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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Банківська діяльність є одним із вагомих чинників 

розвитку економіки. За допомогою банківської системи можливо суттєво прискорити 

темпи економічного зростання як країни. Проте в умовах циклічності розвитку економіки, 

глобалізаційних процесів, зростанням нестабільності світової фінансово-економічної 

взаємодії, приділення недостатньої уваги банківській системі країни може призвести до 

затяжних фінансово-економічних криз, подолати які буде дуже важко. Тому, цілком 

зрозуміло, виникає необхідність у проведенні державного регулювання банківської 

діяльності в Україні. 

Значний вклад у розробку проблеми державного регулювання банківської 

діяльності внесли С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, К.Ф.Ковальчук, І.В 

Вишнякова, Л.М.Савчук, І.Г.Сокиринська, О. І. Барановський, І.І. Благун, Є. Бобров, Т.П. 

Богдан, О. Б. Бус, О.В. Васюренко, В. Геєць, В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.С. Любунь, К.Є. 

Раєвський, В. Дергачова, М. Савельєв, О.О.Павлюк, Н. В. Дудченко, I. I. Дяконова, Є. Ю. 

Мордань, А. О. Єпіфанов, К.А. Івченко, С.М. Лобозинська, Л. Г. Кльоба, В. Л. Кльоба, Р. 

Л. Кльоба, В.В. Коваленко, М. В. Суганяка, В. І. Фучеджи, Б. Колісник, В. Костогриз, Т. В. 

Мельник, Ю.М. Мельник, Ф.С. Мишкін, В. С. Стельмах, Т. С. Смовженко, О. І. Кірєєв, О. 

О. Другов, А. В. Олійник, А. А. Чухно. З-поміж зарубіжних вчених дане питання 

досліджували Р. Глік, Д. Ходгман, Х. Букез, М.Д. Чін, Г. Ломбардо, М. Коласа, Ю, 

Мальмендьєр, Л.Е. Свенсон. 

Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є розробка теоретико-

методологічних засад, розвиток методичних підходів та практичних рекомендацій з 

питання проведення державного регулювання банківської діяльності в Україні. 

Для досягнення даної мети в роботі поставленні такі завдання: 

 визначити теоретико-методологічні засади державного регулювання банківської 

діяльності; 

 з’ясувати сутність, функції та структуру банківської системи; 

 обґрунтувати необхідність здійснення державного регулювання банківської 

діяльності; 

 проаналізувати досвід зарубіжних країн у застосуванні банківського нагляду та 

регулювання; 

 проаналізувати монетарний, податковий та інших видів регулювання банківської 

системи в Україні; 

 охарактеризувати національний банк, як орган державного регулювання 

банківської діяльності; 

 проаналізувати впливу іноземного капіталу на ефективність державного 

регулювання банківської діяльності; 

 надати рекомендації щодо вдосконалення регулювання банківської діяльності в 

Україні як один з елементів подолання економічних криз; 

 надати рекомендації щодо визначення основних шляхів забезпечення 

ефективного державного регулювання банківської діяльності в Україні.  

Об’єктом дослідження є процеси державного впливу на банківську систему 

України, їх взаємодія у системі управління. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, методичні підходів та 

практичні рекомендацій щодо державного регулювання банківської діяльності в Україні. 
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 Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використовувалися загальні та спеціальні методи наукового дослідження. Для аналізу 

теоретико-методологічних засад державного управління банківської діяльності 

використовувалися  методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу. Для формування 

більш глибокого уявлення про зарубіжний досвід банківського регулювання 

використовувався історичний та діалектичний методи. Так для досліду даного питання 

використовувався метод порівняння (порівнювався сучасний стан банківського 

регулювання в різних країнах). Факторний та порівняльний аналіз були використані при 

аналізі діяльності банків; на основі використання порівняльного, нормативно-

розрахункового та балансового методів досліджено процес організації регулювання 

банківської діяльності в Україні. Також використовувався табличний, графічний та метод 

статистичних порівнянь. 

