Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Кафедра банківської справи

Актуальні проблеми
посткризового розвитку
банківського сектору України
Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів та аспірантів
15-16 травня 2014 року

Том І

Київ 2014

УДК 336.719(477)(063)
JEL:C58;E42;E51;E58;G21
ББК 65.9(4Укр)262.10я431
А 43
Рекомендовано Вченою радою економічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(протокол № 9 від 22 квітня 2014 року)
Редакційна колегія:
д-р екон. наук, проф. В.Д.Базилевич; д-р екон. наук, проф. І.О. Лютий; д-р екон.
наук, проф. С.В.Науменкова (відп. редактор);канд. екон. наук, проф. Р.В. Пікус;
д-р екон. наук, проф. З.М.Васильченко; д-р екон. наук, доц. Л.Л.Лазебник; д-р
екон. наук, доц. С.В. Міщенко; канд. екон. наук, доц. Н.І. Версаль; канд. екон.
наук, доц. Л.Ю.Гудзинська; канд. екон. наук, доц. О.Д.Рожко; канд. екон. наук,
доц. К.Ф.Черкашина; канд. екон. наук, доц. В.М. Шелудько; канд. екон. наук,
асис. О.В.Тригуб; асис. Я.О.Овсянникова; асис. І.Ю.Тарануха.
А 43 Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського
сектору України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів та аспірантів/ За заг. ред. проф.
С.В. Науменкової: у 2-х т.- К. : ДП «Прінт Сервис», 2014. – Т.І. –403 с.
ISBN 978-617-7069-11-8
У науковому виданні представлено статті та тези доповідей учасників
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів, яка
відбулася 15-16 травня 2014 року на економічному факультеті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Розраховано на студентів економічних факультетів, аспірантів, викладачів
фінансових дисциплін, спеціалістів, які здійснюють діяльність у сфері фінансів
і банківництва.

Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст та
оформлення матеріалів покладається на авторів.

Видання здійснено за сприяння АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
ISBN 978-617-7069-11-8
©Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014
2

ЗМІСТ
Anastasiia Slobodianiuk Bank financial condition assesment in the financial risk
management system....................................................................................................... 9
Berishvili Ani Remittances in Ukraine (formal and informal mechanisms to remit
money and the impact on economy) ........................................................................... 11
Ganna O. Chala Corporate lending in Ukraine ......................................................... 14
Liakh Vitalii Weather derivatives as modern innovative financial instruments in the
global financial market ................................................................................................ 16
Sergiy Bilozor International financial institutions and their impact on the Ukraine’s
monetary market .......................................................................................................... 19
Абрамчук Н.В. Сучасні тенденції формування та управління золотовалютними
резервами України..................................................................................................... 23
Алексанян Р.М. Механізм співпраці банків і страхових компаній на ринку
фінансових послуг України ...................................................................................... 26
Андрющенко Г.В.Золотовалютні резерви НБУ як інструмент валютної
політики ...................................................................................................................... 30
Артюшенко О.О. Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні .............. 33
Бабін К.В. Інтернет-банкінг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку...... 36
Бакаїм Н.Я. Чинники банківської кризи в Україні і основні напрямки її
подолання ................................................................................................................... 40
Балакіна Ю.С. Роль центрального банку у платіжній системі ........................... 43
Баранов О.В. Діяльність банків на ринку цінних паперів в Україні .................. 47
Барсукова Д.В. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці
України ....................................................................................................................... 49
Бауман І.Т. Система електронних платежів сучасний стан та перспективи
розвитку ...................................................................................................................... 52
Безгубенко С.Ю. Порівняльна характеристика банківського регулювання та
банківського нагляду в Україні та Росії .................................................................. 56
Безносюк Н.В. Електронні банківські послуги населенню: світовий досвід та
перспективи розвитку в Україні .............................................................................. 60
Березовська Є.А. Ризики у сучасній банківській діяльності та шляхи їх
зниження..................................................................................................................... 63
Битюк А.С. Інвестиційна діяльність комерційних банків в Україні: проблеми та
перспективи розвитку ............................................................................................... 67
Білокінь Л.О. Напрямки розвитку іпотечного кредитування в Україні ............ 71
Білоус С.В. Банкрутство банків України: причини виникнення та шляхи
запобігання ................................................................................................................. 73
3

Бірюкова М.Ю. Інтернет-банкінг та його розвиток в Україні............................ 76
Богатирьов Д.О. Діяльність банків на ринку цінних паперів ............................. 79
Богданов Г.К. Посередницькі та комісійні операції банків ................................ 83
Бондар В.В. Співпраця банків з колекторськими компаніями для зменшення
кредитних ризиків та правомірність такої діяльності ........................................... 85
Бородюк О.В. Національний банк України змінює порядок розрахунку
офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів ..... 89
Брицький О.В. Реорганізація банківського сектора України у контексті
євроінтеграції ............................................................................................................. 93
Бріло Є.В. Організаційне забезпечення управління ризиками в найбільших
банках України .......................................................................................................... 97
Бурдук Д.Д. Заходи мінімізації ризиків кредитування в Україні ...................... 101
Бурміч О.А. Міжнародні підходи щодо регулювання інвестиційного
банківського бізнесу та їх протиріччя ................................................................... 105
Васянович К.О. Ісламські фінансові інститути та інструменти: специфіка
функціонування та світові тенденції ..................................................................... 108
Вегера Н.А. Управління проблемними кредитами банку .................................. 111
Вижва А.С. Використання операції рефінансування в Україні ........................ 115
Вірченко В.В. Вплив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на підвищення
рівня довіри населення до банківського сектору ................................................. 118
Вітренко Л.О. Менеджмент системи взаємодії фонду фінансування
будівництва та банку ............................................................................................... 120
Владика Ю.П. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств
для виробництва і реалізації зерна ........................................................................ 123
Вовченко А.О. Причини виникнення та прогнозування проблемної ліквідності
в українських банках ............................................................................................... 127
Вовчок Д.А. Динаміка прибутковості банків України в посткризовий період 131
Воронін Д.С. Роль іноземного капіталу в банківській системі України .......... 134
Габрієлян Д.Г. Ризик в банківській діяльності ................................................... 136
Гавриш Н.В. Стрес-тестування банківського сектору як інструмент
макропруденційного банківського нагляду .......................................................... 139
Галиця О.І. Банківський ризик-менеджмент у сучасних умовах ..................... 142
Галка А.В. Розвиток електронних банківських продуктів та послуг
в Україні ................................................................................................................... 146
Гергель Ю.С. Валютна політика як складова грошово-кредитної політики... 150
Гончар І.С. Електронні банківські послуги та продукти ................................... 152

4

Гончук О.І. Теоретичні аспекти валютної та валютно-курсової політики в
Україні ...................................................................................................................... 155
Горщицький А.А. Інтернет - банкінг в Україні на сучасному етапі ................ 159
Гоцуляк А.В. Депозитний ринок України в умовах політичної
нестабільності .......................................................................................................... 162
Гречановська Т.О. Напрями вдосконалення правового забезпечення та
регулювання операцій з валютними цінностями банків в Україні .................... 165
Григор’єва Ю.Є. Кредитні ризики в сучасній банківській системі України .. 169
Григор’єв-Іваночко І.В. Переваги та недоліки випуску казначейських
зобов’язань в Україні .............................................................................................. 172
Гусак В.О. Банківське кредитування в Україні та ризики, що його
супроводжують ........................................................................................................ 174
Гусач А.С. Глобальні дисбаланси: причини та шляхи вирішення .................... 178
Данилишина А.І. Фінансові ризики у банківській діяльності .......................... 182
Данилов Р.І. Динаміка та структура обсягу портфеля цінних паперів банку
ПАТ «УкрСиббанк» ................................................................................................ 186
Демчишина Е.В. Шляхи вдосконалення проведення антиінфляційної політики
в Україні ................................................................................................................... 189
Денисенко В.О. Вплив світової кризи на регіональну банківську систему
України ..................................................................................................................... 192
Денисов І.І. Теоретико-категоріальні особливості системи роздрібних
електронних платежів ............................................................................................. 193
Дерев’янко В.М. Інтелектуальний капітал – основа розбудови банківського
сектору України ....................................................................................................... 195
Дзюбина М.П. Інфляційні процеси в Україні та заходи подолання їх
наслідків ................................................................................................................... 198
Діденчук Р.В. Оcновні тенденції валютного ринку України на сучасному
етапі ........................................................................................................................... 201
Довбенко А.М. Електронні гроші в Україні ........................................................ 204
Доманецький І.В. Прогнозування обсягу капіталізації банківських установ
України ..................................................................................................................... 209
Драчук А.С. Аналіз галузевого кредитування в Україні ................................... 212
Дремлюга Ю.О. Антикризисная политика НБУ ................................................ 215
Дричик В.О. Напрямки вдосконалення управління внутрішнім боргом в
Україні ...................................................................................................................... 218
Дробаха А.А. Особливості функціонування системи гарантування вкладів
фізичних осіб в Україні........................................................................................... 221

5

Дудко Ю.О. Механізм впровадження системи захисту прав споживачів
фінансових послуг в Україні .................................................................................. 224
Думенко Н.М. Деривативи як засіб зменшення ризику зміни процентних
ставок у банку………………………………………..………………………………226
Жебчук Л.Л. Оподаткування депозитів як елемент механізму регулювання
доходів населення.................................................................................................... 228
Жебчук Р.Л. Вплив інструментів грошово-кредитної політики на бюджетне
планування ............................................................................................................... 231
Журавська К.І. Ризики факторингу та способи їх страхування ....................... 234
Заваруєва О.С. Сучасні тенденції банківського кредитування суб’єктів
господарювання в Україні ...................................................................................... 236
Задерей В.Ю. Відмінності в діяльності ісламських та європейських банків... 240
Заєць Є.Р. Прогнозування державного боргу України та країн світу з
урахуванням макроекономічних показників розвитку економік ....................... 244
Залєтов О.М. Переваги та недоліки створення мегарегулятора фінансових
ринків на базі Національного банку України ....................................................... 246
Залізко Н.М. Напрями підвищення ефективності грошово-кредитної політики
України ..................................................................................................................... 249
Заря О.П. Похідні фінансові інструменти. Особливості ринку деривативів ... 253
Захарчук А.О. Використання платіжних карток в Україні ............................... 254
Здравчева Т.О. Грошово-кредитна політика України: проблеми та шляхи їх
вирішення ................................................................................................................. 257
Зенченко К.І. Роль економіко-математичного моделювання в дослідженнях
банківських систем .................................................................................................. 260
Зоценко А.О. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та
проблеми управління .............................................................................................. 263
Івaсюк М.М., Івaсюк A.М. Пaнікa вклaдників в Укрaїні у 2004, 2008, 2013рр.:
причини і нaслідки .................................................................................................. 267
Ільченко С.А. M&A у банківському секторі України: 2010-2013 рр. .............. 269
Калайда В.О. Депозитна політика і її роль у забезпеченні стійкості
комерційного банку ................................................................................................. 272
Калач Т.С. Система аналізу валютних ризиків комерційного банку: оцінка та
методи управління ................................................................................................... 275
Калібовець О.О. Сучасний стан споживчого кредитування в Україні ............ 277
Кальченко А.А. Развитие безналичных расчетов в Украине ............................ 280
Караученко Є.О. Регулювання ліквідності комерційного банку як засіб
забезпечення економічної стабільності банківської системи ............................. 282

6

Карпич А.Ю. Створення бізнес-моделей з надання поштових і фінансових
послуг ........................................................................................................................ 286
Карпова Т.О. Новітні тенденції клієнтської політики банків України ............ 289
Карпуша А.П. Взаємодія страхової та банківської систем. причинно-наслідкові
зв’язки між ними ..................................................................................................... 292
Карчева І.Я. Критерії визначення системно значимих банків в Україні ......... 295
Касьянюк Т.С. Сучасний стан ринку депозитних послуг в Україні ................ 299
Клєткіна М.О. Взаємодія банківських установ з лізинговими компаніями .... 302
Климчук О.А. Роль вкладів населення у депозитній політиці банку ............... 305
Кліщук О.В. Хеджування фінансових ризиків в Україні .................................. 308
Ключарьова А.О. Проблемна заборгованість банків України ......................... 311
Кобець М.С. Основні шляхи мінімізації кредитного ризику в комерційних
банках........................................................................................................................ 313
Ковальова Т.С., Федоренко К.І. Особливості взаємодії банків та страхових
компаній: переваги та недоліки ............................................................................. 316
Когтєв М.О. Розвиток ринку фінансових послуг в Україні .............................. 319
Королевська А.Г. Проблеми сучасного етапу розвитку світового ринку цінних
паперів ...................................................................................................................... 322
Короткова Д.С. Електронний банкінг ................................................................. 326
Косс А.В. Роль комерційних банків як емітентів цінних паперів на фондовому
ринку України .......................................................................................................... 331
Котовський Т.А. Особливості організації та функціонування ризикменеджменту в банках України ............................................................................. 333
Кочура В.О. Стрес-тестування як інструмент оцінювання фінансової стійкості
банків України ......................................................................................................... 337
Кошовенко М.С. Розвиток ринку фінансових послуг, проблеми взаємодії
банківського та страхового бізнесу ....................................................................... 341
Кравченко М.В. Сучасні тенденції грошово-кредитної політики України ..... 344
Красоткін О.В. Організація електронного документообігу на прикладі операцій
з депозитними та поточними рахунками фізичних осіб ат «ОТП Банк» в
автоматизованій системі «Retail» .......................................................................... 346
Красюк Н.В. Моніторинг фінансової стійкості банківської системи України 348
Крикуненко О.С. Діяльність кредитних спілок на ринку фінансових послуг
України ..................................................................................................................... 352
Крупка О.В. Первинна публічна пропозиція акцій як один із методів залучення
ресурсів до банку ..................................................................................................... 354
Крутій Ю.О. Визначення рівня фінансової стійкості банківської системи
України ..................................................................................................................... 357
7

Кузьменко В.М. Бюджетування інвестиційного капіталу на основі «Теорії
оновлення» ............................................................................................................... 360
Кулаковський М.М. Проблеми розвитку іпотечного кредитування
в Україні .................................................................................................................. 364
Лазня А.В. Особливості методик проведення стрес-тестування банківської
системи ..................................................................................................................... 366
Лапшина К.Д. Особливості впровадження автоматизованих систем кредитного
скорингу в Україні................................................................................................... 368
Лашко А.Ю. Bancassurance як перспективний етап інтеграції банків та
страхових компаній ................................................................................................. 372
Линь М.М. Проблеми забезпечення ефективностібанківської діяльності....... 375
Литвиненко О.Ю. Переваги та результати проведення угод злиття та
поглинання у банківському секторі України........................................................ 377
Лиховид Д.М. Аналіз викостання інтернет-банкінгу в Україні ........................ 381
Лихолай А.А. Сучасний стан міжбанківського кредитування в Україні ......... 384
Ліман А.С. Інноваційна діяльність банківської установи .................................. 387
Лінічук Ю.В. Аналіз грошових агрегатів Національного банку України ....... 389
Лопатін В.В. Електронні банківські послуги: переваги та недоліки
використання. Перспективи розвитку в Україні .................................................. 392
Лук’яненко В.В. Грошово-кредитна політика України ..................................... 395
Макаренко О.И. Анализ развития банковской системы Украины .................. 398
Малярчук А.В. Валютно-курсова політика Національного банку України в
умовах інтеграційних процесів .............................................................................. 399

8

Anastasiia Slobodianiuk
Taras Schevchenko National University of Kyiv
ІV course of Bachelor’s degree, «Finance & credit»
Advisor: Vasylchenko Z.M., full professor of Economics
BANK FINANCIAL CONDITION ASSESMENT IN THE FINANCIAL
RISK MANAGEMENT SYSTEM
The content of such phenomenon as risk, consists of unpredictability its
occurrence. In the bank system risk is part and parcel of any banking line. National
Bank of Ukraine render the definition of risk as probability, that events, expected or
unexpected, may have a negative impact on capital and/or income of the bank [2].
For the convenience of regulation and monitoring process distinguished the following
types of risk (Figure 1).

Bank risk
External

Inner

Financial
Country risk
Legal risk
Macroeconomical
risk
Political

Liquidity risk
Credit risk
Currency risk
Investment risk
Interest rate risk
Inflation risk
Basis risk
Insolvency risk

Functional
Operational risk
Strategy risk
Misuse of
authority risk

Figure 1. Types of bank risk
Source: [3, с. 42-46], [4].

It is evident, that the largest group is financial risks. The reason for this is that
fallouts of such risks ensue are not only attended by money loosing, but also
connected with changes in assets and liabilities, specifically: their capacity,
profitability, price and structure. In other words, the very functional basis grades.
That is why measures for preventing, avoiding and minimizing of financial risks are
given the most attention in banc structures.

9

Preventing or minimizing of risks is the lead task for risk-managers. The
variety of relevant methods determined by the location of the bank, its portfolio
structure, strategy and many other macro- and micro criterions. However, the main
instrument of recognition of the existing preconditions of occurrence of the financial
risk is analysis of its financial condition.
The classic methods include Altman model (1968), Vaybel analysis system
(1973), Beerman (1976) and Krause (1993) models, Beaver metrics (1966), KerlingPoddig system of financial analysis (1994), German Bundesbank discriminant
analysis methodology. The most famous univariable discriminant model analysis is
Beaver metrics. The basis of research was grounded on 30 most usable financial
analysis indexes. On the basis of homogeneity they were grouped into six groups.
From each group Beaver took one, the most typical index, which composed his
forecasting system of financial condition. Using analysis materials of 79 financially
incapable and the same number of financially sustainable enterprises, Beaver
developed a scale of thresholds for each of the indicators for U.S. companies. [5,
C.118]. Modification of this analysis for the needs of banks, has made this model
very popular among audit companies, which evaluated banking.
Ukrainian banks practice introduced by four standards, that aim at bank risk
reducing. Financial risk is relating to standards H7 and H8. According to H7, the size
of credit risk for one counterparty is defined as the ratio of the sum of all bank's
claims to the counterparty and any off-balance commitments, issued by the bank to
the regarded counterparty (groups of related counterparties) to regulatory capital [2].
H8, large credits risk, is defined as the ratio of the sum of all large credit risks,
provided by the bank, against all counterparties, taking into account all off balance
commitments, issued by the Bank for these contractors, to regulatory capital [2]. It
should not exceed the sum of eight total capitals. At practice, non-compliance with
any of the standards is not an indication of crisis situation of the bank. NBU is loyal
to a slight deviation or single cases in the history of the bank. However, any deviation
is a wake-up call for the bank, the first sign that some resources are used incorrectly.
Reading of the financial statements and balance sheet analysis are the easiest
way to quick surface estimation of the activity dynamic. But for the more detailed
analysis, there are a number of factors, which are widely used in Ukraine and abroad.
In particular, coefficient method involves calculation of ratios, which highlight
different sides of managing businesses and taking into account the impact of both
internal and external environments on the financial position company:
• Liquidity ratio characterizes the current solvency;
• Net profit ratio characterizes efficiency of the bank activity;
• Capital structure ratio characterizes financial stability;
• Facilities turnover characterizes efficiency of financial management.
These values are matched with normatives and, depending on the deviation of a
coefficient, an assessment of the financial condition and identification of weaknesses
of the bank is made. Method is well-accepted, due to the fact that it identifies those
weaknesses, which are unnoticeable at the first glance.
The banking system of Ukraine still feels aftermath of crisis, which is
aggravated by the sharp devaluation of hryvnia. Now, more than ever, there is a high
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probability for banks to run into the negative effects of financial risks. So far,
financial analysis remains valid tool for bank management in preventing crises and
securing the normal functioning of the bank.
1. Васильченко З.М. Деякі аспекти методологічної основи розробки антикризових
заходів у банку-Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 70- 80.
2. Офіційний сайт Національного Банку України [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua. – Назва з екрана.
3. Версаль Н.І. Основи банківського менеджменту[Текст] : практикум : навч. посібник –
К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 184 с.
4. Сайт аналізу довгострокових інвестицій, банківського маркетингу та фінансового
менеджменту [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://http://finance-banks.ru/. –
Назва з екрана.
5. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / В.В. Вітлінський, О.В.
Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко / За ред. В.В. Вітлінського. – К.:
Т-во «Знання», КОО, 2000.
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REMITTANCES IN UKRAINE
(FORMAL AND INFORMAL MECHANISMS TO REMIT MONEY
AND THE IMPACT ON ECONOMY)
Ukraine continues struggling in attracting foreign capital among European
countries. One of the key reasons is the low investment grade rating of the country. If
Ukraine continues to remain on the low (speculative) level, a doubling of GDP in
Ukraine by attracting foreign investment can happen perhaps in twenty years.
Therefore, various investment resources for developing the country may be
Ukrainian migrant remittances. In 2013, remittances were the largest source of
foreign capital inflows in Ukraine - only officially received concerning USD 8.5
billion. This net inflow of direct investment amounted to only USD 2.8 billion. [3]
In Ukraine, formal remittances only reach 2-12% of the most GDP. In fact the
share of transfer by the "shadow" channels are 1.5-4 times more than the formal part.
Important to note that there is a wide range of formal and informal mechanisms to
remit money, ranging from electronic transfers through banks, money transfer
corporations and post offices to hand deliveries. The proportion of remittances sent to
Ukraine through informal channels is estimated at from 15% to 200% of reported
remittances. Such indicator is negative and may be regulated and reduced, as a result
of remittances have an effect on not only positive, however negative on the whole
economy. Thus is necessary to increase the share of formal mechanism, it will have a
positive impact on GDP growth.
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According to statistics, Ukraine is among the top 10 countries within which
migrants are most actively using remittances. Given the increasing size of mixture
remittent inflows, they are expected to be a possible source of funding for the social
and economic development of Ukraine as a whole. If remittances enhance investment
in physical and human capital and thus boost productivity, they can facilitate mitigate
the potential negative economic effects of rapid population decline and the aging of
the Ukrainian population.
Legislation of Ukraine envisages activities in Ukraine domestic and
international payment systems, in order to ensure continuous and effective operation
of payment systems is carried out by the central bank oversight of payment systems
and settlement systems.
In 2013, in Ukraine, was operated 16 money transfer systems created by
residents, of that 12 money transfer systems were set up by banks and 4 systems were
established by non-bank institutions of Ukraine. Additionally 22 international money
transfer systems created by non-residents operated in Ukraine. More than 150
Ukrainian banks, the Ukrainian financial group private joint-stock company and the
national postal operator USEP Ukrposhta were members of the international money
transfer systems. [2]
Central place is occupied by 2 International systems - Western Union and
MoneyGram, in terms of service and real potentialities for the interpretation just
about worldwide. They are the oldest, foremost technologically advanced and most
costly systems, despite these qualities, wide employed in Ukraine alternative transfer
systems, this is due to the fact that the majority of translations done from Russia.
Remittances in Ukraine in 2013 are done from 30 countries from all over the
world, such as Russian federation, United States, Germany, Greece, Cyprus, Italy,
United Kingdom, United Arab Emirates, Switzerland, Canada, Spain, Singapore,
Israel, Netherlands, Kazakhstan, Norway, France, Panama, China, Turkey, Belgium,
Hong Kong, Portugal, Azerbaijan, Monaco, Virgin Island, Isle of Man, Uzbekistan,
Poland and Saudi Arabia.
Top 5 countries from which remittances are made in Ukraine in 2013 are
shown in the table bellow:
Table 1
Countries from which remittances are made in Ukraine in 2013 (USD millions)
Countries
The banking
The international
TOTAL
system
money transfer
system
Russian Federation
214,7
2489,0
2703,7
United States
320,2
322,3
642,5
Germany
367,5
50,1
417,6
Greece
301,9
33,1
335,0
Cyprus
318,3
7,1
325,4
Source: official website of National Bank of Ukraine

