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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні процеси глобалізації фінансового просто!

ру, посилення взаємопов'язаності національних фінан!

сових ринків, розширення сфер впливу транснаціональ!

них банків, які виходять за межі країн та цілих регіонів

світу, зумовлюють пошук адекватних їм форм та ме!

ханізмів регулювання. Важливого значення набуває

проблема локальності фінансового регулювання, тоб!

то існування різних регулювальних норм у межах юрис!
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Досліджено сучасні тенденції інституційного регулювання діяльності транснаціональних

банків у світі. Автором узагальнено ключові передумови необхідності посилення регулювання

діяльності транснаціональних банків у сучасних умовах фінансової турубулентності, виокрем"

лення рівнів регулювання діяльності ТНБ, визначення обов'язків та сфер відповідальності. В

статті визначено концептуальні основи переформатування глобальної системи регулювання

міжнародної банківської діяльності у світі. Значну увагу приділено необхідності розвитку су"

часної інституційної платформи регулювання діяльності транснаціональних банків задля запо"

бігання стрімкого поширення глобальної фінансової нестабільності у світі та створення основ

глобального управління фінансових установ. Наголошується необхідність подальших розробок

у цій сфері з огляду на нарощення кризових явищ та дисбалансів на сучасному етапі перманен"

тного зростання фінансової нестабільності у глобальному економічному середовищі.

The article is devoted to the research of modern tendencies of institutional regulation of

transnational banks activities in the world. The author examined conceptual bases of necessity of

transnational banks activities regulation strengthening under current state of financial turbulence,

determination of levels of transnational banks activities regulation, responsibilities and areas of

liabilities. Principal aspects of reformation of the global system of international banking regulation

are determined in the article. Sufficient attention is paid to the necessity of development of a modern

institutional platform of TNBs activities to prevent spreading of global financial instability all around

the world and creation of basis of global controlling of financial institutions. The necessity of further

researches in this sphere taking into consideration the accumulation of crisis phenomena on the

modern stage of permanent financial instability growth in the global economic environment is stressed

in the article.
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дикцій країн. Різниця в регулювальних нормах стиму!

лює процеси регуляторного арбітражу для глобальних

інвесторів, тобто процеси перетікання великих потоків

капіталу в зони зі слабкішим регулюванням, а також пе!

решкоджає оперативним узгодженим діям регуляторів

із зниження системних ризиків. Дії національних урядів

щодо регулювання діяльності фінансових інституцій,

потоків капіталів, попередження фінансової нестабіль!

ності виявляються неефективними, оскільки як тільки
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фінансові потоки стають глобальними і за масштабами

зіставними з ВВП країн, їхні коливання стають могутні!

ми чинниками системних ризиків, а локальний характер

їх регулювання — серйозною перешкодою на шляху

запобігання системній кризі. Об'єктивно необхідним є

подальший розвиток існуючих глобальних інституцій,

координація та налагодження відповідних інституційних

механізмів регулювання діяльності ТНБ та інших фінан!

сових установ у світі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями дослідження регулювання діяльності

ТНБ у сучасних умовах економічного розвитку займа!

ються як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед

представників зарубіжної наукової думки вагоме місце

посідають Дж. Лоуренс, Д. Говард, Мортен Белінг, Ер!

нест Гнан, Девід Т. Левелін, Нігель Дженкінсон, О. Гро!

мадська, П. Фарел, П. Джексон, фахівці Європейської

комісії, Європейського центрального банку та інші. Роз!

робки в цій галузі проводяться й провідними вітчизня!

ними вченими, а саме: Л. Худяковою, Т. Розіт та інши!

ми. Напрацювання цих вчених мають велике теоретич!

не та практичне значення задля досягнення таких цілей,

як вироблення механізмів ефективного регулювання

ТНБ на національному рівні, забезпечення дотримання

країнами єдиних стандартів у галузі банківської діяль!

ності задля перешкоджання транскордонній передачі

шокових явищ між країнами світу.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, за!

