої 

економіки України. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано загальнонаукові та 

специфічні методи. Зокрема, методи наукової абстракції, індукції, дедукції, синтезу, 

узагальнення – при дослідженні наукових підходів до визначення понять 

«банківське регулювання» та «банківський нагляд» і обґрунтуванні авторського 

тлумачення цих дефініцій в умовах відкритої економіки України, для окреслення 

змісту та сутнісних характеристик ефективного банківського нагляду (перший 

розділ); історичний метод – у дослідженні становлення вітчизняної системи 

банківського регулювання та нагляду, при розгляді зарубіжного досвіду у сфері 
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банківського регулювання та нагляду (перший і третій розділи); методи аналізу, 

порівняння, графічного і табличного відображення – для визначення ефективності 

процедури регулювання ліквідності банківської системи України, розробки 

концептуальної моделі громадського контролю за діяльністю банків, при розгляді 

основних напрямів регулювання діяльності банків з іноземним капіталом в Україні 

(другий розділ); а також з метою з’ясування особливостей капіталізації банків на 

макро- та мікроекономічному рівнях і розроблення структурно-логічної схеми, де 

відображено структурні компоненти сучасного стану капіталізації банківської 

системи України (третій розділ); методи математичного моделювання – при 

здійсненні прогнозування показників оцінки рівня капіталізації банківської системи 

України (третій розділ); методи узагальнення, систематизації – для обґрунтування 

висновків і практичних рекомендацій щодо удосконалення системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні (другий і третій розділи).  

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти, які 

стосуються сфери банківського регулювання та нагляду, постанови, положення, 

інструкції Національного банку України, статистичні матеріали Незалежної 

асоціації банків України, Асоціації українських банків, фінансова звітність банків, 

аналітичні матеріали Національного банку. Теоретичну та методологічну основу 

дисертаційної роботи формують наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних 

учених у сфері банківського регулювання та нагляду; матеріали міжнародних 

конференцій з цієї тематики; періодичні видання; монографії; аналітичні документи 

центральних банків; документи Базельського комітету з питань банківського 

регулювання та нагляду. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в узагальненні, доповненні 

й обґрунтуванні нових теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо 

удосконалення системи банківського регулювання та нагляду в Україні. Зокрема, у 

процесі дослідження отримано такі наукові результати, що становлять наукову 

новизну: 

удосконалено: 

 наукові підходи до обґрунтування дефініцій «ефективний банківський 

нагляд», «банківське регулювання» та «банківський нагляд», відмінністю яких є 

врахування сучасних тенденцій розвитку банківського сектора, що дає змогу 

поглибити теоретичні основи досліджуваної теми; 

 структурну модель формування ефективного банківського нагляду, яка, на 

відміну від існуючих, складається з чотирьох підсистем, а також трьох складових, 

які детальніше характеризують це поняття та є узгодженими між собою, а саме 

підсистеми: інституційно-правового, методологічного, інформаційного та 

фінансового забезпечення; та таких структурних елементів: стратегічні завдання 

ефективного банківського нагляду, система показників його оцінювання, теоретико-

методичний інструментарій здійснення ефективного банківського нагляду; 

 концептуальні засади реалізації громадського контролю за діяльністю банків 

як одного з методів ефективного банківського нагляду, в межах яких розроблено 

модель, що характеризує основні елементи громадського контролю, й охоплює: 

суб’єкти реалізації, принципи, інструменти та стратегічні завдання громадського 
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контролю, що дасть змогу підвищити транспарентність банківської системи 

України; 

 підходи до прогнозування рівня капіталізації банківської системи України на 

основі використання математичної моделі, яка побудована за допомогою алгоритму 

Хо-Калмана, та базується на таких показниках оцінки капіталізації: норматив 

адекватності регулятивного капіталу, коефіцієнт капіталізації та співвідношення 

статутного і власного капіталу. Перевагою такої моделі є те, що взаємозв’язки між 

різними показниками та чинниками, які на них впливають, формальні, що дає змогу 

уникнути опису цих неоднозначних взаємозв’язків за допомогою складних 

аналітичних співвідношень; 

 структурно-логічну схему, яка розкриває особливості процесу капіталізації 

банків на макро- та мікроекономічному рівнях та розроблена за результатами 

аналізу сучасного стану капіталізації вітчизняної банківської системи України. Її 

відмінністю є виділення таких структурних елементів: мета, чинники впливу та 

шляхи вирішення проблем капіталізації, що дасть змогу запровадити новий 

інструментарій з метою підвищення її рівня у банків України; 

набули подальшого розвитку: 

– методичний підхід щодо регулювання ліквідності банківської системи України 

на основі удосконалення процедури рефінансування, яке полягає у такому: надання 

фінансової підтримки лише платоспроможним банкам, які мають тимчасові 

проблеми з відтоком депозитів, а проблемним банкам – лише під особисті гарантії 

його акціонерів; скорочення термінів рефінансування з 90 до 30 днів; здійснення 

контролю за цільовим використанням коштів. Це дасть змогу НБУ повноцінно 

виконувати функцію «кредитора останньої інстанції»; 

– пропозиції щодо регулювання діяльності банків з іноземним капіталом в 

Україні у частині: відстеження країн походження іноземного капіталу та режимів 

регулювання та нагляду за банківськими установами у них; запровадження вимоги 

щодо надання стратегічного бізнес-плану (мінімум на 5 років) для відсікання 

спекулятивних мотивів входження банків з іноземним капіталом; проведення 

аналізу фінансових показників материнських банків з метою зведення до мінімуму 

«експорту» фінансових ризиків в український банківський сектор. Запропоновані 

заходи сприятимуть надійному розвитку банківської системи України, ефективному 

функціонуванню банків з національним й іноземним капіталом; 

– обґрунтування рекомендацій щодо створення та функціонування 

кооперативних банків на українському фінансовому ринку на основі узагальнення 

досвіду європейських країн. Перспективними напрямами діяльності для них 

визначено: фінансове забезпечення регіональних інвестиційних проектів; 

обслуговування населення сільських територій; малого та середнього бізнесу. 