As we see in the table, top 5 countries are Russian federation, United States,
Germany, Greece and Cyprus. International money transfer systems, such as anelik,
interexpress, leader, unistream and other ones are found in most of this countries, and
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they aren’t as expensive as the aformentioned, so they are popular and widely used.
For more detailed analysis, consider the chart below:
7%
8%

Russian
Federation
United States

9%

Germany
15%

61%

Greece
Cyprus

Chart 1. Countries from which remittances are made in Ukraine in 2013 (%)
According to the chart numbers indicates, the largest amount of remmitances
are sent from Russian federation by the international money transfer systems. Almost
USD 2703,7 million( 61%). Second one is United states with its USD 642,5 million
(15%) , next to them comes Germany - USD 417,6 (9%), Greece USD 335,0 million
(8%) and Cyprus USD 325,4 million (7%). Regard to remittances every year volume
increases. In 2013, private transfers from abroad were up by 13.4%, to USD 8.5
billion.In particular, USD 4,084 million of all private transfers to Ukraine was sent
through international payment systems, USD 3,293 million was put in banks’
correspondent accounts, and USD 1,160 million came through informal channels
(when cash or valuables were transferred from household to household). [3]
It should be noted that starting from 2010 households have increasingly been
using international payment systems to make private money transfers. While in 20082009 international systems accounted for one third of all transfers to Ukraine, in 2011
this figure increased to 40%, reaching 47.8% in 2013. This means that official tools
to transfer money are becoming increasingly attractive. [3]
The main sources of private money transfers from abroad were workers’
remittances, at USD 5,652 million (excluding taxes and expenditures in the country
of residence) and private transfers, at USD 2,885 million.
CIS countries accounted for 40.3% of private transfers to Ukraine in 2013. As
for the rest of the world, the largest shares of transfers were received from the United
States and Germany - 8.7% and 5.6% of total transfers respectively. Money transfers
from EU countries increased by 0.8%, compared to a year ago, to USD 2.3 billion or
30.8% of all transfers.[3]
1.
2.
3.
4.

http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80651
http://www.bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=2881961&cat_id=112153
http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73841
ОльгаКупец,Развитие и побочные эффекты денежных переводов мигрантов в странах
СНГ: Украина, CARIM-East RR 2012/06, Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2012.
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CORPORATE LENDING IN UKRAINE
In recent years, Ukraine took place and is undergoing profound economic
changes caused by the economic crisis and conditions of financial instability. It is
often necessary to raise funds for enterprises' activities and profit. Improving business
performance can not be reached only within their own resources. It is necessary to
raise additional funds to increase investment in their own business, getting more
profits to enhance their financial capacity. In this regard, there is a need to approach
to banks.
Questions about the process and issues of corporate lending repeated raised
such scholars as Natalia I. Versal, Olga D. Vovchak, Igor O. Lyutyy, Volodymyr I.
Mishchenko, Svitlana V. Naumenkova, Anatoliy M. Poddyerohin, Katherina F.
Cherkashyna and others.
The loans are the most common banking transactions, which allows
commercial banks to earn the bulk of the income. However, analysis of the situation
in the banking sector shows that most of the banks incur a financial loss due to the
extremely risky credit policy.
In economic terms the loan is a form of loan capital (in cash or in commodity
forms), which is available in terms of repayment and causes the appearance of credit
relations between those who provide credit, and those who receive it [4, p.237].
Issuance of bank loans are made in case of compliance with such principles:
security, repayment, maturity, payment and intended use.
Loans are granted to business entities for different purposes. The types of
current assets (inventories, expenses, payments) and capital expenditures, which
provided funding for the loan, known as the credit facility [6, p.359].
Bank loans are classified according to the following criteria:
1) Task orientation:
- working capital;
- financing of fixed assets;
- redemption of privatized enterprises;
2) The term of the loan:
- short-term (1 year);
- medium-term (1 to 3 years);
- long-term (over 3 years);
3) The type of interest rate:
- fixed;
- floating;
4) Currency:
- national currency;
- foreign currency;
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5) The types of services [2, p.246; 3, p.415].
The cost of the loan consists of the interest rate, fees for issuing and processing
the loan, and other items.
Table 1.1 presents the interest rate in local and foreign currencies on short- and
long-term loans granted to business entities for 2013-2014 years in Ukraine.
Based on the table 1.1 we can say that the cost of long-term loans in domestic
currency tends to decrease, but the cost of such loans in foreign currency had a
significant increase, except January 2014. As for short-term loans, in local currency
interest rates its are more stable and in foreign currency its have a clear tendency to
decrease.
Table 1
The cost of short- and long-term loans in Ukraine,%
Short-term loans
Long-term loans
Date
Foreign
Foreign
National currency
National currency
currency
currency
01.01.2013
15,3
8,8
16,8
7,3
01.04.2013
13,3
9,8
15,1
10,7
01.07.2013
13,3
9,3
13,5
11,3
01.10.2013
13,5
8,6
11,6
10,5
01.01.2014
13,3
8,3
10,3
8,3
Source: compiled by the author based on source [1].

Business banking system is exposed to a variety of factors: social, economic,
political, and so on. Especially this is regarding credit sector.
In Ukraine there are constant changes in the credit and investment banking:
changing the credits, specialization of banks in lending to individuals and businesses,
the total loan portfolio and its growth in the current unstable political and economic
conditions [5].
Let's analyze the ratio of loans to businesses and individuals in the total loan
portfolio of Ukraine for 2011-2014 years (Table 1.2).
Table 2
Total loan portfolio of ukrainian banks, mln hrn
The volume of loans
Date
Non-financial
Financial
Households
corporations
corporations
01.01.2011
500 961
13 430
209 538
01.01.2012
575 545
16 441
201 224
01.01.2013
606 947
17 161
188 269
01.01.2014
684 194
20 800
192 479
Source: compiled by the author based on source [1].

As we can see from the table 1.2, there was a significant growth of loans to
non-financial corporations , while the decreased volume of loans to households for
the last 4 years. Also there was a slight increase in loans granted by financial
corporations .
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Overall, the bank loan market takes an important role in the financing of
enterprises. It can be concluded that enterprises often involve long-term funds to
carry out its activities, opportunities for self- repayment in the long run.
1. Basic indicators of banks in Ukraine. Official site of the National Bank [Electronic
resource]. - Mode of access: http://bank.gov.ua - The name of the screen.
2. Companies Finance: Tutorial / A.M. Poddyerohin, M.D. Bilyk, L.D. Buryak et al. Coeur.
count. auth. and sciences. eds. prof. A. Poddyerohin. 7th ed., Unchanged. K.: KNEU, 2008.
552 p.
3. Ivanilov O.S. Business Economics. Tutorial. 2nd ed. - Kyiv: Centre textbooks, 2011. - 728
p.
4. V.P. Shilo Corporate Finances module system / V. Shilo, S. Ilyina, V. Balabanova, I.
Kryshtopa. - K.: Condor, 2011. - 429 p.
5. Vasilieva N.S., Atayan T.I. Lending to individuals and businesses by commercial banks
Ukraine
-2009
[Electronic
resource]
–
Mode
of
access:
http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Economics/39565.doc.htm - The name of the
screen.
6. Vovchak O.D. Credit and Banking: text / O.D. Vovchak . - K.: Knowledge, 2008. - 564 p.
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WEATHER DERIVATIVES AS MODERN INNOVATIVE FINANCIAL
INSTRUMENTS IN THE GLOBAL FINANCIAL MARKET
All the inhabitants of the Earth feel the negative impact of weather and climate.
Modern development of meteorological service still does not allow quite accurately
predict the weather. Unexpected changes in the weather can cross out the plans to
take certain actions, affect the company's revenue, income, demand for certain
products. According to experts, the weather, either directly or indirectly, affects 70%
of the global business. Thus, only the intervention of weather conditions in the U.S.
economy is estimated at $ 1 trillion, with GDP at $ 15 trillion! Yield and profitability
of many sectors of the economy are directly dependent on the weather, which affect
more costs than prices. The problem of business operating risk under current
conditions can be partially solved by using of risk management strategies,
derivatives, including weather derivatives.
Until recently, industries used insurance policies to protect themselves against
weather risk, to cover potential losses from the events of low probability but posing
high risk. Since 1997, the U.S. first created OTC weather derivatives, which allowed
participants to hedge risks arising from adverse weather conditions. Weather
derivatives market is increasingly used to protect against changes in normal weather
conditions rather than extreme, that makes weather derivatives different from
insurance policies [4].
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Weather derivatives are called term agreements; basic assets are the parameters
of the weather. They can take many forms, ranging from forward and option contracts
to exotic or hybrid derivative instruments that combine various financial instruments.
The main difference from other financial derivatives is a basic tool, according to
which payment is made under a contract between the parties. In case of weather
derivatives, the basic asset can be a synthetic index, the value of which depends on
air temperature, rainfall, wind speed, or the number of sunny days in a fixed period of
time. Today the most common basic tool of weather derivatives is air temperature. As
in case of ordinary derivatives, the calculation of the weather derivatives also is made
in money form [1].
In 1999, the Chicago Mercantile Exchange was the first trading platform of
futures contracts on the weather, the basic asset of which was a cumulative monthly
temperature index, which measured the deviation of the average daily temperature of
65 degrees Fahrenheit (18.33 degrees Celsius) in several U.S. cities. By 2008, the
market volume of weather contracts rose to U.S. $ 32 billion (+76% compared to
2007). However, the weather derivatives market was the most seriously affected by
the financial crisis of 2008-2009. According to the Chicago Board of Trade, in 2009,
the volume of trading weather futures and options fell by more than half compared to
2007. Analysts said that it was due, firstly, to lack of available financial resources of
the major players in the market - energy companies and hedge funds, and, secondly,
there was a return to the weather risk insurance through the more expensive and less
convenient, but also more reliable products offered by insurance companies [5].
To date, weather derivatives are important instruments of financial markets that
might hedge the risk of changes in production volume and sale of goods or provision
of services in the areas where sales are directly related to weather conditions.
Temperature conditions have a direct impact on the sales of natural gas for heating or
electricity supply for cooling, the volume of sales of soft drinks, warm clothing,
affect the speed and quality of ripening grain, fruit, vegetables, etc.
Therefore, quantitative measurement of their dependence on weather
conditions (e.g., temperature), as well as having accurate prognostic information
about the direction of change in the weather, industrial, agriculture, construction,
trade and other weather-dependent industries can hedge their business risks, using the
tools of the financial market [5].
Nowadays, the basic tool of weather derivatives is the air temperature.
Payments received by the owner of weather derivatives, depend on the degree of
"heating" or «cooling» days (heating degree days HDD or cooling degree days CDD).
Primarily, the structure of the index is determined, which depends on the option
selected, as well as the critical level, which will be compared to the actual value of
the index. The agreement, in which a risky option is the air temperature, the base
index act is temperature-days (degree-days, SD). By this index we understand
deviations (which are considered in degrees) of the average daily temperature from
the set in the agreement of the critical temperature for a certain period of time. There
are two types of deviations: upward the deviation from the critical temperature (SD
+) and downward from deviations the critical temperature (SD-).
17

In the U.S., the critical level is 65 °F (or 18.3 °C). It is believed that this
temperature is the conventional boundary between the heating season and the season
of indoor climate. In this regard, the number of SD + for the day (or CDD) is
calculated as the difference between the mean temperature of the day and the
temperature of 65 °F. If the difference is negative, then 65 °F equals zero. SD- for
that day (or HDD) is calculated as the difference between the temperature of 65 °F
and the average temperature of the day. If SD- takes a negative value, it is considered
to be zero. Summarizing, we can write:
,
where
– critical temperature,
- average actual temperature of the day.
For periods longer than one day, the values of CDD and HDD are defined as
the sum of the values of each day at a certain time in the agreement, that is:

,
where
– CDD i-th day (i=1,2,...,n),
– HDD i-th day (i=1,2,...,n).
The basis for calculating the contract is the positive value of the total CDD or
HDD. In this case, the unit price is determined in advance of the index, for example,
$1000. Then, to determine the amount of payment received we must multiply index
value by its price. In the same way contracts, with the basic tool of the power of the
wind, the number of sunny days, the number of cloudy days, precipitation and snow
depth, are made [2].
Taking into account the difficult climatic conditions in Ukraine, it is safe to say
that virtually all economic sectors, including both non-financial and financial
institutions, are "weather-sensitive" and, therefore, interested in the development of
the internal market of weather derivatives. Weather derivatives are necessary for the
Ukraine’s economy as an insurance tool to raise additional funds and reduce the risk
of real sector companies and regional budgets. For example, entering into derivative
contracts for future delivery of fuel to the northern or remote areas of the country,
you can protect yourself from unforeseen climatic changes or other situations of
emergency that would require additional expenditures from local budgets. But
weather derivatives market is still being underdeveloped in Ukraine [3].
Factors that hinder the development of weather derivatives market in Ukraine
are as follows:
lack of a legal framework;
underdeveloped market of derivative financial instruments;
a high risk of default on financial instruments of production;
the need for skilled professionals dealing with weather derivatives;
the need to attract companies that are interested in hedging their income
by purchasing weather derivatives.
For the development of weather derivatives market it is necessary to solve a
number of problems given below:
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fully implementation of trade in the commodity derivatives markets;
attract newcomers by organizing weather contracts' advertising and
public education;
training of specialists of market makers' weather derivatives, as well as
increase social importance of meteorological services.
Thus, the development of new types of weather instruments, training of
qualified specialists to work with these tools, to attract companies seeking to hedge
their profits through workshops (training courses), which would explain the use of
these instruments and their economic entity will significantly accelerate the formation
of weather derivatives market in Ukraine.
1. Ivashchuk, N.L., 2008. Analysis of weather derivatives. Scientific notes: a collection of
sciences works, 10 (3), pp.295-300;
2. Garman Mark, Blanco Carlos, Erickson Robert, 2000. Weather Derivatives: Instruments and
Pricing Issues. Financial engineering associates, magazine: Environmental Finance;
3. Petrenko, E.V., 2012. Why derivatives are needed to real economy? Young Scientist, 10, pp.
145-147;
4. Rudko-Silivanov, V.V., Mostovoy, V.V., Belokrinitsky, S.V., 2007. Weather derivatives as
a promising product of hedging. Money and Credit, 5, pp. 38-42;
5. Zagaytov, I.B., Janowski, I.B., Zagaytov, L.P., Filonov, V.S., Filonov Vl.S., 2011. Forecast
as a tool of economic management. Bulletin of the Voronezh State Agrarian University: a
theoretical and scientific journal (Economics), 4 (31), pp.158-166.
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INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS AND
THEIR IMPACT ON THE UKRAINE’S MONETARY MARKET
Financial institutions are those organizations that are involved in providing
various types of financial services to their customers. The financial institutions are
controlled and supervised by the rules and regulations delineated by government
authorities. [4]
The roles of international financial institutions are regulated by the
international laws as they are operational in more than one country. The shareholders
or the owners of the international financial institutions are national governments of
the countries. [4]
Their aim - to promote international economics, foreign trade and monetary
cooperation, maintain the balance of payments of countries that belong to them, to
adjust their exchange rates, to provide loans to these countries and guarantee private
loans abroad. [1, p. 248]
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The most important functions performed by international organizations, in
terms of international economics include: promotion, monitoring, supervision and
regulation. [3, p. 128]
Ukraine cooperation with international financial institutions began in June
1992 with the adoption of the Law of Ukraine № 2402-XII "On the accession of
Ukraine to the International Monetary Fund, the International Bank for
Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International
Development Association and the Multilateral Investment Guarantee Agency." [5]
Under the Act all matters relating to Ukraine's accession to these international
financial institutions, decides the Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of
Finance of Ukraine carries out all transactions, the National Bank of Ukraine acts as
depositary bank IBRD. [5]
Today, IFIs play an important role in supporting economic reforms in Ukraine,
giving the ability to attract concessional financial resources, while domestic capital
market has insufficient financial capacity to meet these needs. [6]
International organizations, which operates with Ukraine can be divided into
four groups. Firstly, there are an organizations whose activities are fundamentally
affects the development of the world economy as a whole (the IMF and the World
Bank Group), general functional organization (the International Labour Organization
(ILO), United Nations Development Programme (UNDP), the World Intellectual
Property Organization (WIPO), etc.) Secondly, interstate branch organizations
outside the immediate scope of UN (WTO and EBRD). Thirdly there are about 70
European business associations, mainly in industry and energy, transport and
communications. Finally, international cooperative organizations, among which the
most important and central place is occupied by the International Cooperative
Alliance (ICA). [7]
The EBRD is the largest financial investor in Ukraine. As of 31 March 2013
the Bank had committed over €8.63 billion (US$ 11 billion) through 337 projects in
Ukraine. Their priorities include a stable and open banking system, modernising
infrastructure and promoting sustainable and efficient energy use. Ukraine is also a
committed beneficiary and participant in the Eastern Europe Energy Efficiency and
Environment Partnership. [8]
Ukraine continues to face important transition challenges in all key sectors,
which include: strengthening energy efficiency and energy security, unlocking
Ukraine’s agricultural and industrial potential, providing good quality and reliable
infrastructure, dealing with the legacy of the crisis in the financial sector and the
Bank’s strategic directions (Energy, Enterprises, Infrastructure, Financial Sector and
Capital Markets). [8]
The basis of cooperation between Ukraine and the EBRD is its strategy to help
our country. As part of the strategy adopted by the EBRD operates in two areas: the
provision of international credits on favorable terms against the government and
lending Ukraine’s private sector on commercial terms. [12]
Although EBRD loan conditions are profitable for it, its relationship with
Ukraine has recently become less than ideal. For one thing, loan projects worked out
by state organizations get tabled from time to time. The reason is simple - Ukrainian
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government failed to find the money to fulfill their part of the contract. And
suspended projects always cause damage. [8]
In connection with the completion on 28 December 2012 the term of the shown
program "Stand-by", today Ukraine's cooperation with the IMF concentrated on
technical consultations. The center of gravity in cooperation with the IMF moved in a
plane of non-credit relationship.
In general, in cooperation with the IMF for 2008 - 2013 years, Ukraine has
received 9 250 million SDR (equivalent to 14 430 mln. U.S.). [12]
An International Monetary Fund (IMF) mission worked in Kyiv during March
4-25, to assess the current economic situation and discuss the authorities’ economic
reform program that could be supported by the IMF. At the conclusion of the visit,
Nikolay Gueorguiev, Mission Chief for Ukraine, issued the following statement:
“The mission has reached a staff-level agreement with the authorities of Ukraine on
an economic reform program that can be supported by a two-year Stand-By
Arrangement (SBA) with the IMF. The financial support from the broader
international community that the program will unlock amounts to US$27 billion over
the next two years. Of this, assistance from the IMF will range between US$14-18
billion, with the precise amount to be determined once all bilateral and multilateral
support is accounted for». [11]
In many respects problems which Ukraine had in 2009-2013 became the reason
of implementation of senseless and wrong recommendations of the IMF when the
credit was taken in this structure. It’s high time to hold the IMF liable for its wrong
recommendations and forecasts which created big problems for Greece, Ireland,
Spain and actually nearly ruined the EU economy. Economic cooperation has to be
aimed at the development of economy of Ukraine.
On March 10, the World Bank Group announced that it aims to support
reforms in Ukraine and provide up to US$3 billion in 2014. This assistance would
come on top of the ongoing investment and guarantee program of about US$3.7
billion, supporting improved basic public service delivery in areas such as water
supply, sanitation, power and roads, and supporting the private sector.
Since Ukraine joined the World Bank in 1992, Bank commitments to the
country have totaled over US$7 billion for 40 projects and programs. [10]
Country Partnership Strategy with World Bank for 2012-16 is based on two
pillars. Pillar 1: Improving public services and public finances: support to building
relations with citizens. Work under the first pillar would demonstrate how open
dialogue in reform formulation, accountability in implementation of policies, and
transparency in the monitoring of their impact can yield better development results.
Pillar 2: Improving policy effectiveness and economic competitiveness: support to
building relations with businesses. Improvement in the business climate is the key to
unlocking Ukraine’s economic potential and achieving greater competitiveness. [10]
In the 2015 - 2016 fiscal years provided an opportunity to finance investment
projects in the fields of transport, energy, utilities and health care. [12]
World Bank loans are among the non-inflationary sources of external financing
economic development of Ukraine. But borrowing to finance the budget deficit, have
a negative impact on the current and future financial situation. [2, p.371]
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It should be emphasized that Ukraine is actively working with other
international financial institutions, among which the most important are the
International Financial Corporation (IFC), Black Sea Trade and Development Bank
(BSTDB), the Nordic Investment Bank (PIB) and the European Investment Bank
(EIB). [7]
Status of implementation of projects of economic and social development of
Ukraine with the support of international financial institutions (IFIs) indicates
inefficient use of MFI loans. [5]
The main reasons for this is the continued regulatory and legal uncertainty
strategy of Ukraine's cooperation with IFIs and its alignment with the government
program, incomplete and untimely implementation of the Ministry of Economy of
Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine and other authorized executing decisions of
the Cabinet of Ministers of Ukraine on these issues, and absence of an effective
system of control and influence on the progress of projects supported IFI loans. [5]
Activities of numerous interagency supervisory boards and working groups are
not defined and mostly formal, which is a consequence of the lack of the mechanism
of current control over the preparation and implementation of projects. [5]
Ministry of Economy of Ukraine, which is responsible for coordinating the
preparation and implementation of projects supported by the World Bank and other
IFIs, properly did not affect the regulation of IFI structure project in Ukraine and the
progress of their implementation. [5]
We can distinguish the following main problem of Ukraine's cooperation with
IFIs: 1) cases of misuse of credit; 2) inefficient use of funds; 3) ignoring the
possibility of raising funds in the financial market; 4) folding projects after the
funding; 5) insufficient level of "innovation" projects. [6]
These and other problems can be solved by increasing control over the proper
use of resources, elimination of corruption and improving the investment
attractiveness and creditworthiness of domestic enterprises, the differentiation of
sources of funding by expanding the market component. Thus it is possible to reduce
the dependence of the economy of Ukraine from IFIs’ resources and enhance the
country's participation in global financial markets. [6]
1. World economy: a textbook / A.P. Rumyantsev, G.N. Klymko, V.V. Rokocha etc.; Ed. A.P.
Rumyantsev. - 2nd ed., corr. and add. - K.: Knowledge, 2004. - 449 p.
2. The theory of finance: a textbook / O.D. Vasylyk - K.: NIOS. - 2000. - 416 p.
3. The world economy. Part 1. (Lecture notes) / A.V. Shkuropat, M.V. Terskiy. - Vladivostok:
Far Eastern University Publishing House, 2012. - 228 p.
4. Finance. Maps of World / [E resource]. - Access to the resource: /
http://finance.mapsofworld.com/financial-institutions/
5. Accounting Chamber of Ukraine / [E resource]. - Access to the resource: / http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk
6. Effects of certain international financial organizations / [E resource]. - Access to the
resource: / http://professura.at.ua/forum/19-156-1
7. The national economy / [E resource]. - Access to the resource: /
http://pidruchniki.ws/1110061453175/ekonomika/spivpratsya_ukrayini_mizhnarodnimi_org
anizatsiyami
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8. European Bank for Reconstruction and Development. Ukraine / [E resource]. - Access to the
resource: / http://www.ebrd.com/pages/country/ukraine.shtml
9. International Finance Corporation / [E resource]. - Access to the resource: /
http://www.ifc.org/
10. The World Bank. Ukraine / [E resource]. - Access to the resource: /
http://www.worldbank.org/en/country/ukraine
11. International Monetary Fond. Ukraine / [E resource]. - Access to the resource: /
http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm
12. Ministry of Finance of Ukraine / [E resource]. - Access to the resource: /
http://www.minfin.gov.ua/
13. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine / [E resource]. - Access to the
resource: / http://me.kmu.gov.ua/