значених вище, створюють підгрунтя для подальших

розвідок у цьому напрямі, а їхній дискусійний характер

та неоднозначність визначають актуальність системати!

зації досліджень інституційного регулювання діяльності

транснаціональних банків у світі в умовах фінансової

турбулентності відповідно до сучасних викликів світо!

вого економічного розвитку. Незважаючи на актуаль!

ність та нагальність цієї проблеми, варто зазначити, що

не існує чіткого переліку передумов необхідності поси!

лення інституційного регулювання діяльності ТНБ у су!

часних умовах та детальної концепції "переформатуван!

ня" глобальної системи регулювання міжнародної бан!

ківської діяльності, характеристика якої буде запро!

понована автором у його науковому дослідженні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою цієї роботи є науково!теоретичне

дослідження сучасних тенденцій інституційного регулю!

вання діяльності ТНБ у світі. Для досягнення поставле!

ної мети були сформульовані наступні задачі:

1) визначити ключові передумови необхідності по!

силення регулювання діяльності ТНБ у сучасних умовах;

2) виявити та дослідити концептуальні основи пере!

форматування глобальної системи регулювання міжна!

родної банківської діяльності;

3) виробити та обгрунтувати необхідність розвитку

сучасної інституційної платформи регулювання діяль!

ності ТНБ задля запобігання поширення глобальної

фінансової нестабільності у світі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним з приципово важливих напрямів розвитку

глобальної економіки є зростання впливу наднаціональ!

них органів регулювання на усі процеси, які відбувають!

ся на світовому фінансовому ринку та ринку міжнарод!

них банківських послуг. Відповідь регулятивних органів

на кризові явища, які сталися в економіці за останні 10

років як на національному, так і наднаціональному рів!

нях є досить повільною, враховуючи поточні ініціативи

та регулятивні зміни, прийняті або погоджені на сьо!

годнішній день. Проблеми, які витікають із багатогран!

ного явища глобалізації, можуть бути вирішені на заса!

дах широкого міжнародного співробітництва, посилен!

ня ролі діючих регулятивних органів, створення нового

потужного наднаціонального координаційного органу.

Серед передумов необхідності посилення регулювання

та координації діяльності ТНБ у сучасних умовах ми

виділяємо наступні:

1) майже неконтрольований характер та непрогно!

зованість майбутнього вектору розвитку глобалізацій!

них процесів;

2) національні регулятори фінансових ринків функ!

ціонують в умовах асиметричної інформації, яка є на!

слідком глобальної природи учасників фінансових

ринків;

3) остання глобальна фінансово!економічна криза

продемонструвала неготовність світу протистояти ма!

совим потрясінням та пришвидшила процес інституціо!

налізації системи глобального фінансового регулюван!

ня;

4) швидкі зміни світового фінансового простору,

розширення спектра та диверсифікація фінансових по!

слуг, стрімке впровадження нових ризикових банківсь!

ких продуктів, інструментів та різноманітних нововве!

день, що не мають системного ефективного механізму

регулювання;

5) посилення ефекту "транскордонної передачі

шоків" між країнами світу, лібералізація руху капіталу,

що посилює залежність національних банківських сис!

тем від "зовнішніх шоків";

6) розвиток фінансових технологій, комп'ютериза!

ція банківського бізнесу, онлайнових систем розра!

хунків, здатних миттєво перераховувати значні кошти

на далекі відстані, що залишає чималий простір для "по!

рушення стандартів чесного ведення бізнесу" заради

отримання надприбутків окремими особами;

7) перетворення світової економіки не в інтеграль!

не ціле, а навпаки, створення диспропорцій її розвитку,

які, в першу чергу, проявляються у сфері кредиту та

фінансів. Збільшується контраст між високорозвинутим

Центром та відсталою Периферією. Виникає нова мо!

дель світу — світ 20:80, суспільство однієї п'ятої, адже

80 % усіх ресурсів контролює 1/5 частина населення

планети [2, с. 33].

Зазначені передумови створюють необхідність об!

грунтування основ переформатування глобальної сис!