 Наукова новизна, апробація в дослідженні полягає у вирішенні важливої 

проблеми – узагальненні теоретико-методологічних засад державного регулювання 

банківської діяльності в Україні. Так, науково обґрунтовано необхідність здійснення 

регулювання банківської діяльності на державному рівні. Удосконалено  понятійний 

апарат визначення банківської діяльності, банківського нагляду та банківського 

регулювання. Проаналізовано взаємозв’язок розвитку банківської діяльності та розвитку 

економіки країни.  

 Також дослідження знайшло відображення у тезах науково-практичної 

конференції «Лісабонський договір – 10 років після набуття чинності. Що змінилося у 

функціонуванні ЄС?», що відбулася  2 грудня 2019р. Назва тез: «Досвід країн ЄС у 

застосуванні банківського нагляду та регулювання».  

 Практичне значення одержаних результатів. Наукові положення, висновки та 

рекомендації можуть бути використані органами державної влади для розробки 

ефективної системи регулювання банківської діяльності. Окремі результати наукового 

дослідження можуть бути використані у практичній діяльності Національного банку 

України при розробці концептуальних підходів до удосконалення державної політики у 

сфері банківського контролю.  

 Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається з 3 розділів. 

Перший розділ розкриває теоретико-методологічні засади державного регулювання 

банківської діяльності і складається з 3 частин. У першій частині визначено сутність, 

функції та структура банківської системи, друга частина обґрунтовує необхідність 

здійснення державного регулювання банківської діяльності, в третій наведено досвід 

зарубіжних країн у застосуванні банківського нагляду та регулювання. 

 У другому розділі проведено аналіз сучасного стану державного регулювання 

банківської діяльності. Даний розділ складається з 3 частин: аналіз монетарного, 

податкового та інших видів регулювання банківської системи; характеристика 

національного банку, як органу державного регулювання банківської діяльності; аналіз 

впливу іноземного капіталу на ефективність державного регулювання банківської 

діяльності. 

Третій розділ складається з 2 частин і узагальнює шляхи вдосконалення 

державного регулювання банківської діяльності в Україні. Перша частина розкриває 

методологічні підходи щодо вдосконалення регулювання банківської діяльності в Україні 

як один з елементів подолання економічних криз. Друга частина висвітлює основні шляхи 

забезпечення ефективного державного регулювання банківської діяльності в Україні. 
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 Магістерська робота написана на 106 аркушах, містить 13 рисунків, 4 таблиці, 1 

додаток, список використаних джерел.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та основні 

завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, висвітлено наукову новизну і практичне 

значення виконаної роботи. Наведено результати апробації основних положень та 

особистий внесок автора дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади державного регулювання 

банківської діяльності» охарактеризовано проблематику та джерельну базу дослідження 

державного регулювання банківської діяльності  в Україні. 

Підрозділ 1.1. «Сутність, функції та структура банківської системи» наведено 

підходи щодо визначення сутності поняття «банківська система», визначено основні її 

функції та структуру. Інституційний підхід полягає у визначенні банківської системи як 

сукупність банків, які її утворюють і є складовими кредитної системи; інституційно-

економічний підхід визначає банківську систему як поєднання економічних, правових, 

організаційних умов, які визначають потребу системного впорядкування банківської 

діяльності. 

Банківська система покликана виконувати ряд функцій: трансформаційну, емісійну 

та стабілізаційну (рис. 1).  

 
Рис.1. Функції банківської системи 

Банківська система в сучасній Україні є дворівневою структурою управління 

фінансовими ресурсами. Вона включає: верхній рівень – Національний банк, який є 

головним банківським інститутом держави та відповідає за управління всією грошово-

кредитною системою. Його головними клієнтами є інші банківські інститути та урядові 

структури; нижній рівень – банки різних форм власності, спеціалізації й територіального 

рівня, клієнтами яких є підприємства, організації, населення.  

У підрозділі 1.2. «Необхідність здійснення державного регулювання банківської 

діяльності» обгранкувано необхідність здійснення державного регулювання банківської 

діяльності. 

З’ясовано, що державне регулювання банківської діяльності — це система, яка 

виконує функції формування тактичного банківського законодавства та здійснення 

банківського нагляду.  