Діяльність кооперативних банків сприятиме розширенню фінансування 

агропромислового комплексу, покращенню якості обслуговування тих суб’єктів і 

територій, які на даному етапі залишаються поза увагою комерційних банків. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані в дисертаційній 

роботі результати мають практичне спрямування та сприятимуть удосконаленню 

системи банківського регулювання та нагляду в Україні. Науково-методичний 
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підхід щодо підвищення ефективності управління капіталізацією банку використано 

у діяльності ПАТ «КРЕДОБАНК» (довідка № 14-13820/16 від 20.12.2016р.).  

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у поглибленні існуючих 

і розробленні нових теоретичних підходів щодо удосконалення системи 

банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України. 

Науково-практичні здобутки, одержані у дисертаційній роботі, 

використовували у навчальному процесі на економічному факультеті Львівського 

національного університету імені Івана Франка під час викладання дисциплін: 

«Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Банківська система», 

«Банківські операції», «Гроші і кредит» (довідка №5740-Н від 20.12.2016р.), й у 

навчальному процесі Львівського торговельно-економічного університету при 

викладанні курсів «Банківське регулювання та нагляд», «Банківська система», 

«Банківські операції», «Центральний банк і грошово-кредитна політика» (довідка 

№892/01-108 від 13.10.2016р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, результати, висновки та 

практичні рекомендації, викладені у дисертаційній роботі, отримано автором 

особисто. З наукових праць, які опубліковані у співавторстві, у дисертації 

використано лише ідеї та результати, які становлять особистий внесок здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

наукового дослідження доповідались та обговорювались на щорічних звітних 

науково-практичних конференціях викладачів та аспірантів економічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, а саме: 

«Актуальні проблеми функціонування господарської системи України» (м. Львів, 

2013, 2014, 2015 рр.); «Управління інноваційними процесами в економічній системі 

України» (м. Львів, 2014р.); «Стратегічні орієнтири розвитку економіки України» 

(м. Львів, 2017р.); на Міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, зокрема, на XXI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки» (м. Львів, 2012р.), 

XXV Міжнародній науково-практичній конференції «Інтеграційні процеси розвитку 

економіки» (м. Львів, 2013р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Розвиток національної економіки: теорія і практика» (м. Івано-Франківськ, 2015р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання, проблеми та 

перспективи регулювання міжнародних економічних відносин» (м. Київ, 2016р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економічні проблеми та 

перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі» (м. 

Харків, 2017р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 24 наукові праці, 

загальним обсягом 9,19 друк. арк., у тому числі 6 у співавторстві (особисто автору 

належить 2,21 друк. арк.). Серед них 11 статей у наукових фахових виданнях 

України, 3 статті у наукометричних виданнях (з них 2 – в іноземних періодичних 

виданнях), 10 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 250 сторінок, у тому числі основний текст – 193 сторінки. 



6 

Дисертація містить 27 таблиць і 14 рисунків. Список використаних джерел налічує 

221 найменування на 21 сторінці, 7 додатків подано на 18 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання дослідження, виокремлено об’єкт, предмет і методи 

дослідження, розкрито наукову новизну отриманих результатів, їхнє теоретичне та 

практичне значення, відображено апробацію, публікації, визначено структуру та 

обсяг роботи. 

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні» проаналізовано сутність, функції, завдання, 

принципи, методи й інструменти банківського регулювання та нагляду в Україні. 

З’ясовано теоретичні основи ефективного банківського нагляду та розкрито зміст 

його основних елементів. Розглянуто інституційно-правові основи банківського 

регулювання та нагляду в Україні. 

Систематизація підходів вітчизняних науковців до визначення термінів 

«банківське регулювання» та «банківський нагляд» дала змогу автору, враховуючи 

сучасний стан банківського сектора, тлумачити ці поняття наступним чином.  

Банківське регулювання – це діяльність з приводу розроблення й ухвалення 

законів, положень, інструкцій, директив, що визначають межі банківської діяльності 

та передбачають використання конкретних інструментів, методів, щоб забезпечити 

на належному рівні захист інтересів вкладників, кредиторів, акціонерів, клієнтів, а 

також сприяти стабільному розвитку банківського сектора в умовах відкритої 

економіки України. Банківський нагляд – це моніторинг процесів, які відбуваються 

у банківській сфері на всіх етапах життєвого циклу банків для відстеження 

дотримання банками законодавства, економічних нормативів діяльності та інших 

вимог Національного банку, а також застосування відповідних заходів для 

виправлення ситуації на початкових етапах з метою досягнення стабільності 

банківської системи (БС) в умовах відкритої економіки України.  