Абрамчук Наталія Вікторівна
II курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Тарануха І.Ю.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
ЗОЛОТОВАЛЮТНИМИ РЕЗЕРВАМИ УКРАЇНИ
В умовах фінансової глобалізації гарантією стабільності в періоди
світових фінансових криз є формування золотовалютних резервів, які є
адекватними масштабам національної економіки і рівню її інтегрованості в
процес міжнародного руху капіталу. Важливими проблемами при цьому є
визначення ступеню їх забезпеченості та достатності, оптимізація структури та
ефективне управління ними. Останнє набуває особливої актуальності для
України у зв’язку зі зростанням ступеня нестабільності світової валютнофінансової системи та значного впливу на вітчизняну економіку ризиків
світового масштабу.
Питанням ефективного управління та формування якісної структури
золотовалютних резервів в умовах сучасного економічного розвитку України
присвятили свої праці вітчизняні вчені: М. І. Савлук, Г. О. Заблоцька, О. Б.
Лупін, В.І. Міщенко, О. В. Ніколенко, І. Я. Носкова.
Золотовалютні резерви – це запаси резервних активів, які перебувають на
рахунках у центральному банку та в банках за кордоном і використовуються
для сплати боргових зобов'язань, а також, у разі необхідності, для проведення
валютних інтервенцій з метою регулювання курсу національної грошової
одиниці. З огляду на специфіку складу і структури офіційних золотовалютних
резервів можна виділити ряд характерних для них рис:
– золотовалютні резерви повинні мати у своєму складі абсолютно ліквідні
активи, які Національний банк України може використати у будь-який момент
для реалізації тих чи інших цілей валютної політики;
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– золотовалютні резерви мають включати вимоги до нерезидентів і
частково утримуватися за кордоном (у банках-нерезидентах) з метою реалізації
можливості використання в разі виникнення валютно-фінансових криз;
– золотовалютні резерви мають перебувати під повним контролем
Національного банку України [4].
Виконуючи функції засобу утворення ліквідних коштів, засобу
міжнародних розрахунків і платежів, золотовалютні резерви виступають
гарантом зовнішньої та внутрішньої стабільності національної валюти та є
одним із основних інструментів грошово-кредитного регулювання [1]. У
відповідь на нестабільність світового валютного ринку, більшість центральних
банків розпочали застосовувати політику накопичення значних золотовалютних
резервів. В сучасній практиці здійснення валютної політики центральними
банками різних країн, акумулювання значних обсягів золотовалютних резервів
проводиться не з метою регулювання величини валютного курсу національної
грошової одиниці, а в рамках забезпечення можливості протидіяти
розповсюдженню глобальних фінансово-валютних криз.
Основним чинником, що забезпечує зростання розмірів золотовалютних
резервів, є їх використання як певного страхового фонду з метою захисту
національних валютних систем від спекулятивного переміщення капіталів на
глобальному фінансовому ринку. Центральні банки, намагаючись задовольнити
страховий попит на золотовалютні резерви, використовують занижений рівень
валютного курсу національних грошей, при застосуванні фіксованого режиму
курсоутворення, що призводить до виникнення дисбалансів та порушення
стабільності у світовій валютній системі.
Обсяг, млн. дол. США
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Рис. 1. Структура золотовалютних резервів України
станом на 1 лютого 2014 року*
*Джерело: складено автором на основі [2].

Дослідження обсягів міжнародних резервів України засвідчило
відповідність їх динаміки світовим тенденціям. Проте, в лютому 2014 року
міжнародні резерви України становили 15 462 млн. дол. США, що є рекордним
показником за останні роки [2]. Так, у кризовому 2008 році резерви знизилися
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на 935 млн. дол. США, а в 2009 році – на 5038 млн. дол. США або на 16%.
Найбільшу вагу у структурі золотовалютних резервів України мають резерви у
вільноконвертованій валюті – 13637 млн. дол. США. Резерви у цінних паперах
складають 10783 млн. дол. США. Разом з державними цінними паперами
значну частину в портфелі НБУ (480 млн. дол. США) займають облігації Банку
міжнародних розрахунків.
Необхідно також відзначити поступове зростання частки монетарного
золота протягом 2008-2014 років у складі міжнародних резервів України з 743
до 1809 млн. дол. США. Таким чином станом на 01.02.2014 р. частка
монетарного золота у складі міжнародних резервів України складала 11,7 %.
Дану тенденцію можна пояснити тим, що курс золота, менше, ніж іноземна
валюта, схильний до ринкових коливань і може забезпечити більшу надійність
фінансової системи держави в умовах нестабільності. Враховуючи сучасні
тенденції в світовій економіці та особливості золота як резервного активу,
науковці рекомендують збільшувати його питому вагу в структурі
золотовалютних резервів НБУ до 15 %, що буде відповідати структурі
золотовалютних резервів сучасних європейських країн, а також ввести граничні
значення відхилень обсягів монетарного золота залежно від зміни курсів
іноземних валют, з яких формуються резерви НБУ. Метою збільшення частини
запасів у золоті є не лише забезпеченість стабільності грошової одиниці
України, але й психологічна важливість золота, оскільки для населення та
інших інвесторів золото є аспектом довіри [4].
Отже, золотовалютні резерви на сучасному етапі розвитку банківської
системи використовувались, переважно для підтримки курсу національної
грошової одиниці шляхом продажу НБУ іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України, а також для балансування дефіциту платіжного
балансу України. Формування належної структури офіційних золотовалютних
резервів НБУ дає йому змогу належним чином виконувати власні функції з
регулювання валютних відносин, передусім, у плані підтримання зовнішньої
стабільності національних грошей і рівноваги платіжного балансу. Основними
завданнями НБУ у формуванні оптимальної структури офіційних
золотовалютних резервів за складом валютних активів, включених до них, є:
– забезпечення відповідності структури золотовалютних резервів
спрямуванню
платежів
за
зовнішньоекономічними
операціями
й
обслуговуванню зовнішнього боргу України;
– недопущення знецінення резервних активів унаслідок коливання курсів
різних іноземних валют, що входять до їх складу;
– забезпечення за можливістю прийнятного рівня дохідності вкладень,
розміщених у валютних активах, при мінімальному ризику [3].
З метою підтримання рівноваги на національних валютних ринках та
забезпечення їх стабільності у довгостроковій перспективі одним із
першочергових завдань має стати зменшення спекулятивних атак з боку
резидентів та нерезидентів на валютному ринку за допомогою таких
інструментів як: введення обмежень на розмір продажу валюти банками країни
(що в умовах кризового стану банківської системи є одним із актуальних
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питань), введення обмежень на купівлю валюти у обмінних пунктах,
підтримання готівкового валютного курсу на рівні, що не перевищує офіційний
валютний курс.
1. Журавка Ф. О. Проблемні аспекти вибору резервної валюти при формуванні та
управлінні золотовалютними резервами: світові тенденції та Україна / Ф. О. Журавка
// Вісник СевДТУ : збірник наукових праць. – Випуск 92 “Економіка і фінанси”. –
Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2008. – С. 72–77.
2. Жмурко Н. В. Критерії визначення необхідного обсягу золотовалютних резервів
держави / Н. В. Жмурко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий
збірник. - 2012. – Вип. 8, Т. 2. – С. 108-116.
3. Золотовалютні резерви України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства
фінансів України – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/assets/.
4. Золотовалютні резерви НБУ [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.ukrinform.ua.

Алексанян Роксана Мехаківна
III курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»
Науковий керівник: к.е.н., ас. Тригуб О.В.
МЕХАНІЗМ СПІВПРАЦІ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА
РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
В останні два роки страхові компанії рекордними темпами розвивають
продаж страхових продуктів через відділення банків. Завдяки динамічному
розвитку роздрібного кредитування спостерігається значне зростання зборів
премій в пов'язаних з ним сегментах страхового бізнесу: страхуванні
автотранспорту, нерухомості та страхуванні ризиків втрати життя і
працездатності громадян. Розвиток цих видів страхування, є взаємовигідним як
для банків, так і для страхових компаній, що і обумовило актуальність теми
даного дослідження.
Дослідженню інтеграційних процесів у діяльності банків і страхових
компаній присвячені наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених П.
Гришина, М. Клапківа, Л. Єрмошенка, В. Фурмана та ін. Однак постійний
розвиток фінансового ринку потребує більш ретельного вивчення цієї
проблеми.
Розвиток фінансових ринків, стабілізація загальнополітичної та
економічної ситуації в країні, створює необхідність розширення спектра
послуг, що надаються сьогодні банками, страховими та інвестиційними
компаніями. Досягнення спільної збалансованої стійкості при веденні бізнесу
поряд з досягненням взаємовигідного результату - ось головна мета, в
прагненні до якої необхідно будувати партнерські відносини.
Діяльність страхових компаній істотно відрізняється від інших видів
підприємницької діяльності не тільки прагненням брати на себе ризики різних
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суб'єктів господарювання, але і здатністю об'єктивно оцінювати і керувати
ними. Банки ж у процесі здійснення своєї діяльності змушені приймати на себе
значні ризики, в основному, економічного характеру. Так, основним, найбільш
дохідним і пріоритетним видом активних операцій банків, є кредитування.
Корпоративні кредити займають домінуючі позиції в структурі активів банку.
При цьому, якість активів банку тісно пов'язана з багатьма факторами ведення
підприємницької діяльності позичальника, які для банку є складовими
кредитного ризику. Передача частини цих ризиків страховику забезпечує більш
високий рівень надійності позичальника, створюючи передумови до зниження
кредитного ризику для банку і поліпшення якості його активів.
Діловий тандем «банк – страховик» дозволяє модифікувати банківські
продукти в бік більшої гнучкості щодо рівня прийнятого банком ризику,
створювати нові види страхування, орієнтовані на страхування ризиків
економічного характеру, створювати фактори, що визначають попит на
банківські продукти та послуги страхування [1]. У ході спільної діяльності
банків і страхових компаній клієнт отримує максимально зручний, повний і
відносно недорогий комплекс послуг, який може включати в себе страхові та
банківські послуги, що доповнюють один одного таким чином, щоб у цілому
продуктивність обслуговування значно зросла. Працюючи розрізнено ні банк,
ні страхова компанія не здатні надати такий спектр послуг. Поряд з цим,
досягається мета забезпечення взаємної стабільності і надійності.
До переліку ризиків, які сьогодні найчастіше пропонують банкам
страхувати вітчизняні компанії, входять: фінансові ризики при споживчому
кредитуванні фізичних осіб, страхування фінансових ризиків банку, майна
співробітників, цінностей при перевезенні, ризиків держателів карток, ризиків
вкладників банку, пов'язаного з неповерненням вкладів. При цьому через
мережу банку традиційно продаються поліси АВТОКАСКО, страхування
автоцивільної відповідальності, страхування від нещасного випадку при ДТП,
договору особистого страхування, страхування майна, життя та інші.
Таким чином, банківське страхування (bancassurance) - це організація
системи крос-продажів страхових полісів через розгалужену мережу
банківських підрозділів.
Сьогодні на практиці зустрічається кілька моделей симбіозу банківської і
страхової справи, серед яких:
1. Проста форма співпраці. Банки виступають незалежними реалізаторами
страхових продуктів. При цьому банк часто навіть не надає клієнтам будь-які
рекомендації щодо страхових продуктів на ринку.
2. Рішення банку створити власну кептивну або придбати невелику діючу
компанію. Зазвичай такі компанії успадковують бізнес-модель материнської
компанії і не здатні здійснювати діяльність, що відрізняється від принципів
управління в головному офісі банку. Як правило, такі страхові компанії
знаходяться в тіні банку і не можуть зайняти значне місце зважаючи на
відсутність досвіду роботи і конкурентної в страховій справі бізнес-моделі [2].
3. Спільне підприємство за участю банку та страхової компанії. У такому
проекті партнери повинні забезпечувати необхідний рівень підтримки. Однак
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можлива ситуація, коли банк або страхова компанія приділятимуть більше або
менше уваги блокам проблем, тому, відповідно, така структура більш схильна
до ризику розбалансованості, а в разі невдалого експерименту партнери будуть
піддані значному репутаційному ризику.
4. Стратегічне партнерство на договірній основі. Така форма співпраці є
визначальною в сучасному bancassurance і забезпечує достатню ступінь
маневреності обом партнерам без прив’язки до власності. Вона реалізується
переважно через механізм акредитації страхових компаній банківськими
установами [3].
В Україні поняття «акредитація в банках» не закріплено законодавчими
актами. Банки самі для себе сформулювали це поняття з метою обмеження
доступу тієї чи іншої страхової компанії до страхування свого заставного майна
та лобіювання страховиків, які платили банку нереально високу комісійну
винагороду. Платоспроможність ж страховика в частині страхових виплат на
першому місці донедавна не стояла. Криза внесла суттєві корективи в неписані
правила співпраці між двома його складовими
банками та страховими
компаніями.
Основним критерієм при виборі банку-партнера є розмір кредитного
портфеля банку, тому що, беручи до уваги цю інформацію, страхові компанії
мають можливість розрахувати прибутковість такої співпраці.
Важливим критерієм є інформація регіональної мережі про можливість
співпраці на регіональному рівні, так як, ігноруючи всі законодавчі акти
України, банки мають схильність віддавати перевагу тій чи іншій страховій
компанії, примушуючи своїх позичальників страхувати заставне майно
виключно в рекомендованих ними страхових компаніях, що, в свою чергу,
може значно позначитися на рівні планованих надходжень страхових компаній.
Розміщення депозиту передбачає певний обсяг надходжень. Величина
банку - це далеко не основний показник. Страхова компанія розміщує кошти на
депозитних рахунках у банках, формує таким чином свої резерви. Якщо банк не
має кредитного рейтингу, то кошти, що розміщені на його рахунках, не
враховуються страховою компанією в резерви. Отже, основними критеріями
при розміщенні депозитів є наявність у банку кредитного рейтингу і його
кредитний портфель.
З іншого боку, без такого каналу продажів, як банківські офіси, показники
зборів премій багатьох страхових компаній були б далеко не так вражаючі.
Більшість банків сьогодні висувають вимоги зі страхування життя і
здоров’я позичальників, страхуванням від нещасного випадку, а також повного
КАСКО. Тому найбільш актуальними ризиками, охопленими страховим
захистом, є ризики споживчого кредитування. Крім того, банки зацікавлені в
страхуванні застав, які традиційно є дуже вигідними для кептивних страхових
компаній. Серед цікавих продуктів, що впроваджуються кептивними
страховиками страхування депозитних вкладів материнського банку, а також
страхування вкладників від нещасних випадків.
У міру розвитку фінансового ринку співпраця банків і страхових
компаній набуває багаторівневий характер. На стику цих сфер виникла ідея
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банківського страхування, що втілилася в концепції «фінансових
супермаркетів». Її суть полягає у наданні населенню і фірмам пакета
фінансових послуг: страхових, банківських, інвестиційних. Розширення
спектру послуг шляхом реалізації продуктів так званого «банківського
страхування» дозволяє банкам залучити нових клієнтів і більш повно
задовольняти потреби постійних клієнтів.
Співпраця зі страховими компаніями вигідна і з точки зору отримання
додаткового фінансового доходу (прибутку) за рахунок комісійної винагороди,
як продавцю страхових продуктів. Таким чином, канал bancassurance
перетворює банк у фінансовий супермаркет, в якому клієнти можуть отримати
широкий спектр кредитно-інвестиційних і страхових послуг в одному місці з
мінімальними витратами часу.
Поступово bancassurance в Україні еволюціонує, пройшовши шлях від
масового створення кептивних страхових компаній до рівноправного
партнерства на договірній основі. У деякій мірі кептивні схема співробітництва
поки що можуть бути цікаві банківським установам в рамках створення
фінансових супермаркетів, де банк є утворюючим елементом. В іншому
випадку набагато більш цікавою для банку і його клієнтів стає можливість
вибору серед кількох страхових компаній, акредитованих у банку.
Але все ж, незважаючи на жорсткі реалії сьогодення, будувати співпрацю
страхової компанії із комерційними банками краще на трьох простих
принципах:
*Перший це рівне взаємовигідне партнерство.
*Другий
тісна взаємодія на постійній основі. Наприклад, агентські
відносини: обопільне нарощування клієнтської бази, використання кроспродажів, можливість працювати з ризиками банку та його клієнтів.
*Третій принцип - ринкові відносини. Наприклад, страхова компанія
працює з декількома банками або банк - з декількома страховими компаніями,
надаючи саме комплексні послуги.
Я вважаю, що у такої моделі відносин страхової та банківської справи є
багатообіцяюче майбутнє. Адже співпраця між страховими компаніями і
банками вигідна як суспільству в цілому, так і кожному з учасників фінансових
ринків країни.
Отже, взаємовигідні відносини між банком і страховою компанією
побудовані таким чином, що частина ризиків, що належить банку, передається
страховій компанії, що стає вигідним як для банку, так і для самої страхової
компанії. Оскільки банк в цьому випадку
зосереджує свою увагу
безпосередньо на наданні банківських послуг та дозволяє йому працювати в
більш гнучкому режимі. Страхова ж компанія в даному випадку забезпечує
стійкість і надійність банку, що в свою чергу відіграє не останню роль при
позиціонуванні банківських продуктів.
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ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ НБУ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ
Важливою складовою валютної політики центрального банку країни є
управління золотовалютними резервами (ЗВР). Здатність держави забезпечити
себе ЗВР надає їй значних переваг.
Вона стає більш конкурентоспроможною, має додатковий інструмент для
вирішенні певних економічних питань, при виникненні кризи матиме змогу
вийти з неї за найменших витрат.
Достатній обсяг та ефективне використання ЗВР забезпечить фінансову
безпеку держави, стабільність національної грошової одиниці й сприятиме
ефективному розвитку економіки країни.
Дослідження питань формування та використання ЗВР, а також їх
ефективного управління займаються такі відомі вчені, як Дзюблюк О. В. [3],
Версаль Н.І. [2], Науменкова С. В., Черкашина К.Ф. [5] та інші.
Метою дослідження є розкриття особливостей структури та динаміки ЗВР
в докризовому, кризовому та посткризовому періоди.
Золотовалютні резерви – це резерви України, відображені у балансі
Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим
співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків.
Вони складаються з таких активів: монетарне золото, спеціальні права
запозичення, резервна позиція в МВФ, іноземна валюта у вигляді банкнот та
монет або кошти на рахунках за кордоном, цінні папери (крім акцій), що
оплачуються в іноземній валюті. Розглянемо обсяги та структуру ЗВР НБУ
(табл. 1) [1]
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Таблиця 1
Структура золотовалютних резервів України у 2006 – 2013 рр., млн. дол. США
(на початок періоду)
Резерви
Резервна
в
Всьог
Питома позиція
Період
іноземні
о
вага, % в
й
МФВ
валюті
2007
22358 21843
97,7
0,004
2008
32479 31783
97,9
0,01
2009
31543 30792
97,6
0,03
2010
26505 25493
96,2
0,03
2011
34576 33319
96,4
0,03
2012
31794 30391
95,6
0,03
2013
24546 22647
92,3
0,03
2014
20415 18759
91,9
0,03
Джерело: складено автором на основі [6]