Функції 
банківської 

системи 

Трансформаційна  

зумовлена 
посередницькою місією 
банків 

Емісійна  

створення платіжних 
засобів і регулювання 
грошового обороту 

Стабілізаційна  

забезпечення 
стабільності 
банківської діяльності 
та грошового ринку 
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Зроблено висновок, що стабільна банківська система, що динамічно розвивається, – 

неодмінна передумова стійкого економічного зростання. А криза банківської системи 

може привести до занепаду всієї економічної системи країни. 

Зроблено висновок, що необхідно проводити вивчення та розробку дієвого 

інструментарію банківського регулювання визначається тенденціями, що формуються в 

сучасних економічних системах та кризовими явищами останніх років. Адже банківське 

регулювання має довгу історію, і саме на сучасному етапі воно передбачає вирішення 

більш складних завдань, оскільки набір інструментів регулювання став значно багатшим, 

а наглядові органи встановлюють більш амбітніші макроекономічні цілі. 

У підрозділі 1.3. «Досвід зарубіжних країн у застосуванні банківського нагляду та 

регулювання» присвячено аналізу стану наукової розробки проблеми у сучасній 

зарубіжній науці.. 

Питання банківського нагляду та регулювання в країнах з розвинутою економікою 

значно актуалізувались упродовж останніх 15–20 років. Їхньому дослідженню присвячено 

праці таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як Роуза П., Радхера К., Мишкіна Ф., 

Масленникова В., Полякова В., Примостки Л., Мороза А., Кришталь Г. та інших.  

Зроблено висновок, що досвід державного регулювання в країнах з розвиненою 

економікою показує, що ефективно виконувати функції банківського регулятора може 

створення мегарегулятор фінансових ринків, який наглядає за діяльністю всіх фінансових 

посередників на єдиній методологічній основі. Створення ринкових механізмів, на які 

можна впливати (координувати) з метою підвищення ефективності їх діяльності може 

стати неоціненним досвідом для розвитку банківської діяльності в Україні. Аналіз та 

впровадження механізмів підвищення ефективності системи банківського регулювання в 

Україні дозволить уникнути тих помилок, які можуть бути критичними для її економіки. 

У другому розділі «Аналіз сучасного стану державного регулювання банківської 

діяльності» проведено аналіз існуючої системи державного регулювання банківської 

діяльності в Україні. 

У підрозділі 2.1. «Аналіз монетарного, податкового та інших видів регулювання 

банківської системи» визначено, в основі регулювання банківської діяльності лежить 

монетарна політика регулювання банківської діяльності. Проаналізовано та визначено 

основні цілі монетарного регулювання: 

 грошова база; 

 процентна ставка; 

 валютний курс;  

 рівень інфляції; 

 економічне зростання; 

 висока зайнятість. 

.Проаналізовано вплив податкового регулювання на банківську діяльність. 

Визначено, що податкове регулювання банківської системи має беззаперечний вплив на 

розвиток грошово-кредитної системи та національної економіки загалом, стимулюючи або 

стримуючи його, банківська система та її клієнти доволі «чутливо» реагують на зміну 

оподаткування методи податкового регулювання банківської діяльності не повинні 

провокувати прагнення мінімізувати податкові зобов’язання банків шляхом приховування 
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фінансових результатів. Оптимальна податкова політика повинна забезпечувати потреби 

держави, не порушуючи відтворювальних процесів, що відбуваються у банківській сфері. 

У підрозділі 2.2. «Національний банк, як орган державного регулювання банківської 

діяльності» охарактеризовано Національний банк України як основний мегарегулятор 

банківської діяльності..  

Визначено, що свою діяльність по регулюванню банківської системи Національний 

банк України здійснює в формі нормативного регулювання основ їх діяльності, 

забезпеченні можливості їх функціонування та реалізації безпосереднього регулювання в 

цій сфері. Оцінюючи ризики із застосуванням системи оцінки ризиків, органи нагляду 

визначають рівень занепокоєння (тобто сукупний ризик) і напрям ризику для кожної 

категорії ризику. Відповідні висновки органів нагляду визначають, які наглядові заходи 

будуть використовуватися, наприклад планова інспекційна перевірка, позапланова 

інспекційна перевірка, заходи безвиїзного нагляду тощо. Застосування методики та 

критеріїв управління ризиками дає змогу органам нагляду визначити, яка саме програма 

наглядових дій має бути розроблена для банку. 