Виокремлено такі складові системи банківського регулювання та нагляду, як: 

функції, принципи, методи та інструменти, а також результат проведення 

банківського регулювання та нагляду. Автором розроблено модель формування 

ефективного банківського нагляду, яка складається з 4 підсистем: інституційно-

правового забезпечення, методологічного, інформаційного та фінансового 

забезпечення, а також з 3 структурних складових, які описують стратегічні завдання, 

показники та напрями здійснення ефективного банківського нагляду (рис. 1).  

Обґрунтовано, що ефективний банківський нагляд – це комплекс заходів, що 

включає у себе контроль та відстеження ситуації у банківському секторі; базується 

на інституційно-правовому, методологічному, інформаційному, фінансовому 

забезпеченні; передбачає використання безвиїзного, виїзного нагляду та 

громадського контролю для досягнення системної стабільності, динамічного 

розвитку банківської системи, захищеності інтересів кредиторів, вкладників, 

акціонерів, клієнтів, а також якісного управління ризиками в умовах відкритої 

економіки України. 
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Рис. 1. Модель формування ефективного банківського нагляду 

Джерело: розроблено автором 
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ  

1. Рівень довіри населення до банків (обсяг депозитів фізичних осіб, які вилучені з банківської 

системи). 

2. Кількість банків, які ліквідують. 

3. Кількість банків, у яких працює тимчасовий адміністратор. 

4. Рівень капіталізації банківської системи. 

5. Рівень ліквідності банківської системи. 

6. Якість активів банківської системи.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗДІЙСНЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 

1. Раннє реагування на кризові тенденції у банку, банківській системі, особливо на проблеми з 

ліквідністю. 

2. Вчасна ідентифікація проблемних банків. 

3. Зменшення негативного впливу на банківську систему, економіку банкрутства банків. 

4. Спільно з інспектуванням (виїзним, безвиїзним) проведення громадського контролю за станом 

банківського сектора. 

5. Посилення дієвості заходів впливу у разі порушення банками законодавства, нормативів чи 

інших вимог НБУ. 

6. Стрес-тестування стану ліквідності банківської установи. 

7. Розрахунок удосконалених показників діяльності, що адекватно відображають ситуацію у 

банківській сфері. 

8. Надання пропозицій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо підвищення 

ефективності тимчасової адміністрації у банках та процедури виведення неплатоспроможних 

банків з ринку. 
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Інституційно-правове забезпечення передбачає визначення рівня незалежності 

та професійності кадрів наглядового органу, його функцій та завдань, наявність 

програмно-технологічних комплексів, нормативно-правової бази (з урахуванням 

пропозицій, рекомендацій міжнародних фінансових установ) для своєчасного, 

виваженого прийняття рішень органом, що здійснює наглядову діяльність. 

Методологічне забезпечення означає наявність дієвих методів, інструментів для 

проведення ефективного нагляду. Інформаційне забезпечення базується на 

своєчасній, достовірній фінансовій звітності банків, а також рейтингах вітчизняних і 

міжнародних рейтингових агентств, висновках незалежних аудиторів та результатах 

громадського контролю. Фінансове забезпечення визначає необхідні обсяги 

грошових коштів для наглядового органу з метою проведення неупередженого, 

якісного нагляду. Доведено на основі узагальненого досвіду, що методами 

ефективного банківського нагляду є дистанційний нагляд, виїзне інспектування та 

громадський контроль, які у комплексі сприятимуть проведенню якісного контролю 

за банківськими установами.  

Запропоновано такі напрями проведення ефективного банківського нагляду: 

здійснювати раннє реагування на порушення у діяльності банків для відстеження 

можливостей розвитку кризових тенденцій; своєчасно визнавати проблемність у 

банках з метою недопущення негативних наслідків їхнього банкрутства на 

банківський сектор, економіку; підсилити інтенсивність заходів впливу до банків 

для зведення до мінімуму випадків порушення нормативів діяльності, банківського 

законодавства; проводити стрес-тестування ліквідності банківської системи, щоб 

отримати комплексну інформацію про готовність банківського сектора до можливих 

криз ліквідності; реально оцінювати ситуацію у банківському середовищі через 

розрахунок удосконалених показників; надавати рекомендації та пропозиції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб у частині підвищення ефективності процедур 

тимчасової адміністрації та виведення неплатоспроможних банків з ринку. 

Реалізація цих заходів дасть змогу поліпшити якість роботи регулятивно-

наглядового органу і сприятиме у перспективі забезпеченню стабільності 

банківської системи та динамічному розвитку банків. 

У другому розділі «Ефективність функціонування системи банківського 

регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України» здійснено аналіз 

проведення НБУ попереднього контролю та інспектування банківських установ, 

розглянуто особливості регулювання ліквідності банківської системи України та 

надано рекомендації стосовно покращення здійснення цієї процедури, 

охарактеризовано концептуальні засади реалізації громадського контролю за 

банками, надано пропозиції щодо регулювання діяльності банків з іноземним 

капіталом в Україні.  