теми регулювання міжнародної банківської діяльності,

оскільки виникає необхідність чіткого виокремлення

рівнів регулювання діяльності ТНБ, визначення обо!

в'язків та сфер відповідальності. Дублювання тих чи

інших регулятивних функцій різними інституціями поси!
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лює проблему формування "занадто великих корпо!

рацій", створення механізмів "підлаштовування під стан!

дарти", зростання асиметричності інформації на фінан!

сових ринках та необ'єктивної оцінки стану транснаціо!

нальних банків і вірогідності їхнього краху.

В Європейському фінансовому просторі активно

впроваджуються ідеї, висунені ще Ж!К. Тріше, про не!

обхідність створення основ глобального управління,

оскільки національні фінансові, економічні, соціальні

простори в сучасних умовах стають практично безза!

хисними перед лицем глобальної необхідності, яка є

плодом економічних прагнень світових фінансових

гравців [3, с. 4]. Удосконалення багаторівневої систе!

ми глобального регулювання діяльності ТНБ та інших

фінансових установ на сьогодні вважається ключовою

умовою результативного функціонування інституційної

системи сучасного світового господарства. Саме тому

одним з основних напрямів "переформатування" гло!

бальної системи регулювання міжнародної банківської

діяльності є розвиток сучасної інституційної платфор!

ми задля запобігання поширення негативних наслідків

глобальної фінансової нестабільності у світі. Так як

інституційна система регулювання діяльності ТНБ у світі

вже сформована, немає необхідності у створенні нових

органів або механізмів регулювання. Важливим є впо!

рядкування існуючих органів системи стратегічного ре!

гулювання діяльності фінансових установ у світі. За!

пропонована класифікація рівнів регулювання міжна!

родної банківської діяльності носить назву "концепція

CPRIR" та являє собою систематизацію функціональних

рівнів регулювання ТНБ та інших фінансових установ з

урахуванням специфічного критерію цілей діяльності

регуляторів в умовах перманентного зростання фінан!

сової нестабільності у глобальному економічному се!

редовищі.

Відповідно до цілей, які ставляться регуляторами

діяльності ТНБ та інших фінансових установ, існуючі

органи регулювання міжнародної банківської діяльності

мають бути віднесені до певного інституційного рівня.

Рівні І—ІV є наднаціональними, рівень V є національ!

ним (рис. 1).

Рівень І — координуючий (англ. coordinative), є най!

вищим з усіх рівнів та представлений новим перспектив!

ним органом — Світовою координаційною радою з бан!

ківської діяльності, яка б взяла на себе відповідальність

створити комплексну світову координаційну мережу

міжнародної банківської діяльності та займалася б за!

безпеченням ефективної координації ТНБ, наднаціо!

нальних та національним регуляторів діяльності ТНБ та

інших фінансових установ різних країн світу, а також

мала б на меті створення сучасної світової координа!

ційної мережі міжнародної банківської діяльності зад!

ля погодження інтересів ТНБ та інших фінансових уста!

нов на ринку міжнародних банківських послуг та роз!

ширення масштабів міжнародної банківської діяльності

в умовах фінансової турбулентності.

Рівень ІІ — протекційний (англ. protective), на яко!

му регулятивні органи ставлять за мету попередження

виникнення стану глобальної фінансової нестабільності.

До таких органів відносяться наступні:

1. МВФ — орган, що здійснює консультації з питань

фінансової політики та фінансування країн — членів

МВФ, що опинилися у скрутному фінансовому стано!

вищі [3, с. 8]. Основна функція МВФ полягає у запобі!

ганні порушення макроекономічної стабільності, допо!

магаючи своїм членам, що в свою чергу, впливає й на

Рис. 1. Схема рівнів регулювання міжнародної банківської діяльності
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попередження виникнення глобальної фінансової неста!

більності та стійке функціонування банків у світі.

2. Банк міжнародних розрахунків — спеціалізова!

ний міждержавний фінансовий інститут, який об'єднує

на акціонерній основі частину фінансових ресурсів цен!