У підрозділі 2.3. «Аналіз впливу іноземного капіталу на ефективність державного 

регулювання банківської діяльності» проаналізовано наявність іноземного капіталу у 

банківській системі України та його вплив на систему державного регулювання 

банківської діяльності. 

Зроблено висновок, що кінцевою метою регулювання іноземного капіталу в 

банківській системі є забезпечення стійкості функціонування банківських установ та 

належного виконання ними притаманних їм функцій та операцій. При цьомускладність 

такого регулювання полягає у переплетення політичних та економічних факторів: рівень 

розвитку банківського сектору; ступінь інтегрованості національного господарства у 

світову економіку; зрілість законодавчої бази. 

 У третьому розділі «Шляхи вдосконалення державного регулювання банківської 

діяльності в Україні» визначено перспективи та надано практичні рекомендації щодо 

подальшого розвитку державного регулювання банківської діяльності в Україні. 

У підрозділі 3.1. «Вдосконалення регулювання банківської діяльності в Україні як 

один з елементів подолання економічних криз» визначено, що основним завданням 

державного антикризового регулювання в банківській системі є недопущення появи 

кризових ситуацій, тобто здійснення постійної оцінки та контролю за сильними і 

слабкими сторонами банківської системи країни з метою підвищення фінансової 

стабільності та зниження ймовірності її краху, а в крайньому випадку – завчасна 

діагностика ризиків та вироблення системи заходів відвернення чи ефективної та швидкої 

локалізації й усунення негативних наслідків. 

Зроблено висновок, що сучасний стан  незадовільного державного регулювання в 

банківській сфері на перший план виводить питання вдосконалення наявних правил і 

підходів побудови механізму державного регулювання банківської системи. Більш 

ефективна така структура державного регулювання банківської діяльності має 

передбачати чітке розмежування банківського регулювання, нагляду та контролю, а також 

консолідацію діяльності державних органів влади в системі загального механізму з 

розподілом чітких зон відповідальності. 

Зроблено практичні рекомендації щодо проведення державного регулювання 

банківської діяльності в Україні у процесі подолання фінансово-економічних криз: 



 

 7 

 змінити регулювання банківської системи у короткостроковому періоді 

неможливо; 

 зміни мають відбуватися системно (включати не менше трьох підсистем: 

підсистема забезпечення, підсистема функціонування та підсистема регулювання); 

 з метою уникнення упередженості та суб’єктивізму банкам повинні надаватися 

інструменти, які дозволять їм самостійно вийти з кризових ситуацій; 

 необхідність розробки комплексу заходів протидії негативному впливу 

потенційних загроз на процес забезпечення стійкості та стабільного функціонування 

банківської системи й кожного окремого банку. 

У підрозділі 3.2. «Основні шляхи забезпечення ефективного державного 

регулювання банківської діяльності в Україні» виявлено ряд проблем та запропоновано 

рекомендації щодо розвитку ефективного державного регулювання банківської діяльності 

в Україні: 

 підвищення рівня капіталізації банків; 

 удосконалення підходів до регулювання операцій банків з пов'язаними особами 

та виявлення реальних обсягів операцій з пов'язаними особами та вжиття заходів, 

спрямованих на їх зменшення; 

 подальше очищення банківської системи від фінансових установ, які є 

неплатоспроможними, здійснюють відмивання грошей та не дотримуються вимог 

законодавства;  

 удосконалення безвиїзного нагляду та інспектування банків;  

 удосконалення порядку створення та ліцензування банків і банківських 

об'єднань;  

 удосконалення процедур тимчасової адміністрації, реорганізації і ліквідації 

банків. 

  

ВИСНОВКИ 

 У магістерській роботі вирішується актуальне наукове завдання, що полягає в 

теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій необхідності 

державного регулювання банківської діяльності в Україні з урахуванням вітчизняного та 

закордонного досвіду. Отримані результати дослідження дозволяють сформулювати 

наступні висновки: 

1. Встановлено, що банківська діяльність визначається як набір посередницьких 

операцій на грошовому ринку, виконання яких дозволено законом тільки під особливим 

наглядом держави спеціальним інститутам, які називаються банками. Банківська 

діяльність є складовою банківська система України, до складу якої також Національний 

банк України та інші банки, а також філій іноземних банків, що створені і діють на 

території України відповідно до законодавства.  