Проведення попереднього контролю є важливим етапом у процесі 

банківського нагляду, який покликаний визначати проблемність банків на ранніх 

етапах для подальшого коригування їхньої діяльності. Одним з інструментів 

попереднього контролю є встановлення обов’язкових економічних нормативів для 

банків. Інспектування банківських установ здійснюють з метою отримання 

комплексної інформації про фінансовий стан банку, якість управління ризиками, а 

також формування рейтингу установи за системою CAMELSО. 
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Доведено, що ліквідність банківської системи є головним критерієм її 

стабільності, витривалості у можливих кризових ситуаціях. Тому потрібно 

здійснювати грамотне управління її рівнем, оскільки як недостатня, так і 

надлишкова ліквідність негативно характеризують банківську установу. Головними 

інструментами регулювання ліквідності вітчизняних банків на макрорівні 

виступають: адміністративні методи та механізм рефінансування. Адміністративні 

методи дають позитивний ефект лише, якщо їх застосовувати у короткостроковому 

періоді. Механізм рефінансування функціонує через реалізацію НБУ функції 

«кредитора останньої інстанції», «банку банків».   

Виокремлено такі основні недоліки процедури рефінансування, як: нецільовий 

характер використання отриманих коштів, першочергове надання таких кредитів 

системним і великим банкам, отримання кредитів рефінансування проблемними 

банками, які через певний період визнавались НБУ неплатоспроможними. Серед 

напрямів вирішення проблеми регулювання рівня ліквідності банківської системи за 

допомогою механізму рефінансування можна виділити такі: надання кредитних 

ресурсів тільки платоспроможним банкам, а проблемним – лише під особисті 

гарантії акціонерів; зменшення терміну використання кредитів рефінансування з 90 

до 30 днів; для уникнення ситуації, коли банки використовують такі кошти не за 

призначенням чи проводять сумнівні операції, здійснення контролю за цільовим 

використання коштів; забезпечення розподілу коштів не за ознакою системності, а 

виходячи з реальних потреб банків у грошових ресурсах. 

Для підвищення публічності та прозорості діяльності банків, повернення 

довіри до них варто застосовувати громадський контроль за діяльністю фінансових 

установ. Рівень довіри населення до банківської системи є важливим критерієм 

відновлення її стабільного функціонування. У роботі розроблено концептуальну 

модель здійснення громадського контролю за банківськими установами. Модель 

включає такі компоненти: суб’єкти реалізації, принципи, інструменти та стратегічні 

завдання громадського контролю (рис. 2). Обґрунтовано, що важливими завданнями 

громадського контролю є: сприяння динамічному розвитку банківського сектора, 

зменшення обсягу ризикованих операцій банками, забезпечення захищеності 

інтересів вкладників, кредиторів, клієнтів банку.  

Глобалізація світового фінансового ринку сприяла виникненню та поширенню 

такого явища як міжнародний рух банківського капіталу. Лібералізація доступу 

іноземних інвестицій в український банківський сектор призвела до збільшення 

кількості банків з іноземним капіталом, що об’єктивно впливають на його розвиток і 

функціонування. Це, з одного боку, створює позитивні ефекти, а з іншого – 

спричиняє певні суперечності. Тому вкрай необхідним є правильне регулювання 

їхньої діяльності. Потрібно відстежувати країни походження капіталу та режими 

регулювання і нагляду у них, перевіряти цілі та мотиви входження в український 

банківський сектор таких банків, запровадити вимогу щодо надання стратегічного 

бізнес-плану на 5 років, проводити аналіз фінансових показників материнських 

банків з метою зменшення «експорту» фінансових ризиків. Крім того, варто 

розглянути пропозицію стосовно підвищення нормативу Н9 для такого типу банків, 

враховуючи суттєвий ризик інсайдерського кредитування у їхній діяльності. 
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Рис. 2. Концептуальні засади реалізації громадського контролю за діяльністю 

банківських установ України 
Джерело: розроблено автором 

 

У третьому розділі «Удосконалення елементів системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні» розроблено математичну модель, яка 

визначатиме стан капіталізації банківської системи на наступний звітний період, та 

структурно-логічну схему стану капіталізації банків України, узагальнено 

міжнародний досвід у сфері банківського регулювання та нагляду щодо 

можливостей його імплементації в український банківський сектор, зокрема в 

частині створення в Україні системи кооперативних банків. 

Для оцінювання рівня капіталізації банківської системи в роботі обрано три 

показники: норматив достатності регулятивного капіталу, коефіцієнт капіталізації, 

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ 

СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

1. Банківські асоціації, об’єднання. 

2. Громадські організації. 

3. Незалежні експерти у галузі фінансів. 

4. Незалежні вітчизняні рейтингові агентства. 

5. Провідні вітчизняні науковці. 

ПРИНЦИПИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

1. Законність. 
2. Компетентність. 
3. Достовірність і своєчасність оприлюднення інформації. 
4. Неупередженість. 
5. Постійність. 

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

1. Якісний аналіз стану банківської системи. 

2. Доведення до громадськості інформації про банки: фінансовий 

стан, надійність, стійкість. 

3. Оприлюднення рейтингів незалежних вітчизняних рейтингових 

агентств. 

4. Надання висновків та рекомендацій Національному банку 

України. 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

1. Підвищення публічності та прозорості банківських установ. 

2. Підвищення довіри до банківської системи. 

3. Динамічний розвиток банківської системи. 

4. Зменшення проведення банками ризикових операцій. 

5. Захищеність інтересів вкладників, кредиторів, клієнтів. 
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співвідношення статутного та власного капіталу. З метою прогнозування показників 

оцінки рівня капіталізації було використано математичну модель виду: 
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де )(kx


 – вектор формальних змінних, які відображають загальну динаміку усіх 

показників; )(kv


– вектор змінних, які характеризують дію чинників на ринок; )(ky


– 

вектор змінних, які відображають обрані показники; k – порядковий номер моменту 

часу фіксації відповідних значень; CBA ,,  – дійсні матриці відповідних вимірів. 

