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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ БАЗЕЛЯ Ш ^ЖРАЇНСЬКИМИ БАНКАМИ
Банківська система України являється однією з нацдашмічніших сфюр діяльності фінансового
ринку Світова фінансова криза виявила ряд недоліків у розвитку та діяльності банківських установ,
зокрема у створенні резервних фондів за операціями, у проведенні надмірної ризиковаж>ї політики у
здійсненні банківських операцій, у недостатньо відпріцьованому механізмі здійснення контролю за
активними операціями банківських установ тощо. Це провело до втрати ліквідності банків, понеоення
збитків, падіння якості активних операцій та ін„ що свідчить про недосконалість функціонування не
лише окремих банківських установ, але й банківської системи України у цілому. Саме тому питання
удосконалення банківського регулювання і нагляду в Україні є надавичайію актуальним.
Вивчаючи досвід зарубіжних країн можна відмітити що кріза виявила проблеми та
недсюгірацкжання не лише у діяльності банківських установ, але і в нормативно-правовій документації,
що регулює гаку діяльність. Історично склалось таким чином, що з метою розробки пропозицій та
рекомендацій по удосконаленню банківського нагляду і розробки уніфікованих вимог щодо
регулювання діяльності банківських установ президентами центральних банків країн гак званої Великої
десятки у 1974 році було створено Баоельський компетз питань банківського нагляду, [1, с. 5].
Базельським комітетом за усю істерію його існування було розроблено і прийнято наступні
документи:
- „Міжнародне наближення визначення капіталу та нормативів капіталу” (Базель L 1988 p.), в якому
увага акцентована на регулятивному капіталі та кредитному »вику;
- , Поправки до Бшельської угоди про капітал” (1996 p.), в якому' найбільш суттєвою є поправка
щодо врахування ринкових ризиків в діяльності банківських установ;
- „Основні принципи афективного банківського нагляду* (1997 p.);
- „Нова шншптуатьна основа Угода про капітал” (Базель П, 2004 p.), за допомогою якого в
банківській системі відбувається врахування операнійнихризиків;
- Базель ПІ 2010 p., що вимагає підвищення якосп акціонерного капіталу', встановлює буфери
капіталу' та вимоги до підтримки рівня ліквідності банківських установ [1, с. 5].
Для подальїшго розвитку банківських установ та уникнення негативних впливів на них
Базельським комітетом були внесені доповнення щодо основних вимог регулювання діяльності банків.
Документ отримав назву Базель III У ньому зазначено, що для уникнення надмірних ризиків
всгадовлюєіься довий коефіцієнт ліверцджу (відношення обсягу' позикових коштів до власних) - на
рівні 3 % [2, с. 6]. Крім того, якщо у попередніх документах йиіла мова про кредитний, операційний,
ринковий ризики, то у оновленому' документі значної увага приділили контролю за ризиком ліквідності
та встановили такі кізефіцієнга як коефіцієнт ліквідного покриття та коефіцієнт чистого стабільного
фінансування. Це сприятиме більш жорсткому контролю діяльності банківських установ, а також
зміцненню їх фінансового стану’ та зростання можливості їх оперу непередбачуваним негативним
подіям.
Вимога Базель III в основному стосуються змін щодо вимог до капіталу банку. Згідно з новими
стандартами планується збільшення акціонерного капіталу, основний капітал (капітал першого рівня)
має зрости з 4 до 6% а додатковий капітал (капітал другого рівня) повинен становити не більше 2%
тобто основний капітал повинен у тричі бути більшим ніж додатковий, що дозволить забезпечиш
високу'якість капіталу' для п)ютистояння як ринковому, так і кредитному та операційному ризикам [1, с.
5]. Для підтримки досгапюсгі капіталу Базелем ІП "вводяться такі показники ж буфер збереження
капіталу та конлрциклічний буфер капіталу. Буфер збереження забезпечуватиме належний рівень
капіталу у випадку' економічного спаду; в разі настання фінансової »рви або інших непередбачуваних
негативних змін зовнішнього середовища Конгрджлічний буфер використовуватиметься прі
економічному підйомі та передбачатиме додаткові відрахування до додаткового резервного капіталу'.
Слід відмітити про те що угода Базель ПІ не відміняє попередній документ, а доповнює вимоги
угоди Базель II. Нові вимога впроваджуватимуться в діяльнісгь банківських установ протягом 2013 2019 pp. за визначеними етапами [1, с. 5].
Вимога Базеля Ш передбачають не лише підвищення вимог до норм здійснення регулювання
діяльності башсівських установ, але й пропонують шляхи компенсації суттєвого під вищення вимог до
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капіталу. Банківські установи машмуіь усі можливості та достатній обсяг часу7 для формування
стратеги татактки її впровадження в діяльність для того щоб здійснювали натіпування капіталу.
В Украйні діяльність банківських установ регулюється законодавством країни і лише в компетенції
НБУ встановлювати вимога щодо дотримання певних нормативів та коефіцієнтів українськими
банками. Основні вимога щодо встановлених обов'язкових нормапівів та порядку розрахунку капіталу
банку затверджені Інструкцією НБУ „Про порядок регулювання діяльності банків в УкраїнГ [3].
Протягом 2010 року' НБУ змінив основні вимоги до структурі капіталу банківських установ та
підвищив рівень мінімального розміру регуляшвного капіталу7.
Банківські установи України мають ряд проблем, що не дозволяє їм швидко перейти на стандарта
нової угода " Комітету з банківського нагляду7: невідпрацьованість механізмів вдосконалення
внутрішню! системи контролю за рвиками у банках; незабезпеченість програмними продуктами
щодо здійснення інформаційного забезпечення процесу управління ризиками; незацікавжнісіь
акціонерів банків у запровадженні ефективного механізму7управління ризиками тощо.
Особливе значення для України на сьогоддішній день є вирішення проблеми створення ефективної
системи банківського нагляду, зважаючи на такі процеси в країні та в банківській системі:
- нестабільність економічної ситуації в країні:
- нестабільність банківської системи;
- недостатній досвід діяльності українських банків в умовах рінкової економіки;
- незавершеність пронесу р іншьюїтранофоріацГї банківського сектору,
- схильність до над мірної ризикованості здійснення діяльності банківськими установами;
- недостатній рівень резервування на покриття ризиків за операціями банку7та рівень а{юрмоватюго
банком капіталу, що негштжно відобртжується на якості активів банку;
- низький рівень системи контролю та аудиту7в банківських установах, [4].
Деякі науковці і практики переконані, шо у довгостроковому періоді від, переход)7на нові стандарт
Базельського комітету виграють усі, оскільки банківська система стане більш стійкою га стабільною;
для переходу7на нові умови вщводшься достатньо часу7щоб зміцнити банкам бази капіталу і системи
рюик-менедяшенту. р , С. 91].
Банювський сектор України поведений відповідно до стандартів Базеля І та частково враховані
вимога угоди Базеля П. В подальшій перспективі українським банківським установам доцільно було б
продовжувати здійснення переходу' на стандарт Базеля П та гтуваш еь до"загровадження принципів
Базеля III. Перехід та виконання угод Базельського комітету7"сприятиме підвищенню ліквідності
банківського сектору, мінімізації банківських ризиків, удосконаленню прозорості української
банківської системи, більшій концентрації та підвищенню якості капіталу вітчизняних банківських
установ.
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У поспфшовий період достає роль банківського нагляду; оскільки ю на не зводиться тільки до
контролю чи накладення санкцій, а полягає в сприянні щодо визначення та вирішення існуючих
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