Питома
СПЗ
вага, %

МонеПитома тарне Питома
вага, % золот вага, %
о

2×10-5
3×10-5
10-4
10-4
10-4
10-4
10-4
10-4

0,005
0,009
0,029
0,251
0,024
0,059
0,040
0,085

1
3
9
64
8
18
9
16

513
693
743
948
1249
1385
1890
1640

2,3
2,1
2,4
3,6
3,6
4,4
7,7
8,0

Аналіз структури ЗВР України свідчить, що протягом всього періоду, що
досліджується, резерви в іноземній валюті становили близько 92 – 97%, у СПЗ
0,05 – 0,2% , монетарного золота – 2 – 8%. НБУ проводив політику надання
переваги іноземним валютам при виборі джерел формування ЗВР, але
спостерігається чітка тенденція до збільшення питомої ваги монетарного золота
майже в 3,5 рази та до зменшення питомої ваги резервів в іноземній валюті в
0,9 рази, проте протягом 2007 – 2009 рр. при формуванні ЗВР ці активи
перебували майже на стабільному рівні. Також з табл. 1 ми бачимо, що з 2007
до 2008 рр. резервна позиція в МВФ становить дуже незначну величину, від
2×10-5 до 3×10-5%, починаючи з 2009 р. і до сьогодні його значення зросло і
тримається на рівні 10-4% . Досить значний розподіл СПЗ простежується на
початку 2010 р., саме в цей час вони становили 0, 251%, порівняно з 2009 р. –
0,029%, відтак СПЗ зросли в 7 разів. Протягом 2010 – 2013 рр. їхня часта знову
зменшилася.
Досягнувши свого максимуму в 2010 р. на рівні 34,570 млрд. дол. США,
ЗВР почав послідовно скорочуватися досягши позначки 20,415 млрд. дол. США
станом на 01.01. 2014 року. Дане скорочення зумовлене значними витратами
НБУ, які були спрямовані на утримання курсу національної валюти та
погашення зовнішнього боргу, також на зменшення обсягів ЗВР значний вплив
мало скорочення надходжень капіталу в країну. Тому вважаємо за потрібне
зосередити увагу на з’ясуванні зв’язку обсягів ЗВР з такими показниками, як:
сальдо платіжного балансу валютний курс та обсяг зовнішнього боргу (рис. 1)
[6].
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Рис. 1. Динаміка золотовалютних резервів, сальдо платіжного балансу,
валютного курсу та державного боргу за 2007 – 2014 рр.
млрд. дол. США (на початок періоду).
Джерело: складено автором на основі [6].

За даними НБУ з 2007 по 2014 рр. в українській економіці спостерігається
негативне сальдо платіжного балансу. Зростання дефіциту платіжного балансу
призводить до падіння притоку валюти в країну, а отже створює необхідність
для Національного банку виходити на валютний ринок із інтервенціями, що в
свою чергу призводить до зменшення ЗВР. Так, ми можемо побачити з рис.1,
що збільшення дефіциту платіжного балансу, яке відбувалося в 2009 р. та в
2014 р., призвело до зменшення ЗВР. Підтвердженням цього є кореляційний
зв'язок, який показує ступінь залежності між заданими показниками, що
становить 27%, отже взаємозв’язок між обсягом платіжного балансу та ЗВР є
помірно тісним.
Необхідно зауважити, що протягом 2008-2014 рр. НБУ почав все частіше
здійснювати інтервенції з продажу іноземної валюти ніж з її купівлі для
підтримки курсу національної валюти, що в свою чергу призводить до падіння
обсягу ЗВР. Так, в 2012 р. НБУ для підтримки курсу гривні був змушений
здійснювати постійні валютні інтервенції що призвело до значного падіння ЗВР
з 31 до 24 млрд. дол. США. Станом на 01.02.2014, за даними НБУ, ЗВР
складають всього 17,8 млрд. дол. США і в порівнянні з 2010 р. вони знизилися
майже вдвічі – з 34,575 млрд. дол. США. Таке падіння ЗВР, насамперед, було
зумовлено утриманням курсу національної валюти на одному рівні впродовж
останніх років за рахунок здійснення постійних валютних інтервенцій з
продажу іноземної валюти.
Зменшення обсягів ЗВР значною мірою залежить від обсягу державного
боргу України. Розглядаючи динаміку ЗВР та зовнішнього державного боргу
України за 2007 – 2014 рр., можна зробити висновки, що відбувається постійне
зростання державного боргу, що призводить до зменшення ЗВР. Так, коефіцієнт
кореляції між цими двома показниками становить -6%, що підтверджує лише
їх обернений зв'язок.
Отже, можна зробити такі висновки, щоЗВР є ключовим елементом
валютної політики. Розглядаючи структуру ЗВР, визначено, що основну частку
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при їх формуванні становлять іноземні валюти, але починаючи з 2010 р.
спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги монетарного золота та до
зменшення питомої ваги резервів в іноземній валюті. Аналізуючи динаміку
ЗВР, визначено, що основними причинами падіння офіційних резервів є:
здійснення НБУ постійних валютних інтервенцій з продажу іноземної валюти
для підтримки курсу національної валюти, зростання зовнішнього державного
боргу, негативне сальдо платіжного балансу. Тому головними завданнями
центрального банку є формування достатнього обсягу офіційних резервів та їх
належної структури. Це, в свою чергу, дозволить центральним банкам
здійснювати ефективну валютну політику та виконувати свою функцію
забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Наявність
достатнього обсягу ЗВР підсилює конкурентоспроможність економіки країни.
1. Закон України «Про Національний банк України» від 05.07.2012р.,№ 5103-VI
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
2. Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. посібник. – К.: Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2007. – 483 с.
3. Дзюблюк О. В. Валютна політика [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк. – К. : Знання,
2007. – 422 с.
4. Коваленко В.В., Сілантьєв М.С. – Обґрунтування достатнього рівня золотовалютних
джерел
держави
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу: http://lib.uabs.edu.ua/library/Zbirnik/765_2008.pdf
5. Науменкова С.В. Валютне регулювання : навч. – метод. посіб. / С.В. Науменкова, К.Ф.
Черкашина. – К. : ЦП «Компринт», 2013. – 155 с.
6. Офіційний веб-сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=72631
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Військовий інститут
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Овсянникова Я. О.
ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВЗ ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ
Сучасний розвиток світової економіки диктує такий процес як
глобалізація. Вона проявляється в усіх сферах економіки, майже кожної
країни,не стала виключенням і банківська сфера. Розвиток банківської системи
України характеризується інтеграцією її у світовий фінансовий простір. В
умовах сучасної кризи як політичної так і економічної банківська система
переживає складний період, вона є відносно молодою системою в порівнянні з
іншими країнами,зокрема європейськами, тому потребує досвіду вирішення
різних економічних питань,що можуть виникати під час криз.Такий досвід є в
представників іноземних банків. Банківська система будь - якої країни світу
знаходиться в залежності від іноземних інвесторів. З огляду на все це виникає
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необхідність у аналізі іноземного капіталу в банківський сфері України,
зокрема,діяльності банків з іноземним капіталом,адже в такий спосіб можна
буде дійти висновків щодо пошуку нових способів виходу з кризи,підвищення
ефективності та конкурентоспроможності вітчизняних банків і світовому
фінансовому просторі.
Дане питання не одноразову знаходило відгук у роботах багатьох
українських вчених, такі як: Н. Галайко, О. Алексєєва, В. Міщенко,О. Чуб та
багато інших. У своїх працях вони визначали основні переваги,які може
отримати країна від наявності в її банківській сфері іноземного капіталу, а
також проблемам,що можуть бути спричинені цим. Проте всі ці дослідження
проводилися декілька років назад,з огляду ж на сучасний стан Україні
виникають проблеми,які раніше не зустрічалися,тому актуальним є
дослідження особливостей діяльності банків з іноземним капіталом в Україні в
ситуації що склалася саме зараз.
Іноземний капітал іде з української банківської системи. Його частка в
статутному капіталі банків за підсумками минулого року знизилася на 5,5% і
становить трохи більше третини від усього обсягу.Такий факт викликає велике
занепокоєння, адже відомо,що навіть під час розпалу світової фінансової
кризи,банки з іноземним капіталом в Україні отримували прибуток,на відміну
від більшості інших банків. Зараз же можна прослідкувати значне скорочення
частки іноземного капіталу в банківській сфері. То ж виникає запитання,якщо
навіть під час кризи в 2008р.,банки з іноземним капіталом отримували
прибутки,то що ж очікує нас зараз ,коли навіть вони забирають свої капітали з
України.
Проаналізувавши дану таблицю, ми бачимо,що кількість банків з
частиною іноземного капіталу, чи зі 100% іноземним капіталом має тенденцію
до зменшення з кінця 2013 року. На думку радника президента Асоціації
українських банків Олексія Куща, виною усьому – втрата стратегії розвитку
банків з іноземним капіталом в Україні.За його словами в 2005-2007 роках коли
Україна відкрила свої кордони для іноземного капіталу ,міжнародних
банківських груп основну позицію в політиці іноземних банків на території
України займали розвиток різних видів кредитів для населення ,зокрема:
споживчого кредиту ,автомобільного та іпотек. Така політика на мою думку
була не правильна,адже основну позицію мали займати зовсім інші види
кредитування. Як наслідок,в зв’язку з критичними подіями ,що відбулися і
відбуваються на території України їхня політика,яка раніше приносила їм
великі прибутки, зараз стала збитковою. Велика кількість іноземних банків
всерйоз будучи стурбованою проблемами ,які в них виникли почали забирати з
України власний капітал . Таку ситуацію ми і бачимо на даній таблиці:на
початок 2014 року кількість банків зі 100% іноземним капіталом скоротилась
до 19, і не збирається зупинятися,і можливо перетне їх позначку за 2008 рік .
Загалом же частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків знизилась
навіть нижче рівня 2008 р. і опинилась на позначці в 33,9%.
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Таблиця 1
Іноземний капітал в банківському секторі України
№ з/п

Назва показника

01.01.
2008

01.01.
2010

01.01.
2012

01.01.
2013

01.01.
2014

01.03.
2014

Кількість
банків,
які
мають
175
182
176
176*
180*
181*
банківську ліцензію
1.1
з них: з іноземним капіталом
47
51
53
53
49
49
1.1.1 у т.ч. зі 100% іноземним капіталом
17
18
22
22
19
19
2.
Частка іноземного капіталу у
35.0
35.8
41.9
39.5
34.0
33,9
статутному капіталі банків, %
*Розраховано за даними Національного банку України : [Електронний ресурс] / Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua
1.

Така ситуація потребує негайного втручання держави . На мою думку
потрібно звернути більше уваги на діяльність банків так званої 4 групи за
розмірами активів . В Україні до них відносяться такі банки як “Астра Банк”,
“Хоум Кредіт Банк”, “Платинум Банк”, “Кредит Європа Банк”, “Банк “Ренесанс
Капітал” та інші. Саме ці банки ,банки 4 групи ,зі 100% іноземним капіталом
майже протягом всього часу демонструють певну стабільність та наявність
прибутку .На тлі інших банків та ситуації ,що склалася в Україні це є дуже
позитивним явищем .
В Україні завжди мало уваги приділялося саме сприянню розвитку малих
за розмірами організацій,на мою думку це є дуже великою помилкою. Нашій
країні потрібно брати до уваги політику щодо цього питання інших країн,де
питанням розвитку малого бізнесу приділяють значну увагу. Ситуація в
банківський сфері склалася дуже тяжка,але правильні дії з боку держави
,підтримка іноземного капіталу можуть поступово послабити ту кризу в якій
зараз знаходиться країна.
1. Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: Знання,
2009. – 253 с.
2. Владичин У. В. Банківське кредитування: Навчальний посібник / За ред.. проф. С. К.
Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 583 с.
3. Гроші та кредит: підручник / І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. В. Любкіна, О. Д. Рожко;
за заг. ред. І. О. Лютого. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. - 559 с..
4. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль / Л. В. Гуцаленко, Дерій В. А.,
Коцупатрий М. М. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 424 с.
5. Мельник П. В., Тарангул Л. Л. Банківські системи зарубіжних країн: підручник. –
Алерта, Центр учбової літератури, 2010. – 586 с.
6. Офіційний веб-сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua
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ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Інформаційна сфера діяльності людини стала важливим фактором
розвитку економіки. Головним її напрямом є створення інформаційного
сервісу, який надавав би змогу суб’єктам зручніше та ефективніше взаємодіяти
між собою, дозволив координувати дії та окремі процеси для досягнення
позитивного економічного результату.
Наразі одне з основних завдань, що стоїть перед банками, – вміння
орієнтуватися у величезному обсязі інформації, комплексно оцінювати
ситуацію і своєчасно реагувати на її зміни – іти в ногу з часом. У сучасному
ринковому середовищі швидкість і якість обробки інформації, вміння
професійно задовольняти всі потреби клієнтів, надаючи найсучасніші послуги,
мають велике значення в умовах конкурентної боротьби. Найбільш важливим
при цьому є не стільки набір послуг, що надаються, скільки рівень розробки
новаторських технологій та ідей, які значно спрощують процес взаємодії
клієнтів з банком.
Надання електронних банківських послуг (починаючи із середини 80-х
років ХХ століття) поступово перетворюється на один із пріоритетних напрямів
діяльності банків по всьому світу. Аналогічна тенденція спостерігається і серед
українських банків.
Дбаючи про комфорт та економію часу своїх клієнтів, банки пропонують
скористатися особливим інструментом для управління банківськими рахунками
– системою Інтернет-банкінгу.
Інтернет-банкінг (E-banking, Online banking) –
один із видів
дистанційного банківського обслуговування, засобами якого доступ до рахунків
та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час та з будь-якого
комп'ютера через Інтернет.
Для виконання операцій використовується стандартний браузер (Google
Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla тощо). Таким чином, необхідності
встановлювати додаткове програмне забезпечення немає.
Для користувачів банку зручно у будь-якому місці оформити платіж чи
здійснити поповнення мобільного телефону, крім того, комісійна винагорода
банку за здійснену операцію в мобільному Інтернет-банкінгу залишається
меншою, ніж при касовому обслуговуванні, оскільки не потребує людських
ресурсів для обслуговування. А для банківської установи розвиток даних
послуг є додатковим джерелом доходу.
Звичайно, інтернет-банкінг має як сильні, так і слабкі сторони.
Перевагами використання інтернет-банкінгу є висока мобільність, невеликі
затрати, зручність, можливість обміну документами, широкі інформаційні
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можливості, універсальність, до недоліків можна віднести недостатню
захищеність від несанкціонованого втручання, необхідність мати комп’ютер та
доступ до інтернет-мережі одночасно.
Не зважаючи на значну роль, яку відіграє дистанційне обслуговування у
функціонуванні банківської системи, багато питань розвитку операцій
комерційних банків у мережі Інтернет залишаються недостатньо дослідженими,
враховуючи новизну даного виду послуг.
Із розвитком науки та техніки багато користувачів як у світі, так і в
Україні
користується
смартфоном
на
базі
операційної
системи
Android,Windows Phone чи iOS, що змушує комерційні банки розвиватися,
створювати нові додатки для роботи Інтернет-банку на мобільних пристроях.
Фінансисти в один голос заявляють, що без розвиненого інтернетбанкінгу у сучасного банку немає майбутнього. Їх слова підтверджує
статистика. За даними компанії GfK Ukraine, у 2013 році чисельність
користувачів інтернет-банкінгу зросла на 35%. В цілому по системі його
використовують 10-15% клієнтів, але у провідних гравців цей показник досягає
25-35%.
Спробуємо дослідити сучасний стан розвитку інтернет-банкінгу в
Україні, виявити найбільш актуальні функції, що пропонують банки у нашій
країні.
За дослідженням компанії «Простобанк Консалтинг» на 25.11.2013 р.
інтернет-банкінг пропонують 38 банків з числа 50-ти лідерів за активами.
Функціональність цих систем за останні два роки помітно розширився.
Банки активно розвивають функціональні можливості своїх систем
інтернет-банкінгу. Найбільш активно додавали останнім часом функції різних
переказів, можливість сплати за кредити, відкриття та поповнення депозитів,
поповнення акаунтів в соцмережах і онлайн-іграх. Також банки почали
пропонувати в рамках систем інтернет-банкінгу різні сервіси ведення
домашньої бухгалтерії.
При цьому восени-взимку-2013 по набору послуг 38 банків пропонують
абсолютно різний сервіс. Об'єднує їх лише базовий набір функцій:
– перегляд балансу карти або рахунку, зазвичай також сум відкритих
депозитів або стану погашення кредитів;
– можливість переглядати і формувати виписки за рахунками;
– можливість здійснювати перекази на карткові рахунки інших осіб в
межах банку і на рахунки в інших банках.
В іншому ж системи інтернет-банкінгу від різних установ часто
пропонують наступні опції.
Оплата комунальних послуг – це одна з найбільш популярних послуг, що
цікавить користувачів онлайн-банкінгу. Наявність функції комунальних
платежів у своїх системах декларують більшість банків: 34 з 38-ми установ. Але
при цьому лише в семи банках йдеться про окрему функцію, що включає
перелік підприємств-постачальників послуг, з яких платник може вибрати
потрібні. Інші банки пропонують оплачувати комунальні послуги за допомогою
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звичайного платежу за реквізитами, які платнику потрібно буде вводити
вручну.
Онлайн-депозити. Можливість відкривати депозити онлайн – ще одна
приваблива функція інтернет-банкінгу. Така функція є в інтернет-системах 22-х
банків з 50-ти лідерів за активами.
Управління карткою. Управління карткою включає в себе можливість
заблокувати карту онлайн у випадку, наприклад, її втрати, а також можливість
встановлювати, скасовувати і змінювати ліміти на оплату карткою в інтернеті.
Перша функція діє в 20-ти банках. Друга - в 13-ти банках.
Крім вищеназваного, інтернет-банкінги від найбільших українських
банків передбачають такі функції:
– оплата мобільного зв'язку, інтернету та телефонії (ПриватБанк, Дельта
Банк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Перший Український Міжнародний Банк,
UniCredit Bank та ін.);
– покупка квитків на транспорт (ПриватБанк, Сбербанк Росії, Надра Банк
та ін.);
– погашення кредитів (ПриватБанк, VAB Банк, Укрексімбанк,
УкрСиббанк та ін);
– окремі банки пропонують можливість через інтернет-банкінг купувати
поліси автострахування, вести особистий бюджет або поповнювати рахунок
онлайн-ігор.
Як бачимо з таблиці 1 нижче, лідерство за функціоналом інтернетбанкінгу утримує ПриватБанк. Щоправда, його наздоганяє декілька банків, що
пропонують схожий набір основних функцій.
Програми для смартфона. Окремо можна виділити популярну опцію у
вигляді додатків мобільного банкінгу для смартфона. Далі за всіх в цьому
відношенні просунулися ПриватБанк і ПУМБ – тут розробили програми на
трьох доступних платформах (Android, iOS, Windows Phone). Програми на
Android і iOS пропонують також Альфа-Банк, УкрСиббанк і Дельта Банк.
Тільки для iOS підходять додатки DV Банку та Ощадбанку.
У цілому банківські експерти називають мобільні додатки для інтернетбанкінгу дуже перспективним напрямком. Цьому сприяє і збільшення фізичних
розмірів дисплеїв смартфонів, що робить зручним їх використання, і те, що вже
зараз виробництво смартфонів перевищує виробництво телефонів.
З іншого боку, деякі експерти відзначають, що розробка окремих додатків
не завжди раціональна. Власники смартфонів можуть здійснювати операції в
системі інтернет-банкінг лише за допомогою виходу в інтернет (без
встановлення додаткових програм).
Карти інших банків. Усі відмінності між інтернет-банкінгами від різних
установ для користувача можуть бути стерті, якщо банки дозволять підключати
до своїх інтернет-систем рахунки та картки інших установ. У такому випадку
користувач зможе вибирати найбільш зручний інтернет-банкінг, не переводячи
свої кошти з однієї установи в іншу. У 2013 році таку можливість пропонує
користувачам тільки ПриватБанк.
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Однак банківські експерти вважають, що в майбутньому така опція буде
набирати популярність. Небанківські сервіси, такі як Портмоне або PayPal
використовують механізм підключення карт різних банків для оплати товарів і
послуг. Банкам нічого не заважає робити теж саме.
Таблиця 1
Порівняння деяких систем інтернет-банкінгу в Україні
станом на листопад 2013 року
Банк