Модель дає змогу на підставі попередньо відомих даних здійснити прогноз 

для відповідних показників. Для її побудови здійснено аналіз обраних показників за 

період з 01.01.2010р. до 01.10.2015р.  

На початковому етапі алгоритму Хо-Калмана з відомих показників формують 

матрицю Генкеля у загальному вигляді: 
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де )(k

ijy  – значення j -тої компоненти вектора y


 (у нашому випадку 3,2,1j ),  

яку фіксують у разі зміни i -тої компоненти вектора v


 (у нашому випадку 4,3,2,1i ). 

Згідно з наступним кроком алгоритму Хо-Калмана матрицю Генкеля 

розкладають за її особливими числами (так званий svd-розклад) на три матриці 

RZ ,,  такі, що 

,RZH          (4) 

де   – діагональна матриця особливих чисел матриці H . 

На підставі матриці Генкеля та отриманих матриць svd-розкладу обчислюють 

матриці CBA ,, . Матрицю A  обчислюють за формулою: 
1  TT RHZA ,      (5) 

де T  – означає операцію транспонування, а 1  – операцію обертання матриці; 
H  – зсунута на один блок k  уліво матриця Генкеля 

H = 
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Для обчислення матриць B  і C  використовують, відповідно, такі формули: 

HZB T  ,         (7) 



12 

1 TRHC .        (8) 

Прогнозовані значення показників на наступний період )25( k  для кожної 

групи банків та їхні прирости стосовно попереднього періоду відображені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Значення та приріст показників капіталу за кожною групою банків 

Групи 

банків 

Значення показників капіталу за 

кожною групою банків, % 
Приріст показників 

Н2 ВК/ПАСИВИ СК/ВК Н2 ВК/ПАСИВИ СК/ВК 

І група 11,13 8,05 200,69 -0,9 -11,0 -1,2 

ІІ група 19,54 14,04 94,18 7,7 14,5 -28,6 

ІІІ група 30,17 27,05 276,91 5,8 29,0 176,3 

ІV група 49,64 55,71 235,11 7,6 41,9 168,3 

Джерело: складено автором на основі проведених розрахунків. 

Результати проведеного дослідження дали змогу зробити висновок, що малі та 

середні банки є більш капіталізованими порівняно з найбільшими та великими. 

Проте НБУ вимагає додаткової капіталізації саме у них. Такі рішення НБУ вочевидь 

сприятимуть зменшенню кількості малих і середніх банків та водночас збільшенню 

кількості  процедур злиття і поглинання у банківському секторі, що негативно 

відобразиться на рівні конкуренції у банківській системі. Таким чином, НБУ може 

створити та поглибити проблему «too big to fail» в українському банківському 

секторі, тому що саме найбільші та великі банки концентрують у собі підвищені 

ризики дестабілізації банківського сектора у випадку кризи. 

Проблему достатнього рівня капіталізації у банківській системі загалом 

потрібно вирішувати комплексно. Варто приділити увагу цим питанням у межах 

окремих банків і на рівні всієї банківської системи (рис. 3). 

Дисертантом зазначено, що основними чинниками, які впливають на процес 

капіталізації на макрорівні, є:  

 ринкова кон’юктура – певна економічна ситуація на ринку, що складається 

сприятливим чином для підвищення рівня забезпечення капіталом банківської 

системи; 

 макроекономічна ситуація у країні – наявність чи відсутність позитивних умов 

для розвитку національної економіки, що мають безпосередній вплив на 

банківський сектор; 

 рівень розвитку фондового ринку – як один зі чинників підвищення капіталізації 

банків України, що створює можливості залучення капіталу через відповідні 

канали;  

 регулятивна політика НБУ – система методів та інструментів управління 

банківським сектором з метою гарантування його стабільного розвитку і 

підтримання оптимального рівня капіталізації системи.  
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МАКРОРІВЕНЬ МІКРОРІВЕНЬ

МЕТА ПРОЦЕСУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

ЧИННИКИ ВПЛИВУ

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ 

· Стабільність банківської системи

· Сприяння економічному зростанню

· Підвищення довіри до банківської 

системи

· Визначення перспектив розвитку 

банківської системи

· Забезпечення ефективної діяльності 

банку

· Надійність та стійкість банку

· Стратегічні орієнтири розвитку банку

· Захист інтересів вкладників і 

кредиторів

1. Ринкова кон'юнктура

2. Макроекономічна ситуація у країні

3. Рівень розвитку фондового ринку

4. Регулятивна політика НБУ

5. Глобалізація (як можливість виходу на 

зовнішні ринки для залучення додаткових 

коштів)

1. Якість активів

2. Позиція власників (готовність 

інвестувати)

3. Кваліфікація менеджменту

1. Удосконалення банківського 

законодавства

2. Створення умов для стимулювання 

нарощування банками власного капіталу

3. Підвищення вимог до нормативів 

капіталу для системних банків

4. Сприяння розвитку фондового ринку

5. Запровадження умов угоди Базель ІІІ

1. Моніторинг якості активів банку

2. Підвищення кваліфікації банківського 

менеджменту

3. Раціональне визначення, вимірювання 

ризиків

4. Ефективність політики управління 

ризиками у банку

5. Обґрунтування для власників потреби в 

інвестиціях 

 
Рис. 3. Декомпозиція процесу капіталізації банківської системи України  

Джерело: розроблено автором 

Серед чинників мікрорівня необхідно виділити: 

1. Якість активів – частка проблемних активів у балансах банків, які призводять 

до вичерпування страхових резервів, отже, впливають на капіталізацію.  