тральних банків 30 країн світу, основними функціями

якого є здійснення широкого кола банківських операцій

задля сприяння центральним банкам в управлінні їхніми

валютними резервами, тобто виступає банком централь!

них банків; організація міжнародного грошово!кредит!

ного і валютного співробітництва, у рамках якого пе!

ріодично зустрічаються голови центральних банків;

організація інформаційно!дослідного центру з питань

грошово!кредитних та валютно!фінансових відносин;

надання аналітичної, статистичної та технічної підтрим!

ки офіційним органам, що працюють над проблемою

стабілізації глобальної фінансової системи. Тобто вис!

тупає своєрідним "хабом інформації та даних" (концен!

тратором, призначеним для об'єднання великого обся!

гу даних в одну мережу).

3. Базельський комітет з питань банківського нагля!

ду — форум для регулярного співробітництва в області

банківського нагляду, місія якого полягає у недопущенні

втрати нагляду над банківською діяльністю у світовому

масштабі, підвищенні розуміння наглядових питань і

покращенні якості банківського нагляду у всіх країнах

світу. Реформування світових фінансових ринків та,

зокрема, їх банківського сегменту зумовлює певні тен!

денції розвитку, що пов'язані із більш обережним став!

ленням банків до кредитно!інвестиційних процесів та

ризиків, які їх супроводжують. Особливо це пов'язано

із новими показниками якості банківського капіталу,

впроваджених стандартами Базель ІІІ, згідно з якими

банки повинні мати достатній рівень капіталу високої

якості, а також набір високоліквідних активів для більш

ефективного протистояння фінансовим потрясінням у

майбутньому.

4. Окрема група на рівні ІІ — це наднаціональне ре!

гіональне утворення в рамках координації регулюван!

ня діяльності банків у світі, спрямованої на поперед!

женні світової фінансової нестабільності, — Європейсь!

кий механізм регулювання діяльності банків та в перс!

пективі створення Європейського Банківського Союзу,

який потенційно відкритий для участі усіх держав!членів

ЄС, але є обов'язковим для 19 членів зони євро та їх

6000 банків, 130 з яких є найбільшими, та базується на

трьох опорах: єдиний механізм банківського нагляду;

єдиний механізм роботи з проблемними банками, який

покликаний забезпечити ефективне вирішення фінансо!

вих проблем, з якими можуть зіштовхнутися банки;

програма гарантування депозитів. Для забезпечення се!

редньострокової фінансової підтримки банку, який про!

довжує працювати під час своєї реструктуризації, зас!

новано Єдиний фонд підтримки проблемних банків, який

фінансуватимуть усі банки держав!членів. Цільовий

рівень цього фонду становить близько 1 % від гаранто!

ваних депозитів банків Банківського Союзу впродовж

восьмирічного періоду (близько 55 млрд євро) [7].

Рівень ІІІ — реформуючий (англ. reformatory), на

якому відбувається реформування процесів розвитку

світових фінансових ринків і режимів їхнього регулю!

вання для запобігання майбутнім кризам у світі та

мінімізації негативного впливу глобальної фінансової

нестабільності. До нього відноситься Група 20 (англ. G!

20) — головний реформатор процесів розвитку світо!

вих фінансових ринків та провідний форум міжнарод!

ного співробітництва по найбільш важливим аспектам

міжнародного економічного та фінансового устрою.

Основними цілями і завданнями Групи 20 є: вироблення

механізмів досягнення довгострокової глобальної еко!

номічної стабільності та стійкого зростання; затверд!

ження принципів реформ для зміцнення фінансових

ринків і режимів регулювання для запобігання май!

бутнім кризам у світі; впровадження фінансового регу!

лювання, яке б знижувало ризики і попереджало виник!

нення майбутніх фінансових криз; створення нової

міжнародної фінансової архітектури [3, с. 5].

Рівень IV — вдосконалюючий (англ. improving).

Діяльність регулятивних органів на цьому рівні спрямо!

вана на вдосконалення існуючих та створення нових

сприятливих умов для учасників глобального фінансо!