Перекази на
картки іншої
особи

Онлайндепозити

Блокування
картки

ПриватБанк

+

+

+

ПУМБ

+

+

+

Альфа-Банк
Platinum Bank
Credit
Agricole
Дельта Банк
DVBank
УкрСиббанк
UniCredit
Bank
Ощадбанк

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
Картковий
депозит

+
+

Управління
лімітами на
розрахунки в
інтернеті

Додатки для
смартфонів,
платформи

Android, iOS,
Windows
З підтвердж. в Android, iOS,
call-центрі
Windows
+
Android, iOS
+

Android, iOS
iOS
Android, iOS
+

+

+

+

iOS

Отже, інтернет-банкінг – один з яскравих прикладів впровадження нових
технологій, що дозволяє перевести банківське обслуговування на якісно вищий
рівень. Останнім часом функціональність даних систем значно розширилась,
що призвело до динамічного розвитку технології, залучення нових
користувачів.
Проте на шляху до масового розповсюдження інтернет-банкінгу в Україні
стоїть багато труднощів, серед яких: загальний кризовий стан економіки,
недосконалість законодавчої бази та недосвідченість обслуговуючого
персоналу. Основним завданням для українського інтернет-банкінгу є на
сьогоднішній день завоювання довіри клієнтів.
Але не дивлячись на всі проблеми, кількість користувачів даної
технології стрімко зростає, бо основною перевагою інтернет-банкінгу з точки
зору клієнта є можливість здійснювати операції без будь-яких обмежень 24
години на добу, 7 днів на тиждень, будь-де, потрібно лише мати під рукою
комп’ютер, телефон та доступ до інтернету.
Таким чином, можна із впевненістю стверджувати про подальший
розвиток інтернет-банкінгу в Україні, посилення конкуренції банків у даному
сегменті, розширення функціональності систем і залучення дедалі більшої
чисельності користувачів.
1. Онлайн-банкінг від українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.prostobank.ua/internet_banking/stati/onlayn_banking_ot_ukrainskih_bankov_ch
to_predlagayut_v_2013_godu
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ЧИННИКИ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ І
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Банківський сектор зараз переживає складні часи, адже протягом останніх
років розвивався під дією багатьох негативних чинників. І хоча на
законодавчому рівні, а саме законом України «Про Національний банк
України» відмежована діяльність банківської системи від органів влади і її
впливів, проте тотальний контроль політичних сил призвів до глибокої
економічної кризи.
В першу чергу банківська галузь стикнулася з проблемою накопичення
державного боргу і відсутності шляхів щодо його обслуговування. Відомо, що з
2011 року погашення державного боргу відбувалося фактично за рахунок
конвертації боргу на майно вітчизняних підприємств. Тобто, відбувався
розпродаж власності українського народу, втрата економічної незалежності,
доларизація економіки.
Наступним негативним моментом була тимчасова паспортизація для
обміну валюти, яка збільшила дефіцит поточного рахунку платіжного балансу.
А спрощення купівлі банками валюти у населення навпаки сприяли
покращенню стану платіжного балансу України та поповненню
золотовалютних резервів НБУ.
Згідно ст.6. закону України «Про Національний банк України»
першочерговим завданням Центрального банку є забезпечення стабільності
грошової одиниці України [1].
При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із
пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі, проте
спостерігаємо на сьогодні ситуацію коли курс гривні впав до критичної
позначки - більш як 11,5 грн/дол.
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На думку вітчизняних фахівців, які здійснили відповідні розрахунки щодо
прогнозування курсу валюти, нормальним економічно-обґрунтованим був курс
– 10,5 грн/дол. Міжнародні фахівці зробили аналогічний прогноз, а курс 11,5 це небажання НБУ впливати на нього в сукупності з панічно налаштованим
неправильно поінформованим населенням [2].
На фоні вищезгаданих процесів загрозливим результатом проведеної
«політики» стало скорочення золотовалютних резервів, за рахунок яких штучно
утримувався курс гривні. У квітні 2011 року їх обсяг складав 38,6 млрд. дол., а
вже на кінець 2013 залишилося 15,5 млрд. дол. [2].
Не менш складна ситуація з банками щодо рефінансування. Проблемою
стає:
рефінансування у великих розмірах. Тільки протягом лютогоберезня поточного року видано НБУ довгострокових кредитів на
суму 41 млрд. грн [2];
проблема високої вартості (ставки) рефінансування, а саме близько 20%.
Виникає питання: «Чому банки повинні платити владі майже 20%?».
Адже, заплативши їх, вони ці витрати перекладуть на собівартість кредитів.
Тому, в даному випадку, необхідно вирішити ще й проблему нормування
процентних платежів за рефінансування.
Складною в той же час є і сама процедура отримання рефінансування
банками. Для її спрощення необхідно здійснити наступні дії [3]:
лібералізувати доступ всіх банків до рефінансування шляхом
встановлення лімітів на кожен банк;
розширити перелік застав (в т.ч., під акції банку);
забезпечити оперативний розгляд НБУ заявок на отримання
рефінансування;
дозволити отримання кредитів «овернайт» за заявочним принципом
у межах встановлених лімітів та скасувати запроваджені нормативи
звернень банків щодо їх отримання;
відмовитися від системи подвійного рефінансування, що
передбачає зберігання частини коштів банків на окремих рахунках
та на коррахунках банків в НБУ;
забезпечити
транспарентність
процесу
надання
коштів
рефінансування шляхом публічного оприлюднення відповідних
рішень НБУ;
введення жорсткого контролю, як за направленням рефінансування
виключно на потреби підтримки поточної ліквідності фінансової
установи, так і за виконанням зовнішньоекономічних контрактів та
використанням бюджетних коштів.
Негативним чинником на економічну ситуацію мав і значний відтік
депозитів. Неприйняття законодавчих актів щодо заборони відтоку депозитів
призвели до втрати 60 млрд. грн. від початку року [2]. Рефінансування при
цьому склало лише 41 млрд. грн. Проте, внаслідок рефінансування не було
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здійснено контрольних процедур над використанням цих коштів. Зі штату
працівників НБУ необхідно виділити спеціалістів, які б виключно
контролювали процес використання коштів.
Урядову позицію щодо вирішення проблеми рефінансування банків
висунув чинний прем’єр-міністр, який констатував роботу уряду над
програмою, яка дозволить почати тотальне рефінансування банків за ставкою
14%., що в свою чергу призведе до появи у банків кредитного ресурсу по 1718%. Це дозволить звести плату за ресурс до рівня 4-5%, як це є у розвинених
країнах [4].
Значною загрозою економічної безпеки і негативним явищем
банківського сектору є «відмивання» коштів банками через конвертаційні
центри. Національний банк виявив при здійсненні перевірок 12-ти банків
конвертаційні центри, через які «відмили» 142 мільярди гривень. Крім цього,
один з банків, який отримав рефінансування в розмірі 2 мільярдів для
стабілізації, перевів їх в інший банк, «відмивши» близько 1 мільярда гривень
готівкою [5].
Отже, банківська галузь досить тривалий час була задіяна у
технологічному забезпеченні крадіжок, які здійснювалися з бюджету, на
державних закупівлях. У схемах легалізації цих коштів, виведення за кордон і в
організації конвертаційних центрів, шлях до оздоровлення галузі і економіки в
цілому досить складний.
Позитивним кроком до стабілізації економічної ситуації є намір
канадського уряду виділити Україні транш у розмірі 20 млн. доларів в рамках
технічної допомоги, спрямованої на завершення переходу до інфляційного
таргетування і вдосконалення монетарної політики та валютних операцій,
реструктуризацію банківської системи, подальше вдосконалення банківського
нагляду та розвиток аналізу фінансової стабільності, а також посилення
загальної інституціональної спроможності Нацбанку [6]. Отримання даних
коштів теж повинно супроводжуватися чітким контролем за їх використанням.
Сукупність вищезазначених заходів дозволить Національному банку
підтримувати поточну ліквідність на нормативному рівні і забезпечити
своєчасність розрахунків між суб’єктами господарювання, мінімізує вплив
політичної кризи на банківську систему та економіку країни в цілому.
Зараз, в час економічної небезпеки, політичної і суспільної криз НБУ
повинен відреагувати низкою заходів впливу на грошово-кредитну політику,
встановити помірні ставки рефінансування, чим зробити доступніші кредити
для населення і підприємств. Крім цього, необхідно сьогодні сформувати дієву
групу радників, професіоналів, які б могли якісно аналізувати проблеми та
надавати дієві пропозиції.
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ
Роль центрального банку у платіжній системі широко досліджується
спеціалістами центральних банків різних країн. Суттєвий вклад у дослідження
платіжних систем зробили спеціалісти Комітету по платіжним системам і
системам розрахунків Банку міжнародних розрахунків, Міжнародного
валютного фонду, Світового банку та Європейського центрального банку
зокрема, окремої уваги заслуговують роботи Дж. Ендрю Спіндлера та Брюса
Саммерса [1, с. 217-235], а також Тома Кокколи [2, с. 243-329].Одночасно із
цим, у вітчизняній літературі роль центрального банку в платіжній системі
досліджується фрагментарно. Окремі науковці займаються дослідженням ролі
Національного банку України (далі – Національний банк) у якості оператора
платіжних систем Система електронних платежів (далі – СЕП) та Національної
системи масових електронних платежів (далі – НСМЕП) та його ролі у розвитку
цих систем, інші досліджують окремі питання регулювання міжбанківських
переказів, зокрема цікавими є дослідження Кравця В. М. За рамками
дослідження вітчизняними науковцями лишається управління співвідношенням
між функцією нагляду та операційною функцією центрального банку у
платіжній системі, комплексне дослідження ролі центрального банку у
платіжній системі тощо.
За останні кілька десятиріч суттєво змінилася роль платіжних систем в
економіці. Платіжні системи із суто технічної інфраструктури стали основою
для реалізації грошово-кредитної політики центрального банку, а порушення у
діяльності окремих платіжних систем стали потенційним джерелом поширення
системного ризику. У зв’язку із цим значно зросла зацікавленість центральних
банків у забезпеченні безпеки та ефективності платіжної системи. У світовій
практиці традиційно виділяютьтри основні напрями діяльності центрального
банку у сфері платіжних систем:
регулювання та нагляд за платіжними системами;
операційна діяльність у платіжних системах, що створені ним;
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розвиток платіжних систем [1, с. 217-218; 2, с. 243-309; с. 3, 1].
Регулювання діяльності платіжних систем центральним банком
здійснюється шляхом декларування норм, що регламентують порядок
здійснення діяльності платіжних систем, порядок використання платіжних
інструментів, міжбанківські розрахунки тощо. Надійна та ефективна діяльність
платіжних систем, а також дотримання встановлених норм забезпечується
центральним банками шляхом здійснення нагляду за платіжними системами.
Англомовний світ визначає нагляд за платіжними системами поняттям
«oversight of payment systems» (оверсайт платіжних систем). Функція нагляду за
платіжними системами є порівняно новою для центральних банків.Попри це, за
дослідженнями Світового банку, у 2010 році нагляд за платіжними системами
визначався окремою функцією центрального банку, що здійснюється на
регулярній основі, у 99 зі 124 опитаних країн світу (80 %) [4,с. 116].
Міжнародна організація Комітет платіжних систем та систем розрахунків
визначає нагляд за платіжними системами як функцію центрального банку,
метою якої є забезпечення безпеки та ефективності, шляхом моніторингу
існуючих і планованих систем, їх оцінювання та у разі необхідності,
ініціювання змін» [3, с. 1].
Дослідження Світового банку показують, що у 2010 році центральні
банки 112 країн були платіжними організаціями платіжних систем, що
здійснюють платежі на великі суми у реальному часі [4, с. 15]. Одним із
принципів ефективного нагляду за платіжними системами є розмежування та
координація функції нагляду та операційної функції центрального банку для
формування узгодженого підходу до платіжних та розрахункових систем. З
цією метою центральний банк повинен застосовувати до власних платіжних
систем ті самі вимоги і стандарти, що застосовуються до інших платіжних
систем, які є об’єктами нагляду [5, с. 180]. Важливим також є забезпечення не
використання з метою управління власними платіжними системами інформації,
що стає відомою центральному банку у ході наглядової діяльності. Центральні
банки управляють розмежуванням зазначених функцій по-різному, переважно
розділенням повноважень щодо нагляду за платіжними системами та
забезпечення функціонування платіжних систем центрального банку між
різними
структурними
підрозділами.
При
чому
ступінь
такого
розмежуванняфункцій може бути різною. Від розділення цих функцій між
різними відділами у межах одного департаменту (наприклад, у Європейському
центральному банку, Банку Франції, Банку Італії, Банку Нідерландів), до
підпорядкування підрозділів, відповідальних за їх реалізацію різним
представникам органів управління (Банк Бельгії, Банк Канади, Гонконгському
валютному управлінні). В Україні з моменту закріплення за Національним
банком функції нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків та
станом на початок 2014 року здійснення нагляду (оверсайта) покладено на
Управління нагляду (оверсайта) за платіжними системами та системами
розрахунків Генерального департаменту інформаційних технологій та
платіжних систем, а операційну функцію виконує Центральна розрахункова
палата Національного банку. Обидва зазначені підрозділи підпорядковуються
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одному керівникові, а отже, ступінь розділення операційною та наглядової
функції за платіжними системами у Національному банку є невисокою, що
потенційно може негативно впливати на об’єктивність нагляду за платіжними
системами, створеними Національним банком.
Крім цього, центральний банк виступає в ролі користувача платіжної
системи та реалізує таким чином функцію кредитора останньої інстанції, а
також забезпечує досягнення цілей грошово-кредитної політики шляхом
здійснення розрахунків за операціями з купівлі / продажу іноземної валюти, а
також цінних паперів через власну платіжну систему.
Національний банк України, як і більшість інших центральних банків
світу, активно діє як регулятор та наглядач за платіжною системою, а також як
оператор двох платіжних систем, створених ним – СЕП та НСМЕП, а також як
користувач цих платіжних систем. Повноваження Національного банку України
у сфері платіжних систем визначаються Законом України «Про Національний
банк України», відповідно до якого основними його функціями у сфері
платіжних систем є:
- регулювання діяльності платіжних систем та систем розрахунків в
Україні, визначення порядку і форм платежів, у тому числі між банками;
- здійснення нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків;
- створення та забезпечення безперервного, надійного та ефективного
функціонування, розвитку створених ним платіжних;
- контроль за створенням платіжних інструментів;
- визначення порядку здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та
взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які
здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток,
емітованих банками-резидентами;
- ведення реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих
систем та операторів послуг платіжної інфраструктури;
- видача ліцензій небанківським фінансовим установам, які мають намір
стати учасниками платіжних систем, на переказ коштів без відкриття
рахунків[6, ст. 7].
Крім цього, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні» (далі – Закон про платіжні системи), Національний
банк має право здійснювати інспекційні перевірки платіжних організацій
платіжних систем та інших об’єктів нагляду (оверсайта) платіжних систем [7,
ст. 41, п. 41.5].
Однією з основних рекомендаційГрупи експертів Світового банку, що у
2008 році здійснювала аналіз платіжних систем України у рамках проекту
CISPI (“Ініціатива СНД відносно платіжних систем та систем розрахунків”),
було підвищення ролі центрального банку України у сфері платіжних систем та
систем розрахунків шляхом впровадження нагляду за платіжними системами
[8, с. 125]. На виконання зазначених рекомендацій, а також наслідуючи кращі
світові традиції, Національним банком до кінця 2013 року було розроблено три
нормативно-правові акти у сфері нагляду (оверсайта) за платіжними системами,
два з яких вже пройшли реєстрацію у Міністерстві юстицій України [9, с. 10], а
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також продовжується робота над проектом документа, що визначатиме основні
організаційні засади та порядок здійснення безвиїзного нагляду (оверсайта)
платіжних систем, критерії та порядок визначення важливості платіжних
систем, а також вимоги до системно важливих платіжних систем, соціально
важливих та важливих платіжних систем, що здійснюють діяльність на
території України, у тому числі вимоги щодо управління ризиками.
Висновки
та
перспективи
подальших
досліджень.Отже,
основниминапрями діяльності центрального банку у сфері платіжних систем
єрегулятивна на наглядова діяльність; забезпечення діяльності платіжних
систем, створених ним, у якості оператора цієї платіжної системи; а також
розвиток платіжної системи як макроекономічного явища.Від надійності
платіжної системи, що підтримується центральним банком, залежить
ефективність реалізації грошово-кредитної політики центрального банку, а
також досягнення цілей банківського нагляду.
Напрямом наступних досліджень може бути більш детальне вивчення та
аналіз діяльності центрального банку у сфері нагляду за платіжними системами
та системами розрахунків, а також удосконалення діяльності Національного
банку у сфері нагляду за платіжними системами.
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ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах конкурентного середовища серед фінансових
посередників, суттєво обмежуються можливості банків у сфері прямого
банківського кредитування, що змушує їх шукати інші види діяльності для
отримання прибутку, однією з таких є діяльність на ринку цінних паперів. Це
зумовлено тим, що операції банків з цінними паперами дають можливість
розширити спектр банківських продуктів, диверсифікувати джерела доходів,
зміцнити конкурентні позиції на фінансовому ринку. У сучасних умовах банки
зацікавлені в зростанні операцій з цінними паперами, адже вони можуть
отримати значний прибуток від операцій з цінними паперами.
Дослідження механізмів функціонування ринку цінних паперів та
діяльності банків на цьому ринку знаходять своє відображення у працях таких
вчених: В.Д. Базилевич, З.М. Васильченко, О.Д. Вовчак, Б.Л. Луців, А.М.
Мороз, В.М. Шелудько та інші.
Фондовий ринок є індикатором фінансово - економічного розвитку та
політичної ситуації в країні. На фондовому ринку відбувається трансформація
капіталу між галузями економіки шляхом розміщення та обігу цінних паперів і
похідних фінансових інструментів. Основними учасниками фондового ринку є
емітенти, інвестори, професійні учасники та посередники. Банківські установи
також відіграють активну роль на фондовому ринку, діяльність яких регулює
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок».[3]
В залежності від наміру та мети формування портфеля цінних паперів,
банки здійснюють інвестиційні та торговельні (спекулятивні) операції на ринку
цінних паперів. В Україні діє змішана модель діяльності банків на ринку цінних
паперів, на якому комерційним банкам дозволяється здійснювати як
інвестиційну, так і торгівельну (професійну) діяльність. У результаті
проведення цих операцій з цінними паперами формується власний портфель
цінних паперів комерційного банку. [5]
Метою діяльності банків на ринку цінних паперів є одержання
прибутків від здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а також %
за фінансове посередництво.
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Аналіз діяльності банків на ринку цінних паперів показав, що обсягу
залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку
протягом січня - лютого 2014 року становив 25,90 млрд. грн. Порівняно з
аналогічним періодом 2013 року обсяг залучених інвестицій в економіку
України через інструменти фондового ринку збільшився на 8,37 млрд. грн. [2]
За даними Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку
протягом січня - лютого 2014 року зареєстровано 23 випусків акцій на суму
2,89 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року обсяг
зареєстрованих випусків акцій зменшився на 9,69 млрд. грн.[1]
Вкладення банків у цінні папери упродовж 2013 року сприяли
подальшому зростанню їхньої питомої ваги в сукупних активах банків до 12,1%
у грудні 2013 року порівняно з 9,6% у відповідному місяці попереднього року.
[2]
За видами валют переважають цінні папери, номіновані в національній
валюті, які на кінець 2013 року становили 70,1% вкладень банків у цінні
папери, крім акцій, випущені резидентами. А обсяг цінних паперів в іноземній
валюті становить 29,9%. [2]
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Рис. 1. Вкладення вітчизняних банків в цінні папери.
Джерело: складено автором за даними: [4].