2. Позиція власників – бажання і спроможність акціонерів інвестувати в установу. 

3. Кваліфікація менеджменту – прийняття грамотних, послідовних, своєчасних 

рішень щодо управління банком, від обґрунтованості яких залежить успішність 

розвитку банківської установи. 

Відсутність кооперативних банків у фінансовому секторі України спричинена 

недооцінюванням їхньої важливості та ролі у розвитку національної економіки. 

Досвід більшості розвинених країн доводить їхню ефективність навіть у кризових 

умовах. Незважаючи на спроби створення системи кооперативних банків в Україні, 

досі вони не функціонують. Сучасні тенденції у реальному секторі економіки 

демонструють необхідність формування умов для розвитку банків такого типу. 

Основними напрямами діяльності для них мали б стати: фінансове забезпечення 
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інвестиційних проектів розвитку регіонів, обслуговування фізичних осіб, малих і 

середніх підприємств у сільських регіонах, невеликих містах.  

Упровадження запропонованих рекомендацій сприятиме підвищенню 

ефективності системи банківського регулювання та нагляду в Україні, дасть змогу 

підтримувати стабільність банківської системи, довіру кредиторів, інвесторів, 

вкладників до банківського сектора та НБУ. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано науково-теоретичні, методичні та 

практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування системи 

банківського регулювання та нагляду в Україні. За результатами дослідження 

сформульовано такі висновки і пропозиції теоретичного та практичного характеру.  

1. За результатами узагальнення існуючих наукових підходів вітчизняних 

фахівців у дослідження понять «банківське регулювання» та «банківський нагляд», 

вважаємо, що виклики сучасності зумовлюють об’єктивну необхідність їх 

перегляду. У зв’язку з тим запропоновано власне тлумачення цих дефініцій. 

Банківське регулювання – це діяльність з приводу розроблення й ухвалення законів, 

положень, інструкцій, директив, що визначають межі банківської діяльності та 

передбачають використання конкретних інструментів, методів, щоб забезпечити на 

належному рівні захист інтересів вкладників, кредиторів, акціонерів, клієнтів, а 

також сприяти стабільному розвитку банківського сектора в умовах відкритої 

економіки України. Банківський нагляд – це моніторинг процесів, які відбуваються 

у банківській сфері на всіх етапах життєвого циклу банків для відстеження 

дотримання банками законодавства, економічних нормативів діяльності та інших 

вимог Національного банку, а також застосування відповідних заходів для 

виправлення ситуації на початкових етапах з метою досягнення стабільності 

банківської системи в умовах відкритої економіки України.  

2. Кризові тенденції у вітчизняному банківському секторі впродовж 2014-2015 

років продемонстрували потребу у проведенні регулятором видозміненого виду 

контролю за банками – ефективного банківського нагляду, суть якого вбачаємо у 

такому: це комплекс заходів, що включає у себе контроль та відстеження ситуації у 

банківському секторі; базується на інституційно-правовому, методологічному, 

інформаційному, фінансовому забезпеченні; передбачає використання безвиїзного, 

виїзного нагляду та громадського контролю для досягнення системної стабільності, 

динамічного розвитку банківської системи, захищеності інтересів кредиторів, 

вкладників, акціонерів, клієнтів, а також якісного управління ризиками в умовах 

відкритої економіки України.  

3.  Обґрунтовано, що для ефективного функціонування банківській установі 

необхідно адекватно управляти рівнем своєї ліквідності. Недостатня та надлишкова 

ліквідність мають негативні наслідки для банківської установи й усієї системи. 

Контроль за рівнем ліквідності здійснює НБУ шляхом встановлення економічних 

нормативів ліквідності. Проте регулятор не може обмежувати банки у нарощуванні 

вільної ліквідності.  

Упродовж останніх років у банківському секторі простежується ситуація з 

перевищенням нормативів ліквідності майже у 1,5 раза їхніх нормативних значень. 
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Це пов’язано з накопиченням ліквідності банками через зменшення обсягів 

активних операцій. У випадку з недостатнім рівнем ліквідності НБУ надає кредити 

рефінансування та використовує адміністративні методи. Процедура 

рефінансування не позбавлена недоліків, серед яких варто виокремити: нецільовий 

характер використання коштів; надання фінансової підтримки першочергово 

системним і великим банкам; видача кредитів рефінансування проблемним банкам, 

у які через певний період вводили тимчасову адміністрацію. Удосконалення 

процедури рефінансування вбачаємо у такому: надання кредитів рефінансування 

лише платоспроможним банкам, які мають тимчасові проблеми з відтоком 

депозитів, а проблемним банкам – лише під особисті гарантії його акціонерів; 

скорочення максимального терміну кредитування до 30 днів; здійснення контролю 

за цільовим використанням отриманих коштів. 

4. Доведено, що для підвищення ефективності банківського нагляду важливо 

поряд з традиційними його інструментами (виїзне та безвиїзне інспектування) 

застосовувати також і громадський контроль за діяльністю банківських установ. 