Існують два основних підходи до  визначення банківської системи. Відповідно 

до першого підходу банківська система визначається як сукупність банків, які її 

утворюють і є складовими кредитної системи. Другий підхід полягає у визначенні 

банківської системи як поєднання економічних, правових, організаційних умов, які 

визначають потребу системного впорядкування банківської діяльності. При цьому 

банківська діяльність, є одним з елементів фінансової діяльності держави і складність 

банківської діяльності полягає в тому, що вона охоплює обіг як державних, так і 
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приватних фінансових ресурсів причому зв`язок між ними часто є міцним і нерозривним. 

Вона змушена відповідати жорстким умовам ринку, а отже чуттєва до інших чинників, які 

діють на ринку. 

2. Визначено, що негативні економічні чинники можуть призвести до кризових 

ситуацій в банківській сфері. Це в свою чергу зумовлює необхідність проведення певних 

регулятивних заходів. 

Одним з найефективніших таких заходів виступає державне регулювання – 

економічний метод державного управління, який є системою типових заходів 

законодавчого й контрольного характеру, що здійснюються відповідними державними 

органами та громадськими організаціями з метою стабілізації й пристосування існуючої 

соціально-економічної системи до умов, що постійно змінюються. Яка б стабільна 

економіка не була в країні, та яким би стабільним не здавався фінансовий сектор, - завжди 

виникає необхідність у створенні певного органу чи системи органів для регулювання 

банківської діяльності. 

Метою державного регулювання банківської сфери є підтримка стійкості 

національної банківської системи, запобігання банкрутства окремих банків, підтримка 

конкуренції в банківській сфері, задоволення потреб суспільства та клієнтів банків у 

отриманні якісних банківських послуг. Отже, основний вплив держави як регулятора 

макроекономічних процесів на банківську систему здійснюється через центральний банк, 

який виступає головним органом державного регулювання макроекономічних процесів за 

допомогою грошово-кредитних методів. Проте, для забезпечення стабільності роботи 

банків та збереження довіри до банківської системи держави необхідно не лише своєчасні 

та ефективні дії основного регулятора фінансових ринків – центрального банку, але й 

виважена та скоординована діяльність різних гілок влади, в першу чергу виконавчої. 

3. Проаналізувавши міжнародній досвід державного регулювання банківської 

діяльності можна дійти висновку, що в країнах з розвиненою економікою ефективно 

виконувати функції банківського регулятора може мегарегулятор фінансових ринків, який 

наглядає за діяльністю всіх фінансових посередників на єдиній методологічній основі. 

Створення ринкових механізмів, на які можна впливати (координувати) з метою 

підвищення ефективності їх діяльності може стати неоціненним досвідом для розвитку 

банківської діяльності в Україні. Аналіз та впровадження механізмів підвищення 

ефективності системи банківського регулювання в Україні дозволить уникнути тих 

помилок, які можуть бути критичними для її економіки. 

4. Проаналізувавши сучасний стан державного регулювання банківської діяльності 

в Україні можна дійти висновку, що банківський сектор здійснює комплексний вплив на 

функціонування її фінансової сфери шляхом нормалізації механізму розподілу фінансових 

ресурсів, забезпечення обігу грошової маси та економічної стабілізації. При цьому в 

умовах економічної кризи між ними виникає від’ємний взаємозв’язок. З цією метою 

проводиться ряд заходів, переважно монетарних, до яких в основному належать: 

 монетарне таргетування;  

 таргетування валютного курсу;  

 інфляційне таргетування;   

 монетарна політика без встановлення чіткого – номінального якоря. 

У якості заходів немонетарного характеру визначаються: 

 збільшення вкладів через податкову реформу; 
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 скорочення державних суспільних витрат; 

 дотримання політики бездефіцитних бюджетів; 

 стимулювання виробництва шляхом проведення політики прискореної 

амортизації. 

5. З’ясовано, що з метою проведення політики державного регулювання 

банківської діяльності в Україні створений мегарегулятор – Національний банк України. 