вого середовища. Сюди варто віднести такі органи, як

Раду фінансової стабільності, Міжнародну асоціацію

комісій по цінних паперах та Групу розробки фінансо!

вих заходів боротьби з відмиванням грошей.

Рівень V є реагуючим (англ. reactive). Основна мета

органів регулювання, яка ставиться на цьому рівні —

швидке реагування на виникнення та якнайоперативні!

ше попередження дестабілізації національної економі!

ки і національних фінансів певної країни. До цього рівня

можна віднести національні банківські системи країн

світу (центральні банки, мегарегулятори, спеціальні

органи регулювання банківської діяльності на націо!

нальному рівні), які здійснюють безпосереднє прийнят!

тя рішень щодо напрямів функціонування банківської

системи країни, вироблення плану дій, стратегій та за!

ходів попередження дестабілізації національної еконо!

міки, що в перспективі відображається "ланцюговим

ефектом" по світу та сприяє тісній передачі шоків та

позитивного досвіду між країнами — ефект "зв'язаності

країн та ринків світу". Найбільш влучно роль цього рівня

у ланці системі стратегічного координування банків у

світі можна охарактеризувати висловлюванням Мерві!

на Кінга, голови Національного Банку Великобританії з

2003 по 2013 рр.: "Глобальні банківські організації гло!

бальні при житті, проте національні під час смерті" [4].

Глобальні банківські установи ведуть торгівлю по всьо!

му світу через розкриття кордонів, не надаючи особли!

вого значення географічному місцеположенню капіта!

лу та ліквідності. Проте коли сприятливі часи закінчу!

ються, саме внутрішній регулятивний орган та централь!

ний банк відповідають по рахунках та повинні підтри!

мувати та робити усе можливе, щоб ТНБ не зазнав кра!

ху, навіть якщо збитки були понесені у зовсім інших

місцях. Крім того, невдачі банку можуть спричинити

неприємності й третім країнам, які їхня влада може не

бути в змозі вирішити.

Такі негативні наслідки функціонування ТНБ у світі

сприяють тому, що останнім часом в умовах глобальної

фінансової нестабільності все частіше висувається дум!

ка про створення глобального органу регулювання ТНБ

у світі, тобто універсального регулятора, що буде

здійснювати увесь спектр функцій у більшості країн

світу. В основі ідеї створення мегарегулятора лежить
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думка про те, що об'єднання організацій фінансового

сектору дозволить досягти ефективного регулювання.

З одного боку, сучасні ТНБ здійснюють цілий комплекс

фінансових послуг, які виходять далеко за межі класич!

них банківських операцій. У результаті в умовах стиран!

ня кордонів між окремими видами діяльності на фінан!

совому ринку регулятивні органи не можуть об'єктивно

відслідковувати ситуацію, а тим більше приймати погод!

жені заходи, які будуть діяти у вузьких сегментах відом!

чого регулювання. Вихід з цієї ситуації — відмова від

регулювання за функціональним (відомчим) принципом

та створення глобального мегарегулятора в умовах гло!

балізації. Оскільки діяльність фінансових установ, з

якими мають справу центральні банки, набула глобаль!

ного всесвітнього характеру, в той час як власне цент!

ральні банки залишаються інститутами внутрішнього

ринку.

Ідея створення глобального центрального банку як

мегарегулятора міжнародної банківської діяльності

набула особливу значимість у результаті світової

фінансової кризи. Вважається, що даний інститут міг

би відслідковувати дисбаланси у світовій економіці та

попереджувати кризи ще до того, коли вони матимуть

глобальний масштаб. Створення глобального мегаре!

гулятора вимагає комплексного вирішення та перед!

бачає створення системи конкретних підходів, методів

та заходів сучасного банківського регулювання, на!

правлених на досягнення та підтримку фінансової ста!

більності на міжнародному рівні [5, с. 29—30]. Реалі!

зація ідеї створення єдиного Центрального банку є

досить актуальною з точки зору викликів сьогодення.