Власне громадський контроль має сприяти динамічному розвитку банківського 

сектора, підвищенню довіри до банків, зростанню прозорості та публічності 

банківських установ. Ці стратегічні завдання можна досягнути, застосовуючи 

конкретні інструменти його реалізації, а саме: якісний аналіз стану банківської 

системи; доведення до громадськості інформації про банки; оприлюднення 

рейтингів незалежних рейтингових агентств; надання висновків і рекомендацій НБУ 

для прийняття рішень. 

5. У кожній економічно розвиненій країні функціонують банки з іноземним 

капіталом, що має як переваги, так і недоліки для розвитку банківського сектора. В 

Україні  діяльність банків з іноземним капіталом привнесла багато позитивних 

моментів у розвиток національної банківської системи, зокрема, щодо підвищення 

рівня капіталізації, запровадження сучасних методів корпоративного управління, 

ризик-менеджменту та новітніх банківських продуктів і технологій. Однак з’явилися 

також значні суперечності економічного характеру – небезпека втрати суверенітету 

банківської системи, ризик залежного розвитку та валютний ризик. Отож, виникає 

потреба у застосуванні особливих підходів до регулювання діяльності банків з 

іноземним капіталом. Таке регулювання потрібно проводити на етапі реєстрації 

(входження) банку, у процесі діяльності та на стадії ліквідації. Також необхідно 

відстежувати країни походження капіталу й режими регулювання та нагляду за 

банками у них; запровадити вимогу щодо надання стратегічного бізнес-плану 

мінімум на 5 років з метою нівелювання спекулятивних мотивів входження банків з 

іноземним капіталом.  

6. Регулювання капіталізації банківської системи є одним з важливих чинників 

впливу на економічне зростання, адже рівнем капіталізації визначено достатність 

ресурсів для реального сектора економіки. Проведений аналіз основних показників 

діяльності, фінансової звітності банків дав змогу сформувати математичну модель, 

яка ґрунтується на алгоритмі Хо-Калмана і прогнозує рівень капіталізації 

банківської системи на наступний період. З’ясовано, що за групами банків ситуація 

є такою: вищий рівень капіталізації за обраними показниками демонструють малі та 
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середні банки, водночас великі та найбільші банки відчувають дефіцит капіталу, 

сформованого з якісних джерел.  

7. Аргументовано, що вирішувати проблему недостатнього рівня капіталізації 

необхідно комплексно, враховуючи специфіку вітчизняної фінансової сфери, на 

макро- та мікрорівнях. Запропоновано такі шляхи розв’язання проблеми 

капіталізації на макрорівні: удосконалення банківського законодавства, створення 

умов для нарощування банками власного капіталу, підвищення вимог до системних 

банків, запровадження умов угоди Базель ІІІ, сприяння розвитку фондового ринку. 

Заходи на мікрорівні мають передбачати таке: проведення моніторингу якості 

активів у банку, підвищення кваліфікації банківського менеджменту, здійснення 

ефективної політики управління ризиками. Особливу увагу варто приділити роботі з 

власниками щодо можливостей додаткового інвестування. 

8. Сформульовано підходи щодо створення в Україні системи кооперативних 

банків. Досвід і практична значущість кооперативних банків у європейських країнах 

доводять ефективність і перспективність їхньої діяльності в Україні. Тому НБУ 

варто розглянути можливості використання такого досвіду на вітчизняному ринку. 

Основними напрямами діяльності кооперативних банків мали б стати: фінансове 

забезпечення регіональних проектів розвитку, обслуговування населення сільських 

територій, малого та середнього бізнесу. Діяльність кооперативних банків дасть 

змогу розширити фінансування агропромислового комплексу. 

Отримані наукові результати, рекомендації та пропозиції сприятимуть 

підвищенню ефективності системи банківського регулювання та нагляду в Україні. 

Їхня практична імплементація дасть змогу забезпечити стабільність банківського 

сектора, підвищити довіру кредиторів, інвесторів, вкладників до банківської 

системи та регулятора в умовах відкритої економіки України. 
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АНОТАЦІЯ 

Щуревич О. І. Система банківського регулювання та нагляду в умовах 

відкритої економіки України. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 

У дисертаційній роботі розглянуто особливості функціонування системи 

банківського регулювання та нагляду в Україні. Запропоновано авторське 

тлумачення понять «банківське регулювання», «банківський нагляд», «ефективний 

банківський нагляд». Розроблено структурну модель ефективного банківського 

нагляду, яка включає 4 підсистеми та 3 структурні складові, що дають змогу 

комплексно охарактеризувати сутність поняття. Розглянуто інструменти та методи 

банківського регулювання та нагляду. Окреслено їхні інституційно-правові основи. 

Проаналізовано здійснення Національним банком попереднього контролю за 

банками та надано оцінку механізму проведення інспектування банків.  

Сформульовано пропозиції щодо покращення механізму регулювання 

ліквідності банківської системи України на основі удосконалення процедури 

рефінансування комерційних банків. Обґрунтовано концептуальні засади 

проведення громадського контролю за банківськими установами та розроблено 

модель, що включає такі його елементи: суб’єкти реалізації, принципи, інструменти 

та стратегічні завдання громадського контролю. 

Запропоновано напрями регулювання діяльності банків з іноземним капіталом 

в Україні. Досліджено стан і тенденції змін рівня капіталізації банківської системи 

за допомогою математичних методів прогнозування; розроблено структурно-логічну 

схему сучасного стану капіталізації банківського сектора. Узагальнено світовий 

досвід функціонування комерційних банків та розглянуто можливості його 

імплементації відповідно до умов розвитку вітчизняної банківської систем, зокрема 

у частині створення в Україні системи кооперативних банків. 

