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СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛУ БАНКІВ  

  

Банківська система є однією з важливих складових економіки, оскільки 

пов’язана з усіма її секторами й саме вона забезпечує єдність економічного 

простору за рахунок підтримки руху фінансових потоків, грошового обігу, обігу 

капіталу, надання потрібного фінансування промисловим підприємствам, 

державному бюджету, приватним господарствам. Усе це сприяє здійсненню 

ефективної економічної діяльності суб’єктами господарювання, забезпечує 

стабільність економіки країни та сталий розвиток суспільства загалом [1].  

Проблеми функціонування та розвитку банківських систем досліджували 

вітчизняні та зарубіжні вчені Г. Бєлоглазова, А. Грязнова, О. Лаврушин, Х. 

Мінскі, Дж. Стігліц, Г. Тосунян, М. Ю. Андреєва, І. С. Благун, В. В. Вітлінський, 

В. М. Гейць та інші.  

Проте, як показує світовий досвід та результати діяльності банківського 

сектору наших країн сусідів – Росії та Польщі, забезпечення фінансової стійкості, 

надійності та перспектив розвитку банківництва передбачає вирішення проблеми 

регулювання банківського капіталу у теоретичному, прикладному, 

методологічному та організаційному вимірі, незалежно від просторових 

кордонів. Дослідження економічної літератури показали наявність 

різносторонніх поглядів та ряд невизначеностей у дослідженні сутності 

банківського капіталу, його структурних складових та функціонального 

призначення.   

У практичній діяльності сучасні банки значно розширили джерела 

утворення капітальної бази – від застосування виключно власного капіталу 

(внески засновників, акціонерів, резерви, капіталізований прибуток) до 

залучення коштів на міжбанківському ринку, випуску власних боргових цінних 

паперів, врахування субординованого боргу. Це дає підстави визначити 

банківський капітал як грошові кошти і виражені в грошовій формі частки 

матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що перебувають у 

розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення операцій із 

розміщення коштів і надання послуг з метою отримання прибутку.   

Зміст регулювання банківського капіталу полягає у встановленні та 

відстеженні дотримання нормативних вимог щодо величини банківського 

капіталу, оптимізації його структурних складових відповідно до стратегії 

розвитку, цілей діяльності банків та рівня, притаманних їм фінансових ризиків. 



 

 

Регулювання банківського капіталу у глобальному фінансовому просторі та на 

рівні банківського сектору кожної країни має ґрунтуватися на принципах 

дотримання ринкової дисципліни та забезпечення інформаційної прозорості 

діяльності банків, визначення кількісних та якісних критеріїв формування та 

використання банківського капіталу з урахуванням ризиків.   

Світова фінансова кризи та напрями її подолання виявили недосконалість 

міжнародних регулятивних положень щодо капіталу, зокрема угоди Базель ІІ, що 

потребує перегляду та доопрацювання[2]. Актуальним на міжнародному рівні є 

створення наднаціональних регуляторів фінансового ринку, до комтепенції яких 

належатиме й розробка положень і рекомендацій щодо регулювання 

банківського капіталу. Враховуючи статистичні дані діяльності банківського 

сектору України, Росії та Польщі у період подолання кризових наслідків [3; 4], 

спільними аспектами у регулюванні банківського капіталу є такі:   

• забезпечення реалізації стратегії поступового нарощення 

банківського капіталу (збільшення величини банківського капіталу по 

відношенню до ВВП країни, зростання обсягів капіталізації банків через 

покращання його якісних складових, перегляд вимог до показників достатності 

капіталу із забезпеченням їх диференціації для різних груп банків);   

• подолання залежності втрати капіталу банків від дії фінансових 

ризиків, зокрема кредитних (компенсація втрат пов’язаних із формуванням 

резервів під можливі втрати за кредитними операціями банків, врахування 

взаємозв’яків з валютними ризиками);  

• обґрунтування позиції регуляторів щодо консолідації банківського 

капіталу, нормативів капіталу для малих вітчизняних банків та функціонування 

транснаціональних фінансових корпорацій на території названих країн з 

урахуванням особливостей нормативно-правового та економічного регулювання 

у цих країнах та факторів глобалізації у фінансовому секторі.   
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