МВФ та будь!яка інша провідна світова організація

можуть претендувати на цю роль, проте існує ряд по!

ложень, які поки що доводять, що ця ідея не є реалі!

стичною. Адже вона несе в собі загрозу втрати націо!

нального грошово!кредитного суверенітету, який у

сучасному значенні підкреслює право держави через

Центральний банк регулювати у всіх відношеннях гро!

шову та проводити грошово!кредитну політику в цілях

досягнення запланованих економічною політикою за!

дач. Крім того, варто виділити й інші об'єктивні чинни!

ки "проти" цієї ідеї:

1) проблема сьогодення полягає не в тому, щоб ство!

рити майданчик для обговорення та прийняття збалан!

сованих для всієї світової економіки рішень, а в тому,

щоб на основі аналізу того, що відбувається, виробити

нові правила гри, новий порядок управління фінансо!

вими ринками, нові можливості та обмеження. Ніякий

центральний банк не зможе це зробити, поки у світово!

го співтовариства не з'явиться розуміння, що саме тре!

ба робити;

2) досить незрозумілим є механізм прийняття рішень

в такій установі, функції та розподіл повноважень;

3) виникає питання — чиї конкретно інтереси буде

захищати глобальний Центробанк, оскільки, спостері!

гаючи за розвитком політичної та економічної ситуації

у світі останнім часом, важко не помітити тиск одних

країн на інші, менш розвинені — модель світу 20:80 є

зовсім не оптимальною та рівноправною для усіх країн.

Для того, щоб створити таку глобальну установу, усі

країни мають мати більш менш однаковий рівень еко!

номічного розвитку;

4) у світовому масштабі гіпотетично процес побудо!

ви може зайняти сотні років, тому що дуже великий дис!

баланс існує у світі між країнами, економіками, культу!

рами та політичними системами. Досягти повної уніфі!

кації є майже утопічною ідеєю [6].

Розуміючи, що ідея створення нового наднаціо!

нального органу регулювання міжнародної банківсь!

кої діяльності є майже нереальною за сучасних умов,

провідні вчені (Barry Eichengreen, Peter Boone та Simon

Johnson) пропонують світу піти більш традиційним сце!

нарієм та пропонують створити Світову фінансову

організацію (англ. World Financial Organization) за про!

тотипом існуючої Світової торговельної організації

(англ. World Trade Organization). Крім того, знадобить!

ся орган, який буде здійснювати моніторинг процесу

імплементації, подібний до МВФ та Банку Міжнарод!

них Розрахунків. Цей орган також буде повинен мати

чіткі права накладати регулятивні норми, які можуть

бути змінені та відображатимуть основні наріжні про!

блеми [1, с. 115]. Однак ідея створення Світової фінан!

сової організації не є життєздатною, що доводить ряд

обставин:

1. На відміну від регулювання торгівлі фінансове

регулювання лише частково має справу зі специфічни!

ми продуктами, діяльністю та послугами. Фінансові та

банківські регулятори мають розуміти, як саме вони

здійснюють специфічне фінансове регулювання та як це

впливає на загальну фінансову стабільність у світі. Пру!

денційні стандарти мають бути застосовані динамічно

на щоденній основі та у високо ситуаційному контексті.

Цей контекст має набагато більше нюансів, аніж ті, що

діють у сфері тарифів, квот, товарів тощо. Тому засто!

сування схожих стандартів лише створить плутанину у

проблемах та застосованих інструментах.

2. Створення такої організації може дуже довго три!

вати, при тому, що системна фінансова криза може ви!

никнути значно раніше. Відповідь на неї потрібна бути

негайною.

3. Початково СОТ було створено з метою відкрити

ринки, а не з метою регулювати поточні операції. У ви!

падку недотримання країною певних норм її можна вик!

лючити з організації, накласти санкції. Проте виключен!

ня з світової фінансової організації специфічної фінан!

сової установи, яка буде відмовлятися виконувати ті чи

інші стандарти, може мати значний ризик та створення

офшорних фінансових центрів, оскільки гроші, на від!