Проте, з року в рік банківські установи збільшують свої вклади в цінні
папери, що відображено на рис.1.
Таким чином, існує позитивна тенденція в діяльності комерційних
банків на ринку цінних паперів. Але, існують певні негативні фактори, які
гальмують процес проведення банками операцій з цінними паперами. Оскільки
головною проблемою є нерозвиненість самого ринку цінних паперів, то
необхідно вдосконалювати його інфраструктуру, а також проводити ефективну
державну політику щодо оподаткування операцій на ринку цінних паперів.
Другою проблемою, яка гальмує роботу комерційних банків на ринку цінних
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паперів, є нестабільність політики держави. Саме тому необхідно
вдосконалювати законодавчу базу, яка регулює діяльність банків, а також
створювати сприятливі умови для роботи банків з цінними паперами. Ще
однією проблемою є низький ступінь довіри населення до самих банків і тому
необхідно розробляти ефективну модель участі комерційних банків на ринку
цінних паперів, посилювати банківський менеджмент та вдосконалювати
власну політику банків щодо проведення операцій з цінними паперами.
Розвиток операцій з цінними паперами може стати одним із провідних
елементів забезпечення інтеграції банківської системи України у світовий
економічний простір.
1. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку. Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics
2. Бюлетень Національного банку України №2/2014 (251) лютий 2014 [Електронний
ресурс]. –Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881598
3. Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
4. Oсновнi показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798
5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. –
535с.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ
ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ
Стабільність грошової одиниці є однією з найголовніших умов
забезпечення макроекономічної рівноваги центральних банків і урядів усіх без
винятку країн. Та у період ринкової трансформації вона набуває особливої
уваги.
Не дивлячись на суттєві здобутки Національного банку України в
реалізації головного завдання своєї діяльності – забезпечення стабільності
національної грошової одиниці, ще не вирішеними залишаються ряд проблем
реформування вітчизняної банківської системи, серед яких першочерговими
Національний банк визначає подальшу стабілізацію фінансово-кредитної
системи держави, реорганізацію та реструктуризацію комерційних банків з
метою фінансового оздоровлення проблемних банків, підвищення рівня їх
капіталізації та ліквідності, вдосконалення банківського нагляду, інструментів і
методів
грошово-кредитної
політики,
які
сприяють
стабільному
функціонуванню грошового ринку та національної грошової одиниці.
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У вітчизняній науковій літературі проблеми забезпечення стабільності
національної грошової одиниці займались А.О. Єпіфанова, В.І. Міщенко, А.М.
Мороз, С.В. Науменкова, М.І. Савлука, В.С. Стельмах, В.А. Ющенко, А.А.
Гриценко, та інших науковців. [4]
Протягом років незалежності Україна подолала складний шлях ринкових
реформ, що супроводжувалися глибоким спадом виробництва, який тривав
упродовж десятиліття, високим рівнем інфляції (в 1993 році інфляція
перевищила 10000%), кризовими явищами в бюджетно-фінансовій сфері тощо.
Саме ці чинники й визначили характер проблем ринкової трансформації,
зокрема забезпечення стабільності грошової одиниці.
Стабільність грошової одиниці можна визначити як відносну незмінність
вартості, яку представляє грошова одиниця в обігу і яка виражається в
купівельній спроможності грошей. Оскільки на гроші купують не лише товари і
послуги, а й іноземну валюту, розрізняють внутрішню та зовнішню
стабільність. Перша визначається рівнем стабільності цін на товари і послуги,
друга - стабільністю обмінного курсу. Безперечно, стабільність є відносною,
динамічною характеристикою. Абсолютної стабільності не існує. Може йтися
лише про певні параметри змін, які дають підстави говорити про стійкість
характеристик однієї економічної змінної порівняно з іншими.
Забезпечення стійкої стабільності національної грошової одиниці є одним
з головних чинників досягнення стратегічних цілей соціально-економічного
розвитку країни, оскільки стабільна національна грошова одиниця виступає
першоосновою економічного зростання, а також сприяє підвищенню добробуту
населення країни. Звідси слідує, що саме ця позиція розглядається як ключова
передумова реалізації курсу євроінтеграції України, що в останні роки набуло
широкого значення та стало актуальним, адже держава через відповідні органи
повинна контролювати та вживати заходи щодо зміцнення стабільності в усіх
аспектах, в тому числі стабільності своєї грошової одиниці. Відповідно до
Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення
стабільності грошової одиниці України. В даному випадку Центральний банк
України має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової
стабільності в державі [5].
Зміни в економіці зумовлюють необхідність постійного відстеження та
аналізу ситуації на ринку для забезпечення стабільності як національної
грошової одиниці, так і економіки загалом. Відповідно до основних засад
грошово-кредитної політики на 2013 рік Національний банк України для
виконання своєї основної функції поставив перед собою пріоритетність
досягнення та підтримки стабільності в державі, критерієм якої розглядається
поступове зниження приросту індексу споживчих цін з 7,9 % до 5-6% у 2014
році з подальшим утриманням його в межах 3-5%[3].
Найзагальнішою і водночас найскладнішою проблемою успішного
функціонування будь–якої повноцінної національної валюти є проблема
конвертованості. У процесі підготовки грошової реформи в Україні було
опрацьовано декілька варіантів запровадження конвертованості національної
валютної одиниці. Не менш важливим для повноцінного функціонування
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валюти є вибір нею валютного курсу. Світова практика підтверджує, що
існують дві основні системи взаємодії національних валют: система
взаємовідносин, що базується на механізмі фіксованих валютних курсів, яку ще
називають сильним варіантом валютної угоди; взаємодія валют на основі
плаваючих валютних курсів, або так звана валютна угода слабкого типу
[2,с.85].
Порівняльний аналіз окремих груп країн із режимом плаваючого
валютного курсу, валютної прив’язки та режимом “currency board”, зроблений
на основі економетричних досліджень, дозволяє стверджувати, що останні
забезпечують більш швидкі темпи зростання ВВП, що є результатом нижчих
реальних відсоткових ставок, міцної фінансової дисципліни, більшої довіри з
боку інвесторів до грошово-кредитної політики, яку проводить центральний
банк. Однак цей устрій спричиняє й негативні наслідки, зокрема, призводить до
відносної втрати конкурентоспроможності, високого рівня безробіття, більшої
вразливості банківської системи перед загрозою криз. Тому наріжним каменем
економіки має бути продумана і виважена макроекономічна політика, яка б
забезпечувала економічне зростання, сприяла створенню стабільного
фінансового середовища та стабільності національної грошової одиниці. [1]
Для утримання ситуації під контролем необхідні системні,
цілеспрямовані та скоординовані дії Національного банку й уряду України, які
б спиралися на довіру суб’єктів господарювання і населення, щодо корекції
відповідних елементів економічної, валютно – курсової, монетарної, кредитної,
боргової та інших складових політики.
Національному банку України необхідно проводити заходи щодо
забезпечення стабільності гривні як монетарної передумови і фактора
економічного зростання на інвестиційно-інноваційній основі, з урахуванням
можливих змін зовнішньої та внутрішньої кон'юнктури і змін в інституційному
середовищі, оскільки стабільність грошової одиниці включає внутрішню і
зовнішню стабільність, яка відображається у динаміці інфляції та обмінного
курсу. Для подолання інфляції, насамперед, потрібно стимулювати вітчизняне
виробництво. Також необхідно більш жорстке регулювання цін з боку держави,
скорочення державних витрат, зокрема управлінських та представницьких
витрат. Для того, щоб привести гривню до стабільного функціонування не лише
в короткотерміновому, а й довготривалому періоді, щоб максимально
підвищити довіру до неї, Національному банку України необхідно зміцнити
довіру до його діяльності, удосконалити та посилити систему комунікацій з
громадськістю за допомогою більш детального роз'яснення цілей грошовокредитної політики та заходів щодо їх досягнення. Таким чином він зможе
отримати суспільну підтримку своїх дій, а, отже, формувати на ринку позитивні
очікування.
1. Бюлетень Національного банку України №10/2012 (235) // [Електронний ресурс]. Режим
доступу:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/
document;
jsessionid=9E6B0C1F48B3FD9F8C8987F1B4439B1E?id=125160
2. Грищенко О.К., Гроші та грошово – кредитна політика/ О.К. Грищенко// навч.
посібник.: Основи, 2008.-С. 180.
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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) –
загальнодержавна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків
між банківськими установами, органами державного казначейства на території
України із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення,
передавання та захисту інформації[1].
Система електронних платежів – власність Національного банку України,
вона забезпечує розрахунки між банківськими установами в національній
валюті України. СЕП базується на повністю безпаперовій технології і
передаванні електронних повідомлень через власну телекомунікаційну систему
Національного банку.
Нормальне функціонування економіки не можливе без надійної системи
розрахунків між суб'єктами господарської діяльності. Адже вона
забезпечує надійність та швидкість проведення платежів. У розрахунках і
платежах, що здійснюються установами банків, знаходять відображення
практично всі види економічних відносин у суспільстві. І тому нормальне
функціонування та розвиток економіки неможливо забезпечити без розрахунків
між банками.
Ще на початку незалежної України назріла нагальна необхідність
перетворень у банківській системі. Важливу роль у їхньому здійсненні
відіграло запровадження з лютого 1992 року нового порядку взаємних
розрахунків між банками - через кореспондентські рахунки, що відкривалися в
установах Національного банку України. Як свідчить практика, саме
посередництво у здійсненні платежів між банками як прерогатива центрального
банку надає йому можливість контролювати та регулювати грошовий обіг,
забезпечує центральний банк ефективним регулюючим інструментом
банківської діяльності, що, в свою чергу, дає змогу впливати на процес
відтворення капіталу в державі.
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Питання застосування системи електронних платежів були досліджені у
наукових працях таких авторів, як В.Базилевич, А.Береза, С.Івахненков,
В.Завгородній, Г.Титоренко та ін. Ідея створення в Україні Національної
системи масових електронних платежів (НСМЕП) виникла в середині 90-х
років XX ст., коли НБУ затвердив концепцію системи електронних розрахунків
за товари та послуги в Україні[2]. Цей документ передбачав реалізацію
концепції в два етапи. Перший — створення системи електронних платежів
(СЕП) між юридичними особами. Другий — запровадження системи
електронних розрахунків за участю фізичних осіб. Перший етап був досить
швидко й успішно реалізований, і Україна має, за оцінками більшості банкірів,
одну з найефективніших СЕП в Європі. Другий етап почався з 1997 p., коли
НБУ визначив створення в Україні платіжної системи за безготівковими
розрахунками населення у торгівлі та сфері послуг як одне із пріоритетних
завдань. Одним з основних напрямів докладання зусиль до побудови в Україні
такої платіжної системи стало створення НСМЕП.
Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Україні
відносно дешевої надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових
розрахунків, яка в основному розрахована на роботу в режимі "офф-лайн".
Окрім того, технологією НСМЕП передбачено також широке
застосування платіжних карток юридичними особами — корпоративні та
бізнес-картки.
Національний банк вважає створення НСМЕП завершальною стадією у
побудові системи електронних платежів в Україні. НСМЕП за своєю
масштабністю, складністю та обсягом витрат на створення, запровадження і
експлуатацію значно перевищує існуючу систему електронних платежів НБУ.
Враховуючи світовий досвід, в Україні має бути емітовано не менше 10 млн
платіжних карток НСМЕП, функціонувати щонайменше 100 тис. точок
обслуговування (платіжних терміналів у торгівлі, на транспорті, в сфері послуг,
банківських терміналів та банкоматів тощо).
Збільшення обсягів безготівкових платежів з використанням різних
технологій демонструє широкі можливості науково-технічного прогресу в цій
сфері. З моменту свого запровадження, півстоліття тому, платіжні картки
змінили методи й умови оплати покупцями товарів та послуг. Проведення
рейтинговим агентством Moody’s дослідження щодо наслідків переходу від
паперової до електронної форми оплати дало змогу виявити, що використання
кредитних і дебетових карток стимулює економічне зростання. Відповідно до
розрахунків, у 51 країні з вибірки, на які припадає 93% світового ВВП,
використання електронних карток у 2006-2011 роках сприяло збільшенню
приватного споживання та ВВП на 1.1 трильйона дол. США[3]. Іншими
словами, реальний світовий ВВП зріс в середньому на додаткові 0.2% на рік
понад зростання, що мало б місце без використання електронних карток. Тим
більше, ця позитивна дія електронних карток зберіглася до наших днів і
продовжує тримати позитивний курс. На мою думку, ефект очевидний.
Іншим видом платіжних інструментів, що було створено досить
нещодавно, є електронні гроші. Як правило, електронні гроші пов’язані з
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використанням комп’ютерних мереж, Інтернету та цифрових систем зберігання
даних. Системи електронних грошей забезпечують проведення безконтактних
трансфертних платежів швидко, надійно та зручно, оскільки не дозволяють
перевищити ліміт електронного гаманця під час платежу.
Інновації надалі залишатимуться вирішальним чинником успішності
банків та інших постачальників платіжних послуг та визначатимуть асортимент
їх послуг та продуктів як у найближчій, так і середньо- та довгостроковій
перспективі. Інноваційні зміни, що відіграють визначальну роль у
трансформації платіжної інфраструктури, зумовлені наступними чинниками:
підвищення конкуренції на фінансовому ринку; зміни у фінансовому та
нефінансовому секторах, що призводять до нових вимог та можливостей для
платіжних інструментів та послуг; політико-економічні події, такі як створення
економічних та валютних союзів, та виникнення урядових ініціатив; постійний
технологічний прогрес, який створює нові швидкі способи комунікації, а також
потреби споживачів у підвищенні безпеки платіжних операцій, зниженні витрат
на проведення угод та впровадженні передових та ефективних рішень.
Постійні іновації та розвиток є визначальними характеристиками
платіжних систем. Іновації дають змогу банкам та іншим постачальникам
платіжних послуг розширювати та диференціювати запропоновані ними
послуги та продукти та їх вартість, оскільки платіжна індустрія стає дедалі
більш орієнтованою на цінову[5].
В силу розвитку системи електронних платежів в наш час – важко
повірити без статистичних даних.
Середньодобові показники роботи СЕП в Україні:
У 2013 році в середньому за день оброблялося 1 385 тис. початкових
платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 50 539 млн. грн.,
у тому числі:
- у файловому режимі – 1 381 тис. початкових платежів та електронних
розрахункових повідомлень на суму 36 500 млн. грн.;
- у режимі реального часу – 4 тис. початкових платежів та електронних
розрахункових повідомлень на суму 14 039 млн. грн.
Середньоденний залишок коштів на рахунках учасників СЕП
становив 27,82 млрд. гривень.
Середньодобовий коефіцієнт обігу коштів за рахунками учасників
СЕП становив 1,81[4].
Аналіз статистичних даних роботи СЕП свідчить про те, що система
протягом 2013 року успішно виконувала покладені на неї функції державної
системи міжбанківських розрахунків, задовольняла потреби її учасників у
переказі коштів, забезпечувала максимальну швидкість, прозорість, високий
рівень безпеки та надійності проведення платежів.
У 2013 році учасниками СЕП здійснено 347 611 тис. початкових платежів
та надіслано електронних розрахункових повідомлень на суму 12 685 354 млн.
грн., що більше на 4% за кількістю й на 8% за сумою порівняно з 2012 роком.

54

Переважна більшість початкових платежів та електронних розрахункових
повідомлень була надіслана до СЕП банками України та їх філіями – 323 686
тис. документів (93% від їх загальної кількості).
Учасники системи, враховуючи свої потреби, самостійно вирішують, чи
працювати їм за окремим або консолідованим кореспондентським рахунком.
Найбільшим попитом серед учасників СЕП користувалася третя модель
обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, за якою
юридична особа має консолідований кореспондентський рахунок і
внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему, яка забезпечує
проведення переказу коштів між філіями банку та взаємодію із СЕП для
здійснення міжбанківського переказу коштів філіями банку. У 2013 році
учасники СЕП, які працювали за цією моделлю, здійснили початкові платежі
та надіслали електронні розрахункові повідомлення в кількості 161 434 тис., що
становить 46% від їх загальної кількості.
Прогнозування розвитку електронних грошей в Україні є складною
справою, оскільки цей засіб платежу сьогодні ще не має достатнього правового
підґрунтя для свого існування. За даними НБУ, станом на 01.01.2013 року
загальна сума емітованих електронних грошей становила 4,13 млн грн. У 2013
році обсяг ринку електронних грошей склав 2,5 млрд гривень, тоді як в 2009
році він становив лише 1,3 млрд гривень, а в 2007 році – 250 млн гривень. До
2015 року обіг, за прогнозом Державної податкової служби України, досягне 16
млрд гривень.
Отже, можна зробити висновок, що на найближчий час банківська
система України забезпечена досить функціональною СЕП, яка повністю
забезпечує потреби в швидкому та надійному виконанні електронних
розрахунків. Як і раніше потрібно спрямовувати зусилля на розроблення нових
інструментів та механізмів функціонування системи електронних платежів,
підвищення її пропускної спроможності та надійності.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ
Особлива роль в організації грошово-кредитної системи будь-якої країни
належить центральному банку, який створює сприятливі умови для
функціонування цієї системи через забезпечення макроекономічного аспекту
стабільності цін, грошей і надійності банківського сектора. Специфічними
формами управління банківською системою є банківське регулювання і
банківський нагляд. Кожна країна незалежно від державного устрою, специфіки
банківської системи та законодавства визначає одну й ту ж головну мету
банківського регулювання і нагляду: безпеку та фінансову стабільність
банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів.
В Україні здійснення банківського регулювання та нагляду є однією з
функцій Національного банку України. Порядок здійснення банківського
регулювання та нагляду установлений розділом X Закону про НБУ, розділом IV
Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також іншими
нормативно-правовими актами Національного банку України. Відповідно до ст.
1 Закону про НБУ банківське регулювання - одна з функцій Національного
банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність
банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок
здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського
законодавства. Зміст поняття "банківське регулювання" включає в себе більш
вузьке за змістом поняття "банківський нагляд".
Цілями банківського регулювання є:
- забезпечення дотримання державних, суспільних та приватних інтересів
у процесі підприємницької діяльності кредитних організацій;
- забезпечення безперервного грошового обігу, ефективності платежів та
міжбанківських розрахунків між суб’єктами економічного обороту,
безперебійного функціонування платіжно-розрахункової системи у межах
банківської системи.
Відповідно до ст. 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком
України у таких формах:
I. Адміністративне регулювання:
1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності;
2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;
3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;
4) нагляд за діяльністю банків;
5) надання рекомендацій щодо діяльності банків.
II. Індикативне регулювання:
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1) установлення обов’язкових економічних нормативів;
2) визначення норм обов’язкових резервів для банків;
3) установлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від
активних банківських операцій;
4) визначення відсоткової політики;
5) рефінансування банків;
6) кореспондентські відносини;
7) управління золотовалютними резервами, включаючи валютні
інтервенції;
8) операції з цінними паперами на відкритому ринку;
9) імпорт та експорт капіталу.
У сукупності форми банківського регулювання спрямовані на створення
єдиних державних стандартів банківської діяльності в Україні, що дає змогу
забезпечувати рівні умови при здійсненні діяльності банків та інших фінансовокредитних установ і стабільність банківської системи України. В Російській
Федерації органом банківського регулювання та нагляду є Банк Росії. Його
діяльність щодо виконання цієї функції передбачена Федеральним законом від
10 липня 2002 року № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)». Здебільшого вона подібна до чинної системи в Україні.
Інструментами регулювання банківської діяльності в РФ є:
1. Облікова ставка Центрального банку (ставка рефінансування) – ставка, за
якою ЦБ обраховує векселі, надає кредити іншим банкам. Кредити можуть
надаватись на термін до року під забезпечення (цінні папери, валюта, золото,
порука).
2. Операції на відкритому ринку – операції ЦБ з купівлі-продажу цінних
паперів (здебільшого державних).
3. Нормативне регулювання обов’язкових резервів – це частина ресурсів
банків, яка повинна бути депонована на спеціальний рахунок в ЦБ. Ці резерви
використовуються для виплати кредиторам банку при його банкрутстві.
4. Економічні нормативи для кредитних організацій.
5. Регулюючі кредити ЦБ – кредити, які розміщуються в банках з метою
підтримання ліквідності. ЦБ проводить аукціон, на який допускаються банки,
що діють на ринку більше року, регулярно надають звітність в ЦБ,
дотримуються економічних нормативів і виконують резервні вимоги.
6. Організації готівково-грошового обороту.
7. Кількісне і якісне стимулювання чи стримування в розвитку певних
галузей і територій.
8. Нормативний контроль над діяльністю кредитних установ. Здійснюється
на основі звітності банків.
Банківський нагляд в Україні визначається як система контролю та
активних упорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на
забезпечення дотримання у процесі їх діяльності законодавства України і
встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської
системи та захисту інтересів вкладників. Сферою наглядової діяльності
Національного банку України фактично є нижній рівень банківської системи.
57

