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Інтеграція України в Європейську банківську систему: очищення, перезавантаження та Базель III
Актуальність дослідження пов’язана зі зміною умов функціонування банків України під впливом внутрішньої та глобальної
фінансової нестабільності, а також впровадження в дію нормативної бази Національного банку України з банківського
регулювання відповідно до рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду. Основна мета цього дослідження ‒
проаналізувати ступінь реалізації та дотримання положень Базель III в українській банківській системі. Для проведення
дослідження були використані нормативні та законодавчі документи Національного банку України, Базельських угод, статистичні
дані банків України та Національного банку України. З цією метою проведено аналіз основних показників фінансової стабільності
українських банків за період 2014–2017 рр. Доведено, що посткризові нормативні зміни спрямовані на відновлення стабільності
банків. Результати досліджень свідчать що зміни банківських нормативів можуть бути репресивними, наприклад, очищення та
перезавантаження банківської системи виступили ефективним інструментом антикризового управління. В результаті доведено, що
банки з іноземним капіталом є найбільш стабільними в банківській системі України у порівнянні з вітчизняними банками.
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Интеграция Украины в Европейскую банковскую систему: очищение, перезагрузки и Базель III
Актуальность исследования связана с изменением условий функционирования банков Украины под влиянием внутренней и
глобальной финансовой нестабильности, а также введение в действие нормативной базы Национального банка Украины по
банковскому регулированию в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору. Основная цель
этого исследования – проанализировать степень реализации и соблюдения положений Базель III в украинской банковской системе.
Для проведения исследования были использованы нормативные и законодательные документы Национального банка Украины,
Базельского соглашения, статистические данные банков Украины и Национального банка Украины. С этой целью проведен анализ
основных показателей финансовой устойчивости украинских банков за период 2014‒2017 гг. Доказано, что посткризисные
нормативные изменения направлены на восстановление стабильности банков. Результаты исследований свидетельствуют, что
изменения банковских нормативов могут быть репрессивными, например, очистка и перезагрузка банковской системы выступили
эффективным инструментом антикризисного управления. В результате доказано, что банки с иностранным капиталом являются
наиболее стабильными в банковской системе Украины по сравнению с отечественными банками.
Ключевые слова: Базель, банковская система, банки, банковское регулирование, кризис, управление рисками, деятельность
банков, эффективность банка, Национальный банк Украины.
Классификация JEL: E58, G21, G28, G32.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0
International license, что позволяет неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение на любом
носителе при условии наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