міну від товарів, мають здатність легко конвертувати!

ся, "відмиватися" та приховуватися. Створення таких

центрів буде мати негативний ефект для національних

економік країн [1, с. 116—117].

На нашу думку, на сучасному посткризовому етапі

розвитку світової економіки доцільно поки що не ство!

рювати кардинально нових регулятивних наднаціональ!

них організацій, розробляти нові механізми взаємодії

та функціонування, адже цей процес вимагає значних

коштів для створення нової повноцінної організації з

нуля та може тривати роками, а зосередити увагу на вже

існуючих інституціях у галузі регулювання банківської

діяльності та вироблених ними стандартах ефективно!

го функціонування ТНБ та національних економік —

Базельському комітеті з питань банківського нагляду,

МВФ, Раді фінансової стабільності.
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ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Таким чином, підсумовуючи концептуальний пере!

гляд основ регулювання діяльності ТНБ у розрізі остан!

ньої світової фінансової кризи, можна зробити наступні

висновки:

1) для уніфікації процесу інституційного регулю!

вання діяльності ТНБ у рамках системи стратегічного

координування діяльності банків у світі важливим на!

прямом є перехід від політики лібералізації банківсь!

кої діяльності, до більш жорсткого систематичного

регулювання з посиленням впливу наднаціонального

характеру інтеграційного об'єднання, чому сприяють

ряд передумов, а саме: майже неконтрольований ха!

рактер та непрогнозованість майбутнього вектору

розвитку глобалізаційних процесів; функціонування

національних регуляторів фінансових ринків в умо!

вах асиметричної інформації; швидкі зміни світового

фінансового простору, розширення спектра та дивер!

сифікація фінансових послуг, стрімке впровадження

нових ризикових банківських продуктів, інструментів

та різноманітних нововведень, що не мають систем!

ного ефективного механізму регулювання; посилен!

ня ефекту "транскордонної передачі шоків" між краї!

нами світу; "фінансіалізація" усіх сфер економіки та

ін.;

2) серед концептуальних основ переформатуван!

ня глобальної системи регулювання міжнародної бан!

ківської діяльності варто виділити створення основ

глобального управління; удосконалення багаторівне!

вої системи глобального регулювання діяльності ТНБ

та інших фінансових установ; попередження виникнен!

ня глобальної фінансової нестабільності та стійке фун!

кціонування банків у світі; реформування процесів роз!

витку світових фінансових ринків і режимів їхнього ре!

гулювання для запобігання майбутнім кризам у світі

тощо;

3) в умовах посилення взаємопов'язаності націо!

нальних фінансових ринків та розширення сфер впли!

ву ТНБ одним з напрямів модернізації сегменту фінан!

сової архітектури та "переформатування" глобальної

системи регулювання міжнародної банківської діяль!

ності є розвиток сучасної багаторівневої інституцій!

ної платформи задля попередження глобальної

фінансової нестабільності — систематизація функці!

ональних рівнів регулювання міжнародної банківсь!

кої діяльності з урахуванням критерію цілей діяль!

ності регуляторів в умовах перманентного зростання

фінансової нестабільності у глобальному економіч!

ному середовищі ("концепція CPRIR"): координуючий,

протекційний, реформуючий, вдосконалюючий та

реагуючий рівні.

Постійне нарощення кризових тенденцій у світовій

економіці та необхідність пошуку оптимальної систе!

ми банківського регулювання та нагляду як на націо!

нальному, так і наднаціональному рівнях не дозволя!

ють зупинятися на досягнутому і вимагають глибокого

вивчення даної проблематики та подальшої розробки

підходів до ефективного регулювання транснаціональ!

них банків у країнах світу, модернізації сучасної фінан!

сової архітектури у світі з метою впорядкування існу!

ючого банківського регулювання, всіляко сприяючи

банкам у їхній діяльності, виконанні стандартів та впро!

вадженні механізмів, запропонованих Базельським

комітетом, для вирішення питання забезпечення гло!

бальної фінансової стабільності протягом певного про!

міжку у часі.
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