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У статті розглянуто новітні методичні рекомендації Базельського комітету з питань банківського нагляду,
розроблені у відповідь на наслідки світової фінансової кризи та відомі як Базель III. Мета – дослідити
наукові підходи до обґрунтування банківського регулювання як ключової умови подолання економічної
кризи та підвищення фінансової стійкості. Об’єктом дослідження є інструменти Базель III, які будуть
впроваджені в політику банківського регулювання України. Систематичний підхід та метод системного
мислення, використані у статті, дозволяють обґрунтувати доцільність управління українськими банківськими
установами на основі ризик-орієнтованого підходу та визначити стратегію банківського нагляду на наступні
1-3 роки. У роботі оцінено результати стрес-тестування найбільших банків України, які вказують на те, що
банківський сектор є достатньо капіталізованим за відсутності макроекономічних потрясінь, однак у разі
настання кризи деякі з цих банків не є захищеними. Тому автори пропонують рекомендації щодо
вдосконалення регулювання цих установ, поетапного впровадження принципів Базель III, застосування
нових вимог, стандартів, інструментів і методів корпоративного управління та управління ризиками в банках
України.
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В статье рассмотрены новейшие методические рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору,
разработанные в ответ на последствия мирового финансового кризиса и известные как Базель III. Цель –
исследовать научные подходы к обоснованию банковского регулирования как ключевого условия
преодоления экономического кризиса и повышения финансовой устойчивости. Объектом исследования
являются инструменты Базель III, которые будут внедрены в политику банковского регулирования Украины.
Систематический подход и метод системного мышления, использованные в статье, позволяют обосновать
целесообразность управления украинскими банковскими учреждениями на основании рискориентированного подхода и определить стратегию банковского надзора на следующие 1-3 года. В работе
оценены результаты стресс-тестирования самых крупных банков Украины, которые указывают на то, что
банковский сектор достаточно капитализирован при отсутствии макроэкономических потрясений, однако
при наступлении кризиса некоторые банки не защищены. Поэтому авторы предлагают рекомендации по
усовершенствованию регулирования этих учреждений, поэтапному применению принципов Базель III,
использованию новых требований, стандартов, инструментов и методов корпоративного управления и
управления рисками в банках Украины.
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