Ключові слова: банківське регулювання, банківський нагляд, ефективний 

банківський нагляд, Національний банк України, банківська система, капіталізація, 

ліквідність, стабільність банківського сектора.  

 

АННОТАЦИЯ 

Щуревич О.И. Система банковского регулирования и надзора в условиях 

открытой экономики Украины. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.08. – деньги, финансы и кредит. – Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко, Львов, 2017. 

В диссертационной работе рассмотрены особенности функционирования 

системы банковского регулирования и надзора в Украине. Предложено авторское 
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толкование понятий «банковское регулирование», «банковский надзор», 

«эффективный банковский надзор». Разработана структурная модель эффективного 

банковского надзора, которая включает 4 подсистемы и 3 структурные 

составляющие, позволяющие комплексно охарактеризовать сущность понятия. 

Рассмотрены инструменты и методы банковского регулирования и надзора. 

Определены их институционально-правовые основы. Проанализировано 

осуществление Национальным банком предварительного контроля за банками и 

дана оценка механизма проведения инспектирования банков. 

Поданы предложения относительно совершенствования механизма 

регулирования ликвидности банковской системы Украины на основе 

совершенствования процедуры рефинансирования коммерческих банков. 

Концептуально обосновано проведение общественного контроля за банковскими 

учреждениями и разработана модель, включающая такие его элементы: субъекты 

реализации, принципы, инструменты и стратегические задачи общественного 

контроля. 

Предложены направления регулирования деятельности банков с иностранным 

капиталом в Украине. Исследован уровень капитализации банковской системы с 

помощью математических методов прогнозирования и разработана структурна-

логическая схема современного состояния капитализации банковского сектора. 

Обобщен мировой опыт функционирования коммерческих банков и рассмотрены 

возможности его имплементации в соответствии с условиями развития 

отечественной банковской системы, а именно в части создания в Украине системы 

кооперативных банков. 

Ключевые слова: банковское регулирование, банковский надзор, 

эффективный банковский надзор, Национальный банк Украины, банковская 

система, капитализация, ликвидность, стабильность банковского сектора. 

 

ANNOTATION 

Shchurevych O. I. The system of banking regulation and supervision in the 

open economy of Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation applying for a scientific degree of the Candidate in Economic 

Sciences. Speciality 08.00.08 – Money, Finance and Credit. – Ivan Franko National 

University of Lviv, Lviv, 2017.  

The dissertation covers the peculiarities of banking regulation and supervision 

system functioning in Ukraine.  

The author elaborates a definition of the following terms: «banking regulation», 

«banking supervision», «effective banking supervision». Structural model of effective 

banking regulation has been developed. It includes four sub-systems: institutional – 

judicial, methodological, informational and financial; as well as three structural 

components – strategic tasks, performance indicators and general directions of the 

effective banking supervision performance that allow to coherently define the gist of the 

matter.  

In addition, the research project contains a detailed description of the methods and 

instruments of bank regulation and supervision, both administrative and indicative. The 



21 

author analyzes the peculiarities of introductory, preliminary, current and subsequent 

controls, which are conducted during off-site supervision and inspections of banks.  

The author formulated proposals regarding improvement of the mechanism of the 

Ukrainian banking system liquidity regulation based on the procedures of commercial 

banks refinancing. The disadvantages of functioning of the mechanism of refinancing and 

the possibility of their elimination are identified; these are the following: financial support 

should be provided only to solvent banks, and concerning problematic ones - under 

personal guarantees of shareholders; reduce the maximum term of refinancing loans up to 

30 days; to control the purposeful use of such funds. 

To increase publicity and transparency of banks, it is necessary to use public control 

over their activities. The conceptual principles of carrying out public control of banks are 

formulated. The following components of public control are described in detail: subjects 

of implementation, principles, tools and strategic tasks. Properly organized control will 

increase confidence in banks, which is a key factor to ensure the effective development, 

transparency of the banking sector and protecting the interests of depositors and creditors. 

The impact of banks with foreign capital on the domestic banking sector could not 

be unambiguously assessed as positive or negative; therefore, it is necessary to regulate the 

procedure of introducing foreign investment into the banking system in order to maximize 

the benefits and minimize the threats of the domestic banks functioning. It is necessary to 

monitor the countries of origin of the capital and regimes of regulation and supervision in 

those countries, to analyze financial indicators of parent banks, to introduce a requirement 

for the provision of a strategic business plan for at least 5 years. 

For a comprehensive assessment of the state of capitalization of banking 

institutions, a model was developed using economic and mathematical modeling methods 

that will determine the level of capitalization of the banking system for the next period; 

and a structural and logical scheme that describes the current state of capitalization at the 

macro and microeconomic levels. 

The experience of developed countries banking systems was considered and 

possibilities of its implementation into the domestic banking system were examined. In 

particular, the author conducts the analysis of the peculiarities of European cooperative 

banks functioning.  

The recommendations and proposals provided in the dissertation will improve the 

banking regulation and supervision system efficiency in Ukraine. Its practical 

implementation provides the opportunity to ensure the banking sector stability, boost the 

confidence of creditors, investors, contributors in the banking system and the regulator.  

Keywords: banking regulation, banking supervision, effective banking supervision, 

National Bank of Ukraine, banking system, capitalization, liquidity, stability of banking 

sector.  

 

 