Діяльність НБУ у сфері банківського регулювання можна охарактеризувати за декількома 

напрямами. По-перше, «оздоровлення» банківської системи шляхом виводу з ринку 

недієздатних банків. По-друге реалізація політики інфляційного таргетування, основним 

завданням якої є забезпечення інфляційної стабільності. По-третє, оптимізації 

регулювання діяльності банків з іноземним капіталом (особливо це актуально при 

діяльності фірм-резидентів країни-агресора).  

 Свою діяльність по регулюванню банківської системи Національний банк 

України здійснює в формі нормативного регулювання основ їх діяльності, забезпеченні 

можливості їх функціонування та реалізації безпосереднього регулювання в цій сфері. 

Оцінюючи ризики із застосуванням системи оцінки ризиків, органи нагляду визначають 

рівень занепокоєння (тобто сукупний ризик) і напрям ризику для кожної категорії ризику. 

Відповідні висновки органів нагляду визначають, які наглядові заходи будуть 

використовуватися, наприклад планова інспекційна перевірка, позапланова інспекційна 

перевірка, заходи безвиїзного нагляду тощо. Застосування методики та критеріїв 

управління ризиками дає змогу органам нагляду визначити, яка саме програма наглядових 

дій має бути розроблена для банку. 

6. Проаналізувавши вплив іноземного капіталу на державне регулювання 

банківської діяльності в Україні можна дійти висновку, що наявність такого фактору як 

іноземний капітал ускладнює процедури регулювання банківської діяльності. З одного 

боку поява іноземного капіталу на вітчизняному фінансовому ринку сприятиме 

підвищенню ефективності роботи українських банків, залученню передових банківських 

технологій, розширенню спектра послуг, сприятиме залученню іноземних інвестиційних 

ресурсів. З іншого, надмірна іноземна капіталізація може призвести до монополізації 

ринку транс-національними корпораціями, зміни середовища, а як наслідок ефективності 

такої діяльності. З метою уникнення можливих негативних тенденцій потрібно проводити 

ряд додаткових заходів у сфері державного регулювання банківської діяльності, яка 

зводиться до застосування певних обмежувальних важелів впливу щодо іноземного 

капіталу, які залежать від рівня розвитку банківського сектору, ступеня інтегрованості 

національного господарства у світову економіку, зрілості законодавчої бази ті цілої низки 

інших факторів. 

7. Проаналізувавши міжнародний досвід у сфері державного регулювання 

банківської діяльності, надано практичні рекомендації щодо проведення державного 

регулювання банківської діяльності в Україні у процесі подолання фінансово-економічних 

криз: 

 змінити регулювання банківської системи у короткостроковому періоді 

неможливо; 

 зміни мають відбуватися системно (включати не менше трьох підсистем: 

підсистема забезпечення, підсистема функціонування та підсистема регулювання); 
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 з метою уникнення упередженості та суб’єктивізму банкам повинні надаватися 

інструменти, які дозволять їм самостійно вийти з кризових ситуацій; 

 необхідність розробки комплексу заходів протидії негативному впливу 

потенційних загроз на процес забезпечення стійкості та стабільного функціонування 

банківської системи й кожного окремого банку. 

8. Проаналізувавши державне регулювання банківської діяльності як важливу 

складову регулювання фінансової сфери, надано практичні рекомендації щодо розвитку 

державного регулювання банківської діяльності в Україні: 

 підвищення рівня капіталізації банків; 

 удосконалення підходів до регулювання операцій банків з пов'язаними особами 

та виявлення реальних обсягів операцій з пов'язаними особами та вжиття заходів, 

спрямованих на їх зменшення; 

 подальше очищення банківської системи від фінансових установ, які є 

неплатоспроможними, здійснюють відмивання грошей та не дотримуються вимог 

законодавства;  

 удосконалення безвиїзного нагляду та інспектування банків;  

 удосконалення порядку створення та ліцензування банків і банківських 

об'єднань;  

 удосконалення процедур тимчасової адміністрації, реорганізації і ліквідації 

банків. 