Нагляд поширюється на всі банки, їх підрозділи, афілійованих та споріднених
осіб на території України та за кордоном, установи іноземних банків в Україні,
а також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання Закону
України "Про банки і банківську діяльність" щодо здійснення банківської
діяльності.
Національний банк України здійснює банківський нагляд на
індивідуальній та консолідованій основі і застосовує заходи впливу за
порушення законодавства щодо банківської діяльності. Заходи впливу
застосовуються Національним банком України на підставі: а) результатів
інспекційних (планових та позапланових) перевірок діяльності банків чи їх
філій; б) результатів аналізу дотримання банками вимог банківського
законодавства з використанням статистичної звітності, щомісячних і щоденних
балансів тощо; в) результатів перевірок діяльності банків аудиторськими
організаціями, уповноваженими відповідно до чинного законодавства на їх
здійснення.
У Російській Федерації регулюючі та наглядові функції ЦБ виконуються
через діючий на постійній основі орган – Комітет банківського нагляду.
Банківський нагляд ЦБ підрозділяється на:
Пруденційний нагляд – обережний, дистанційний, який здійснюється
переважно на документальній основі і забезпечує раннє реагування на
порушення. Проводиться Комітетом банківського нагляду і відповідними
підрозділами територіальних головних управлінь ЦБ;
Інспектування – здійснюється на місцях банківською інспекцією;
Контроль з боку функціональних підрозділів ЦБ – контроль організації бух
обліку в КБ, кредитування, розрахунків, операцій з цінними паперами,
валютних, касових та ін.
ЦБ встановлює обов'язкові для кредитних організацій правила
проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку та звітності,
організації внутрішнього контролю, складання та подання бухгалтерської та
статистичної звітності, а також іншої інформації, передбаченої федеральними
законами. ЦБ публікує зведену статистичну та аналітичну інформацію про
банківську систему РФ. Банк Росії приймає рішення про державну реєстрацію
кредитних організацій ( КО) та з метою здійснення ним контрольних і
наглядових функцій веде Книгу державної реєстрації КО, видає КО ліцензії на
здійснення банківських операцій, зупиняє дію зазначених ліцензій та відкликає
їх. В обох країнах передбачається перелік заходів впливу, які має право
здійснювати НБ у разі виявлення порушень банківського законодавства,
нормативно-правових актів Національного банку або здійснення ризикових
операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. До
них належать:
1. письмове застереження щодо припинення порушення та вжиття
необхідних заходів для виправлення ситуації, зменшення невиправданих витрат
банку, обмеження невиправдано високих відсоткових виплат за залученими
коштами, зменшення чи відчуження неефективних інвестицій;
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2. скликання загальних зборів учасників, спостережної ради банку,
правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового
оздоровлення банку або плану реорганізації банку;
3. укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою
особа зобов’язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення
фінансового стану банку тощо;
4. видання розпорядження щодо:
а) зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій
формі;
б) установлення для банків підвищених економічних нормативів;
в) підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та
іншими активами;
г) обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів
здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику;
д) заборони надавати бланкові кредити;
е) накладання штрафів на: - керівників банків (в Україні в розмірі до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); - банки відповідно до
Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 29.12.2001 р. №563,
але в сумі не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного
фонду, а в Росії також не більше одного відсотка мінімального розміру
статутного капіталу;
є) тимчасової, до усунення порушення, заборони власнику істотної участі
в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв);
ж) тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи
банку;
з) реорганізації банку;
и) призначення тимчасової адміністрації (в РФ призначається КО на
термін до 6 місяців).
Виключним заходом впливу є відкликання банківської ліцензії та
ініціювання процедури ліквідації банку. Підставою застосування цього заходу
впливу в Україні є порушення Закону "Про банки і банківську діяльність" чи
нормативно-правових актів Національного банку України, що спричинило
значну втрату активів або доходів, і настанні ознак неплатоспроможності. В РФ
це здійснюється на основі, передбаченій Федеральним законом «О банках и
банковской деятельности». ЦБ РФ може звернутись в суд з позовом про
стягнення з КО штрафів чи інших санкцій, встановлених федеральними
законами, не пізніше 6 місяців з дня складання акту про виявлення порушення.
1.

2.
3.
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ЕЛЕКТРОННІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ НАСЕЛЕННЮ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Зараз у світі спостерігається тенденція до більш широкого використання
сучасних інформаційних технологій в усіх сферах суспільної діяльності, і, перш
за все, використання глобальної інформаційної мережі Інтернет. Банківська
сфера є одніэю з найбільш чутливих до їх розвитку. Це пояснюється
необхідністю обслуговування клієнтів у широких географічних масштабах (від
регіонального до міжнародного) із мінімальними витратами, але із
максимальним ступенем зручності та універсальності пропонованих послуг.
Тому актуальність обраної теми обумовлюється важливістю економії часу та
мобільності банківських послуг у сучасному світі і можливим забезпеченням
цих потреб за допомогою електронних послуг.
Дослідження окремих питань щодо банківських електронних послуг,
платіжних систем та їхніх ризиків знаходить своє відображення у працях таких
вітчизняних та зарубіжних науковців: Б. Адамик, С. Афоніна, І. Балабанов, М.
Грачова, М. Гуцалюк, Н. Єрьоміна, Ю. Коробов, І. Лютий, М. Макарова,
А.Мороз, С. Науменкова, В. Рудакова, Б. Саммерс, Ю. Пінгітцер Г. Юрчук та
ін.
Для підвищення ефективності обслуговування своїх клієнтів та
скорочення витрат часу, необхідного для проведення тої чи іншої операції,
банки пропонують різноманітні види дистанційного банківського
обслуговування. Їх можна об'єднати терміном «електронне банківництво», адже
саме завдяки значному розвитку телеінформаційних технологій клієнти
отримали можливість здійснювати деякі банківські операції, не відвідуючи
банк [6].
Розглянувши розвиток електронних банківських послуг за кордоном
можна виділити три основні ступені розвитку (характеристики яких зазначені в
табл. 1):
по-перше, система «Клієнт-банк», що включає підсистеми «Клієнт-Банк»
(для юридичних осіб), а також «Домашній банкінг» (для фізичних осіб);
по-друге, мобільний банкінг (WAP-банкінг), телебанкінг та відеобанкінг;
по-третє, Інтернет-банкінг.
На даний момент у світі склались дві моделі інтернет-банкінгу:
традиційні банки, які доповнюють свої послуги онлайновим бізнесом;
віртуальні банки, які працюють з клієнтами тільки через Інтернет.
Вперше банк, який обслуговував клієнтів через Інтернет, з’явився у 1995
році – Security First Network Bank. За підсумками першого року роботи, його
активи становили 110 млн. доларів, щомісячний приріст капіталу – 20 %, а
кількість клієнтських рахунків перевищила 10 тисяч. У березні 2001 р.
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японський уряд видав ліцензію на відкриття онлайнового банку корпорації
Sony, який тільки за перший місяць роботи відкрив 21 тис. рахунків [7, c. 62].
На сьогодні за кількістю користувачів та обсягом операцій інтернетбанкінгу лідирують Велика Британія та Німеччина. Кількість європейських
банків, які надають послуги в системі Інтернет-банкінгу, – понад 1200, у США
– близько 1400, в Латинській Америці – близько 260, в Африці – 25. Найбільші
банки світу Deutsche Bank та Bank of New York здійснюють понад 80 % всіх
платежів за допомогою Інтернету.
Світова тенденція переходу фізичних осіб на системи дистанційного
банківського обслуговування простежується дуже чітко: у США близько 20%
домогосподарств здійснює платежі через Інтернет, в Європі в деяких країнах
(наприклад, Швеції) більше 50% банківських клієнтів активно користується
Інтернет-банкінгом.
Таблиця 1
Переваги та недоліки різних видів банкінгу
Види банкінгу
Телебанкінг
PC-banking ("Клієнтбанк")

Переваги використання
Досить висока мобільність,
достатня швидкість, невеликі
витрати
Високий рівень захисту,
існує можливість обміну
документами

Відеобанкінг

Зручність у "живому"
спілкуванні, поєднання всіх
переваг електронного банкінгу
Інтернет-банкінг
Висока мобільність, невеликі
затрати, зручність, можливість
обміну документами, широкі
інформаційні можливості.
Джерело: складено автором самостійно.

Недоліки використання
Малі можливості, незручність,
відсутня можливість передачі
документів до банку
Висока вартість, необхідність
встановлення програмного
забезпечення, низький рівень
мобільності.
Занадто високі витрати на
виготовлення та впровадження,
невисока конфіденційність
Недостатня захищеність від
несанкціонованого втручання,
необхідність мати комп’ютер та
телефонну лінію одночасно.