Державне регулювання банківської діяльності є важливою складовою 

регулювання фінансової сфери, і на відмінно від інших напрямків регулювання інших 

секторів економіки, зазнає значною мірою відповідальності за занепад чи розвиток 

кожного з секторів окремо та економіки країни в цілому. Проблема кризи та банкрутства, 

його прогнозування та запобігання, має не лише локальний характер, її потрібно 

досліджувати системно. Реалізація рекомендацій, які зазначенні в даній магістерській 

роботі дозволить суттєво удосконалити систему державного регулювання банківської 

діяльності в Україні. 
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В магістерської роботі теоретично обґрунтовано та розроблено практичні 

рекомендації необхідності здійснення державного регулювання банківської діяльності в 

Україні. 

Розкрита сутність банківської діяльності як один з елементів фінансової діяльності 
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держави, яка охоплює обіг охоплює обіг як державних, так і приватних фінансових 

ресурсів.  

Визначено мету державного регулювання банківської діяльності, яка полягає у 

підтримці стійкості національної банківської системи, запобігання банкрутства окремих 

банків, підтримка конкуренції в банківській сфері, задоволення потреб суспільства та 

клієнтів банків у отриманні якісних банківських послуг. 

Визначено, що негативні економічні чинники можуть призвести до кризових 

ситуацій в банківській сфері. Це в свою чергу зумовлює необхідність проведення певних 

регулятивних заходів, найефективнішим з яких виступає державне регулювання. 

Проаналізовано міжнародній досвід державного регулювання банківської 

діяльності. Обґрунтовано, що ефективно виконувати функції банківського регулятора 

може мегарегулятор фінансових ринків, який наглядає за діяльністю всіх фінансових 

посередників на єдиній методологічній основі. 

Проаналізовано сучасний стан державного регулювання банківської діяльності в 

Україні. Визначено роль, методи та способи взаємодії Національного банку України в 

даній системі.  

Проаналізовано вплив іноземного капіталу на державне регулювання банківської 

діяльності в Україні. Обґрунтовано необхідність проведення додаткових заходів у сфері 

державного регулювання банківської діяльності, а саме застосування певних 

обмежувальних важелів впливу щодо іноземного капіталу, які залежать від рівня розвитку 

банківського сектору, ступеня інтегрованості національного господарства у світову 

економіку, зрілості законодавчої бази. 

Розроблено практичні рекомендації щодо проведення державного регулювання 

банківської діяльності в Україні, особливо у процесі подолання фінансово-економічних 

криз.  

Ключові слова: банківська діяльність, банківське регулювання, банківський нагляд, 

державне регулювання, Національний банк України. 

 

SUMMARY 

Vlasenko O.O. Government regulation of banks in Ukraine. 

Graduate work for obtaining an educational degree «Master». Petro Mohyla Black Sea 

National University. – Mykolaiv, 2020. 

The master's thesis theoretically substantiates and develops practical recommendations 

for the necessity of government regulation of banks in Ukraine. 

The essence of banking is revealed as one of the elements of the financial system, which 

covers the circulation of both public and private financial resources. 

The goal of government regulation of banks is to support the stability of the national 

banking system, prevent bankruptcy of individual banks, support competition in the banking 

sector, meet the needs of society and customers of banks in obtaining quality banking services. 

Negative economic factors can lead to crises in the banking system. This in turn 

necessitates the implementation of certain regulatory measures, the most effective of which is 

state regulation. 

The master's thesis analyzes the international experience of state regulation of banks. The 

mega-regulator of the financial markets, which oversees the activities of all financial 

intermediaries on a uniform methodological basis, can effectively perform the functions of a 

banking regulator. 
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The master's thesis analyzes the current state of government regulation of banks in 

Ukraine. Mega-regulator in this system is The National Bank of Ukraine. 

The master's thesis analyzes the influence of foreign capital on the state regulation of 

banking system in Ukraine. It is necessary to carry out additional measures in government 

regulation of banks in Ukraine. It is necessary to apply certain leverages on foreign capital, 

which depend on the level of development of the banking sector, the degree of integration of the 

national economy into the world economy, the maturity of laws. 

The master's thesis developed practical recommendations for government regulation of 

banks in Ukraine, especially in the process of overcoming financial and economic crises. 

Key words: bank, banking regulation, banking supervision, government regulation, The 

National Bank of Ukraine. 
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