При впровадженні моделей електронного обслуговування необхідно
врахувати можливості та побажання клієнтів, а також особливості їх операцій.
Електронні банківські послуги пожна поділити на такі групи:
- здійснення електронних розрахунків із використанням банківських
платіжних карток;
- застосування у банківській діяльності комп’ютерних
мереж
різноманітного призначення;.- здійснення банківської діяльності із
використанням глобальної комп’ютерної мережі Інтернет (Інтернет банкінг).
Електронні послуги базуються на відомих банківських операціях і не
можуть існувати окремо від них. Проте поява Інтернет-комерції стала
результатом появи нових банківських продуктів, що суттєво збільшили
характеристики електронного обслуговування:
- можливість побудови гнучкого графіку роботи як банком так і клієнтами,
які, в основному, самостійно обирають час, місце та інтенсивність
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- звернення добанку;
- гнучкість в доведенні конкретної послуги до клієнта;
- відсутність
регламентації
форм
традиційного
банківського
обслуговування;
- можливість використання в процесі надання послуг нових комбінацій та
комплексів фінансових інструментів;
- здійснення регулярного контролю за якістю надання послуг тощо.
Виходячи з цього банк, що дає своїм клієнтам повний набір сервісів
дистанційного банківського обслуговування, стає телекомунікаційнофінансовим центром, до якого по різним каналам надходять розпорядження
клієнтів. Клієнт такого телекомунікаційного банку може використовувати для
проведення операцій будь-які доступні для нього канали або користуватись
різними комбінаціями каналів залежно від ситуації [4].
Серед банків, які активно просуваються на шляху освоєння електронного
банківського обслуговування можна віднести «Аваль», «Приватбанк»,
«ПУМБ», «ВАБанк», «Київський міжнародний банк», «Міжнародний
комерційни банк», «Трансбанк», «Мегабанк», «УкрСиббанк», «УКргазбанк»
тощо.
За останній час 10 українських фінустанов, які найбільш активно
просувають свої системи віддаленого банкінгу, змогли заманити до себе більш
800 тис. фізичних осіб. Найбільше клієнтів було в Приватбанку - близько 540
тис. осіб., в Укрексімбанку число клієнтів досягло 70 тис. осіб, у ПУМБу - 60
тис. Помітно збільшилися й обсяги операцій в мережі. Якщо за весь 2009 рік,
наприклад, в OTП Банку було здійснено 270 тис. транзакцій на загальну суму в
3,5 млрд грн., то тільки за перше півріччя 2010 року клієнти провели 330 тис.
операцій на 3,7 млрд грн
За даними Державного інформаційного агентства України , на кінець
2012 року в Україні 45 банків оголосили, що вони активно просуваються
шляхом розвитку електронного банківського обслуговування, 41% банків
мають інформаційний інтернет-ресурс, 16% заявили про наявність власних
функціональних інтернет-рішень, 13% надають часткові інтернет-послуги, у
12% банків працюють системи «Клієнт-банк», у 40% ресурси в Інтернеті
відсутні.
При електронному обслуговуванню клієнтів при різних електронних
послугах комерційних банків повинен враховуватися не лише технологічний, а
й людський фактор. Але технічна система управління ризиками електронного
обслуговування населення дає ефективність у їх використанні та здійснення
належного і вірного платежу чи будь-якої іншої розрахункової операції. Кожна
електронна банківська послуга населенню країни має свої риси економічної
ефективності [3].
В Україні існують проблеми з розвитку електронних послуг. Основними
причинами, що стримують розвиток і використання електронного банкінгу:
- невисока ступінь довіри до електронного банкінгу з боку споживачів і
торгових підприємств;
- недосконалість самих систем;
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- недовіра населення до електронних технологій.
- Вирішенням цих проблем може стати проведення банками заходів по
ознайомленню клієнтів з послугами електронного банкінгу, проведення
демонстрацій по використанню, вдосконалення та спрощення існуючих
систем.
Перспективи розвитку електронних послуг в Україні є досить високими,
але все ще існує необхідність усунути ряд негативних якостей роботи даної
системи. Різні види електронних банківських систем, що використовуються
комерційними банками є перспективними по – своєму. В Україні жоден із
банків повноцінно не використовує електронні послуги, як повну систему
надання користувачам всієї необхідної інформації, тому для розвитку даної
системи потрібна вагома модернізація її структурних елементів.
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Березовська Євгенія Анатоліївна
V курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
Національний університет державної податкової служби ДПС України
Науковий керівник: к.е.н., доц. Гацька Л.П.
РИЗИКИ У СУЧАСНІЙ БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ
Банківська діяльність на ринку фінансових послуг є високоризиковою.
Робота банку є різноманітною й охоплює операції зі залучення коштів, емісії та
придбання цінних паперів, видачі кредитів, здійснення фaкторингу, лізингу,
забезпечення клієнтів готівкою тощо. В сучасних умовах виконання кожної
банківської операції пов'язане з ризиками. Основні ризики банківської
діяльності можуть негативно впливати на якість активів, обсяги надходжень,
адекватність капіталу, чутливість банків до впливу зміни ринкових умов та їх
фінансову стійкість [2, c. 247].
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Мета роботи полягає у виявленні основних чинників і систематизації
ризиків, які притаманні сучасній діяльності банківських установ та
обґрунтуванні шляхів зниження негативних наслідків їхньої дії.
Загальні та спеціальні підходи до оцінки ризиків банків та банківських
систем розглянуто в працях таких авторів, як А.Б. Камінський, Д. Гриньков, М.
Фрост, А.А. Лобанов, А.В. Чугунов, В.В. Іванов, А.І. Малихіна та ін. Проблеми
управління ризиками сучасного банку досліджували В.В. Платонов, М.А.
Рогов, О.В. Пернарівський, О.П. Заруцька, Л.О. Примостка та інші українські та
зарубіжні економісти. Проте недостатньо висвітленими залишаються питання
формування ефективної системи управління ризиками банківських установ з
урахуванням особливостей їх видів, а також стратегічних, тактичних та
оперативних завдань функціонування банків на фінансовому ринку [2, c.247].
Динамічні процеси розвитку і трансформації сучасного ринкового
середовища призводять до істотного посилення конкуренції на внутрішніх та
зовнішніх ринках, що, в свою чергу, зумовлює виникнення нових та
модифікації існуючих факторів, які впливають на організацію та ефективність
здійснення банківської діяльності. Це закономірно супроводжується
актуалізацією проблеми підвищення ефективності управління ризиками
банківської діяльності [3].
Ризик є складовою банківської діяльності, оскільки для неї, як і для будьякої фінансово-економічної діяльності, характерним є високий рівень
залежності прийняття управлінських рішень від впливу значної кількості
факторів та дій контрагентів, котрі важко передбачити з необхідною точністю.
Саме з невизначеністю, або з імовірнісними процесами, зумовленими важкістю
точного передбачення перебігу подій у майбутньому, як правило, пов’язується
виникнення ризику. Аналіз концептуальних положень ризикології дозволяє
відмітити, що в наукових дослідженнях досі відсутній єдиний підхід до
визначення власне категорії «ризик». З погляду діяльності банків на ринку
фінансових послуг, під банківським ризиком більшість фахівців розуміють
загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання запланованих
доходів, а також потенційну можливість отримати додатковий прибуток у разі
реалізації певних, прийнятних для банку, фінансових ризиків [1, c. 164].
Разом з тим, формування ефективної системи управління фінансовими
ризиками банку передбачає наявність чіткого категорійно-понятійного апарату,
тобто встановлення змістовного наповнення визначення дефініції «фінансовий
ризик», виходячи із загальнонаукових концепцій, сформованих вітчизняними та
зарубіжними вченими. Для досягнення зазначеної мети необхідно враховувати
етимологію категорії «ризик».
У закордонних словниках для позначення категорії «ризик»
використовуються співзвучні слова: в англійській мові – «risk», у французькій –
«risque», в італійській – «rischio», в німецькій – «risiko», в іспанській «riesgo»
тощо. На думку філологів, дана категорія походить від латинського терміна
«resecum», який в перекладі значить «скеля» або «небезпека» та вживався
прадавніми мореплавцями для позначення небезпеки зіткнення з прибережною
скелею [3].
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Основними причинами виникнення ризиків у сучасній банківській
діяльності є:
- невизначеність цілей банку чи їхньої пріоритетності, суперечливість
окремих стратегічних завдань;
- моменти випадковості у діяльності банку або відсутність аналізу
закономірностей розвитку явищ;
- обмеженість у часі для об'єктивної оцінки ситуації, в якій перебуває той
чи інший банк;
- наявність неповної інформації щодо тенденцій розвитку діяльності
банку чи можливих змін фінансового стану його клієнтів [2, c. 248].
Ризики банківської діяльності можуть бути зумовлені як неправильно
обраною стратегією чи незадовільним рівнем керівництва, так і неефективністю
внутрішньобанківського контролю за здійсненням операцій, недостатнім
рівнем підготовки банківських фахівців. Важливим джерелом банківських
ризиків є ще й так звані «зони конкуренції», тобто можливі сфери зіткнення
інтересів банку з іншими контрагентами на ринку [1, c. 165].
Фахівці розробили низку підходів до класифікації ризиків, що
супроводжують банківську діяльність і які можна об'єднати у три основні
групи. Зокрема, О.Д. Заруба, Е.Б. Ширінська класифікують банківські ризики за
сферою впливу і за джерелами виникнення. Севрук В.Т., Бор З.М., Пятенко
В.В., Примостка Л.О., Путнем Х. поділяють банківські ризики за сферою
впливу банківського ризику, за складом клієнтів банку, за характером обліку
ризику банківською установою. Найдетальніше класифікацію банківських
ризиків здійснили О.І. Лаврушин, А.В. Хмеленк, В.Я. Вовк, Н.І. Волкова, В.А.
Москвін, які пропонують систематизувати ризики за такими ознаками: за типом
або видом комерційного банку, за сферою впливу, за складом клієнтів банку, за
рівнем банківського ризику, за розподілом ризику у часі, за характером обліку
ризику, за можливостями управління банківськими ризиками [2, c.250].
Часто для позначення діяльності суб’єктів господарювання, спрямованої
на врегулювання кризових та ризикових ситуацій вживають поняття «ризикменеджмент». Теоретики розуміють ризик-менеджмент як науковий напрямок;
практики– як напрямок діяльності організації, зокрема банку; та як структурний
підрозділ управління в банку [3]. Ризик-менеджмент як науковий напрямок
являє собою синтетичну наукову дисципліну, котра вивчає вплив випадкових
подій, які спричиняють різні види збитків. З цієї точки зору, на думку Н.
Хохлова, більш точним є формулювання визначення управління ризиками як
методології, що володіє власним набором термінів, класифікацією, єдиним
підходом до аналізу різних ризиків [3].
Жоден банк не може повністю запобігти негативному впливу чинників
ризику, однак має враховувати їх у своїй діяльності та розробляти відповідні
заходи для своєчасної адаптації чи нейтралізації їхньої дії. Загострення
конкуренції, фінансова лібералізація і диверсифікованість ринків ставлять
перед банківськими установами нові проблеми і сприяють появі нових ризиків
[2, c. 251].Банківські установи є успішними, коли прийняті ризики
контрольовані та знаходяться в межах їхніх фінансових можливостей [2, c. 252].
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Отже, банківські труднощі можна подолати тільки за умови системного
підходу до управління банком у цілому та застосування методів зниження
потенційних ризиків. З огляду на особливості стратегічної, тактичної та
оперативної діяльності банку на фінансовому ринку, всі заходи щодо
управління ризиками банківської діяльності доцільно систематизувати на дві
основні групи: стратегічні; тактичні та оперативні [2, c. 251].
Стратегічні заходи мають бути спрямовані на нейтралізацію дії
стратегічних чинників ризику, пов'язаних із впровадженням на ринок
інноваційних видів банківських продуктів, виходом із вже існуючими
послугами на нові ринки, співпрацею із «сумнівними» клієнтами тощо. Такі
чинники ризику можна визначити в процесі аналізу можливостей і загроз та
сильних і слабких позицій діяльності банку на основі SWOT-аналізу [2, c. 252].
Із стратегічного погляду, щоб знизити рівень ризику в банках України,
фінансовим установам необхідно: зорієнтувати діяльність на перспективні
ринкові ніші, які забезпечували б зростання доходів і прибутку;
диверсифікувати напрями банківської діяльності та оптимізувати склад
портфеля банківських продуктів і послуг з позиції їх прибутковості;
створювати стратегічні альянси з банками-партнерами під час здійснення
операцій, що мають високий рівень ризику задля розподілу сукупного ризику
між партнерами; розробляти стратегічні фінансові плани і бюджети банківської
діяльності з урахуванням можливих сценаріїв розвитку подій на фінансовому
ринку; сформувати концепцію оптимізації рівня і структури доходів і витрат
банку з урахуванням стратегічних чинників ризику; здійснювати прогнозування
обсягів майбутніх витрат та оцінювати можливість отримання негативних
результатів [2, c. 252]..
До способів тактичного та оперативного управління банківськими
ризиками можна віднести: створення банком резервів під «ризикові» види
послуг; формування поточних і оперативних фінансових планів і бюджетів;
організацію постійного моніторингу, контролю за ефективністю здійснення
банківських операцій; створення і систематизацію бази даних щодо фінансовоекономічного стану існуючих і потенційних клієнтів; здійснення аналізу
дотримання комерційним банком нормативів діяльності, встановлених
Національним банком України тощо [2, c. 252].
Отже, на сучасному етапі розвитку банківські установи стикаються з
різними видами ризиків, які необхідно швидко ідентифікувати і вжити заходів
для зниження негативних наслідків їхнього впливу. Сьогодні збільшується
кількість та посилюється інтенсивність дії банківських ризиків. З огляду на це,
управляти ризиками доцільно системно, виділивши стратегічні, тактичні та
оперативні методи впливу. Формуючи систему заходів нейтралізації
банківських ризиків, необхідно враховувати можливості й загрози
функціонування банків на фінансовому ринку, сильні та слабкі позиції, а також
особливості завдань управління банківською діяльністю.Виокремлення
підсистеми стратегічного, тактичного та оперативного управління ризиками
дасть змогу спрямувати управлінську діяльність на забезпечення фінансової
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стійкості банку як на поточний період, так і на перспективу, а отже, сприятиме
підвищенню його конкурентоспроможності на ринку.
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Битюк Анастасія Сергіївна
ІІІ курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»
Науковий керівник: к.е.н., ас. Тригуб О.В.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Банківськa системa є основою економіки України. На сьогодні існує в
країні тaка ситуація, що нaйбільшим інвестиційним потенціaлом волoдіють
банківcькі устанoви. Вoни зaбезпечують ефективне упрaвління фінaнсовими
ресурсами як у влaсних інтересaх, тaк і в інтересaх інших суб’єктів екoнoміки
Укрaїни. Виступаючи в якості інвестиційного посередника, банківська система
акумулює значні обсяги тимчасово вільних грошових коштів підприємств і
грошові накопичення населення. Усе це свідчить про великий інвестиційний
потенціал банківської системи України і про необхідність дослідження
проблеми забезпечення ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних
банків.
Вивченням проблем і перспектив розвитку банківської інвестиційної
діяльності займалися такі науковці, як: З. Васильчнко, Л. Васюренко, О.
Вовчак, О. Дзюблюк, Б. Луців, І. Лютий, В. Міщенко, С. Науменкова, В.
Ричаківська та ін.
У зарубіжній практиці під терміном "інвестиції" розуміють, як правило,
кошти, вкладені в цінні папери на тривалий термін [1]. Це є теоретичним
відображенням реально існуючих економічних відносин, оскільки механізми
інвестування в ринковій економіці безпосередньо пов'язані з ринком цінних
паперів. Під інвестиціями розуміють і як всі напрямки розміщення ресурсів
комерційного банку, так і операції з розміщення грошових коштів на
визначений строк з метою отримання доходу.
Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями
слід вважати усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються
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в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті чого
створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [2].
Під інвестиційною діяльністю банків слід розуміти ті операції, в яких
банки виступають у ролі інвестора – ініціатора вкладення коштів, як у реальні
активи в розвиток власного банківського бізнесу або в розвиток іншого
суб’єкта підприємницької діяльності, так і шляхом формування кредитноінвестиційного портфеля банку.
Для проведення операцій з формування інвестицій та надання їх в
користування суб’єктам, які в них мають потребу, українські банки отримують
письмовий дозвіл від Національного банку України. Але й без наявності
дозволу банки також можуть виконувати інвестиційну діяльність, якщо:
- інвестиція у фінансову установу становить у сукупності не більш як 1
відсоток статутного капіталу банку;
- інвестиція здійснюється до статутного капіталу бюро кредитних історій, що
має ліцензію спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг.
Пряма або опосередкована участь банку у статутному капіталі будь-якої
юридичної особи не має перевищувати 15 відсотків статутного капіталу банку.
Сукупні інвестиції банку не мають перевищувати 60 відсотків розміру
статутного капіталу банку [3].
У січні 2014 року вкладення банків у цінні папери, крім акцій, випущені
резидентами, збільшились порівняно з січнем 2013 року на 27,94% і на
01.02.2014 р. становили 126,4 млрд. грн. У річному обчисленні залишки за
цінними паперами продовжували зростати, проте їхній приріст уповільнився до
28% порівняно з 43,8% у попередньому місяці. У січні спостерігалося
скорочення залишків за цінними паперами в портфелі банків. Така динаміка
була зумовлена їхнім зменшенням у секторі загальнодержавного управління
внаслідок значних погашень Міністерством фінансів України ОВДП
попередніх випусків.
Незважаючи на скорочення упродовж січня на 0,8%, за строками
погашення переважали цінні папери зі строком обігу понад 2 роки. Їхня питома
вага становила 45,5% від загального обсягу. Також скоротилися залишки
вкладень банків у цінні папери зі строком обігу від 1 року до 2 років і до 1 року
відповідно на 5,2% та 0,9%. Разом з тим залишки вкладень у боргові цінні
папери на вимогу продовжували зростати третій місяць поспіль. Їхнє
збільшення на 7,5% призвело до зростання питомої ваги залишків за цінними
паперами на вимогу в портфелі банків до 11,2%.
За видами валют переважали цінні папери, номіновані в національній
валюті, які становили 70% вкладень банків у цінні папери, крім акцій, випущені
резидентами. Порівняно з січнем 2013 р. спостерігалось зменшення цього
показника на 5,4%. Попри зменшення в січні залишків за цінними паперами,
їхня питома вага у вимогах банків залишилася на рівні попереднього місяця –
12.1%.
Станом на 01.01.2014 року загальний обсяг активівбанків в Україні
становив 1 015,06 млрд. грн. Структура загальних активівбанків:
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- кредитний портфель та лізинг - 61,15%;
- коррахунки в інших банках - 10,26%;
- інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших
підприємств)- 8,98%;
- депозити та кредити в інших банках - 2,38%;
- матеріальні та нематеріальні активи - 4,33%;
- готівка, чеки та банківські метали - 2,93%;
- інвестиції капіталу - 0,24%;
- інші активи - 9,73% [4].
Основнoю фoрмoю бaнківських інвестицій є фінaнсові інвестиції та
вклaдення кaпіталу у придбaння немaтеріальних aктивів. Бaнківські установи в
Україні недостатньо інвестують реaльний сектoр екoноміки України, що
зумoвлено їх негoтовністю нaдавaти знaчні й довгострокові кредити,
нестійкістю функціонувaння виробничих пiдприємств, вiдсутнiстю реaльних
структурних перетвoрень у вiтчизняній екoнoміці, а відтак – висoкими
ризикaми.
До основних причин низької ефективності банківської системи та її
інвестиційної складової можна віднести [5]:
- недостатність ресурсів для проведення інвестиційних операцій;
- бажання банків максимізувати віддачу підвищенням процентної ставки за
кредитами;
- високі вимоги банків до забезпеченості інвестиційних кредитів;
- непрозорість ринку капіталу;
- недовіра до банків з боку клієнтів;
- недосконалість законодавства;
- низька ліквідність вторинного ринку цінних паперів;
- недостатня кількість платоспроможних позичальників.
Як свідчить практика, для того, щоб інвестиційна діяльність була
ефективною,
банки повинні
володіти дешевими ресурсами,
які
перерозподіляються від імені держави. За таких обставин актуальним є
створення спеціалізованих інвестиційних банків на основі державних ресурсів,
але за принципом роботи комерційних.
Зарубіжний досвід може бути прийнятий в Україні за умови його
вивчення та пристосування до української специфіки розвитку ринку та
ведення банківського інвестиційного бізнесу в таких напрямках [6]:
- розроблення моделі організації роботи комерційних банків на ринку цінних
паперів;
- надання інвестиційних послуг у межах фінансових супермаркетів та
розвиток інвестиційних банків;
- інвестування банківських фінансових ресурсів у сектор малого та
середнього бізнесу виробничої сфери.
Для створення ефективної системи банківського інвестування, яка б
забезпечила мобілізацію і спрямування українських фінансових ресурсів на
інвестиційні потреби виробника і захищала законні права кредитора, необхідно
здійснити такі заходи:
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впровадити систему пільгового оподаткування та резервування, тим самим
заохочуючи комерційні банки здійснювати довгострокові вкладення в
економіку країни;
- адаптувати механізм мінімізації інвестиційного ризику до особливостей
діяльності сучасних комерційних банків;
- активізувати і стимулювати державну підтримку банківських установ в
умовах фінансової нестабільності;
- впровадити механізму довгострокового рефінансування Національним
банком України тих банків, які здійснюють довгострокове інвестиційне
кредитування;
- реалізувати закон щодо захисту прав національних інвесторів, яким надати
чіткі переваги перед іноземними кредиторами;
- сформовати на державному рівні цільову структурну модель банківської
системи України, яка б передбачала виділення сегмента інвестиційних
банків;
- організувати роботу з постійного інформування банківських установ про
наявні інвестиційні пропозиції щодо розвитку пріоритетних галузей і
підприємств.
Отже, для побудови сильної економіки, для забезпечення подальшого
розвитку банківської інвестиційної діяльності необхідне з боку держави
забезпечення можливості накопичення банками необхідних коштів, розділення
з ними ризику інвестиційної діяльності, що зумовлений економічним
становищем країни, та сприяння підвищенню прибутковості інвестиційної
діяльності.
-
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доступу: http://www.bank.gov.ua
5. Інвестиційна діяльність банків України [Електронний ресурс] Болдова А. А.,
Романова Г. І. // Збірник наукових праць Національного університету державної
податкової служби України . - 2013. - № 1. - С. 6-13.
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
В УКРАЇНІ
Іпотечне кредитування являє собою ефективний механізм, спроможний
інтегрувати ринки нерухомості, фінансових послуг, фондовий ринок та
трансформувати приватні заощадження в інвестиційні ресурси, активізувати
споживчий попит. Розвиток ринкових відносин обумовив необхідність
виникнення в економіці України іпотечного кредитування. Для України
розбудова іпотечного ринку є важливим й актуальним завданням на шляху
виходу з фінансової кризи [1, с. 287].
Протягом кількох років до кінця 2008 року на ринку іпотечного
кредитування спостерігалась позитивна динаміка зростання його обсягів. Проте
глобальна фінансово-економічна криза проявила недоліки іпотечного ринку,
котрі стали причиною його обвалу. За даними агентства УНІАН, у 2009 році
іпотечний портфель фінансових установ в Україні скоротився на 3,5% (або на
3,8 млн. грн.), а проблемна заборгованість фізичних осіб за іпотечними
кредитами зросла в 1,7 рази. Високийрівень інфляції спричинив підвищення
відсоткових ставок за іпотечним кредитом [2].
У 2011 році в Україні іпотека виявила новий напрям розвитку –
інтеграцію та уніфікацію. Протягом цього року іпотечні кредити, видані на
термін понад 10 років, становили 60,51 млрд. грн., від 1 до 5 років – 4,2 млрд.
грн., до одного року – 2,29 млрд. гривень. За даними Української національної
іпотечної установи, заборгованість фізичних осіб за іпотечними кредитами мала
незначну тенденцію [3].
Середня заборгованість за кредитами на купівлю житла протягом 2008–
2013 рр. коливалась в межах 250,2–288,8 млн. грн., за кредитами на будівництво
житла під заставу незавершеного будівництва – 325,1–427,2 млн. грн., а за
кредитами на купівлю земельної ділянки – 621,4–706,3 млн. гривень.
В останні роки іпотека в Україні стрімко розвивалася, але зараз переживає
не найкращий період. Хоча сьогодні готовність прокредитувати громадян на
купівлю житла вже декларують майже 40 банків, реальні обсяги видачі таких
позик дуже незначні. На ринку вже є пропозиції з початковим внеском 10–20 % і
строком фінансування до 20 років. Згідно з даними НБУ, за січень–серпень 2012
року обсяг кредитів на придбання нерухомості зменшився майже на 4,5 млрд.
грн., нових іпотечних кредитів населенню було видано всього на 2,2 млрд.
гривень.
Загалом з початку кризи іпотечний портфель банків скоротився на чверть.
Станом на 1 січня 2014 року його розмір склав 92,8 млрд. гривень. Однією з
основних причин, які стримують позичальників, є надзвичайно високі
відсоткові ставки за кредитами та невисокі доходи громадян. Згідно з даними
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Держкомстату України, за підсумками серпня 2013 року середня офіційна
заробітна плата штатних працівників в Україні становила 2 694 гривні. Щоб
оформити іпотеку на 60 тисяч доларів під 15% річних, позичальникові
необхідно заробляти щомісяця 14 тис. гривень.
Існують певні негативні чинники, які знижують можливості іпотечного
кредитування. Окремі з них необхідно мінімізувати, а деякі ліквідувати шляхом
розроблення дієвих заходів щодо створення відповідних умов. Такими можуть
бути наступні:
1. Зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Основним
обмеженням для відтворення масового попиту на іпотечні кредити є бідність.
Важко видавати кредити та обслуговувати їх, оскільки не кожний споживач
зможе погашати значну суму кредиту за високою відсотковою ставкою. Таким
чином, відтворення масового попиту на іпотечні гривневі кредити можливе
лише за умови, що ставка за кредитом досягне рівня 11–12 % річних. Таких
умов можна досягти лише при наявності у банків довгострокових ресурсів у
національній валюті під 6–8 % річних [4, с. 110].
2. Збільшення терміну надання іпотечних кредитів.
3. Створення організаційної інфраструктури, яка охоплювала б ріелтерські
та страхові компанії і на договірних засадах з банком забезпечувала б пошук
клієнтів для іпотечного кредитування, а також проводила страхування іпотечних
кредитів тощо.
4. Удосконалення законодавчо-нормативної бази, яка стосується
іпотечного кредитування. Виходячи з аналізу основних аспектів розвитку
іпотечного кредитування в умовах кризи і в умовах її подолання, можна
виокремити основні напрями вирішення проблем щодо розвитку іпотечного
кредитування:
1) постійне вдосконалення законодавчої та нормативної бази. Це забезпечує
регулювання діяльності банків щодо іпотечного кредитування, що буде сприяти
зменшенню їх кредитних ризиків;
2) формування уніфікованого первинного ринку іпотечних кредитів шляхом
розроблення та запровадження у банківську практику стандартів, механізмів та
процедур іпотечного кредитування;
3) створення інституціональної інфраструктури іпотечного ринку. До неї
входить система страхування, реєстрації прав на нерухоме майно та обтяжень
на нього;
4) впровадження державного стимулювання окремих учасників іпотечного
кредитування; податкове стимулювання громадян та банків, задіяних у сфері
іпотечного кредитування;
5) формування нормативно-правової бази для використання нових видів
цінних паперів; забезпечення іпотечними кредитами з метою створення умов
для спрямування довгострокових ресурсів у сферу іпотечного кредитування;
6) формування основ вторинного ринку іпотечних кредитів як умова
забезпечення припливу довгострокових ресурсів у сферу іпотечного
кредитування;
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7) постійне навчання на основі розроблених нових програм іпотечного
кредитування. (передбачає освоєння нових процедур іпотечного кредитування,
як банківських установ, так і інших суб’єктів ринку іпотечних кредитів) [5].
Отже, можна зробити висновок, що розвиток іпотечного кредитування в
Україні слід розглядати з двох боків. З одного – це державна підтримка розвитку
іпотечного ринку, яка сприятиме створенню системи стандартизації ринку,
рефінансування первинних кредиторів, страхування ризиків усіх учасників
іпотечного ринку – від інвестора до позичальника. З другого – розробка банком
власної стратегії роботи на іпотечному ринку, покликаної визначити джерела
ресурсного забезпечення, привабливість іпотечних кредитів, та поєднати
управління ризиками, притаманних іпотечному кредитуванню.
1. Азізова К.М. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні / К.М. Азізова, М.Ю.
Ходаківська // Комунальне господарство міст. – 2012. - №102. – С. 287.
2. Андрушків Т. Криза іпотечного кредитування в Україні та щляхи їх подолання /
Андрушків Т. // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – № 16.
3. Банківська іпотека в Україну на межі зникнення?: Електронний ресурс. – Режим
доступу: http://ibud.ua/ua/novost/bankovskaya-ipoteka-v-ukraine-na-grane-ischeznoveniya13368.
4. Башлай С.В. Проблеми та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в
Україні / С.В. Башлай // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 109-112.
5. Євтух О. Т. Іпотека та іпотечний ринок // Вісник НБУ. – 2010. – № 9.
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БАНКРУТСТВО БАНКІВ УКРАЇНИ:
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ
Досвід існування банківської системи України показав, що з кожним
роком все більша кількість банків зазнають негативного впливу фінансової
кризи, наслідком чого є хвиля ліквідацій та банкрутств банківських установ.
Банкрутство банку – це результат негативних процесів, які відбуваються в
ньому протягом тривалого часу. Виявлення кризових явищ якомога раніше, з
одного боку, може дозволити НБУ та керівництву банку виправити ситуацію
шляхом ухвалення відповідних рішень, а з іншого, знизити ризики для інших
суб'єктів господарювання, уникнути ланцюгової реакції.
Нестійкість банківської системи особливо проявилась під час економічної
кризи 2008-2009 років, наслідками якої стали значне зменшення прибутковості
фінансово стабільних установ та збитковість банків, що призвело до
неможливості банків підтримувати свою платоспроможність, достатній рівень
капіталу та ліквідність. Тому Національний Банк України був змушений
застосовувати усі примусові і не примусові заходи впливу, направлені на
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підтримання ліквідності та платоспроможності банків та стабілізацію
банківської системи в Україні.
Банкрутство та ліквідація банку характеризуються набагато
масштабнішими негативними економіко-соціальними наслідками, ніж
банкрутство великого промислового підприємства. Неспроможність банківської
установи погасити свої зобов'язання призводить до збитків для клієнтів,
вкладників, акціонерів та держави.
Процедурі банкрутства притаманний ряд особливостей. Насамперед це
визначається тим, що вони мають велику кількість кредиторів та вкладників, а
тому потребують на особливу увагу та спеціально визначене законодавство, яке
могло б врегульовувати спори, що виникають на кожному етапі банкрутства
банку.
Головні причини, які призводять до банкрутства банків можна поділити
на зовнішні, які не залежать від керівництва установи та її акціонерів, та
внутрішні, які спричинені чинниками, що існують в середині установи.
До зовнішніх причин на сьогоднішній день відносять:
- призупинення темпів росту та нестабільність загальносвітової та
внутрішньої економік;
- утрата довіри до банку, наприклад від не правильного керівництва;
- загальноекономічна ситуація, коли відбуваються масові паніки серед
вкладників банківських установ;
- також досить поширеним в українській практиці стають рейдерські
атаки, які цілеспрямовано направлені на знецінення активів банку, та в
подальшому призводять до їх можливого продажу, або ліквідації.
До внутрішніх причин відносять:
- недотримання законодавства, особливо в частині про підтримання
необхідного рівня всіх показників;
- обман органів влади, який викликаний приховуванням інформації від
контролюючих суб’єктів про справжній стан з платоспроможністю фінансової
установи;
- некомпетентне керівництво, що залежить від рівня корпоративної
культури установи;
- спекуляція;
- недоліки внутрішньобанківської системи, яка безпосередньо залежить
від проведеної політики всередині установи.
Справа про визнання банку банкрутом може бути порушена лише після
відкликання банківської ліцензії, після чого санація банку не допускається.
Орган, який ініціював рішення про ліквідацію, призначає ліквідатора, який
приступає до виконання обов'язків негайно після відкликання ліцензії.
До методів, за допомогою яких може здійснюватися фінансове
оздоровлення банків в Україні задля запобігання банкрутству або втрати
платоспроможності, відносять:
1. Передача активів неплатоспроможного банка в платоспроможний.
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До фінансово стабільної установи передають обов’язки перед
вкладниками. Цей спосіб є досить вигідним для всіх, так, наприклад, в 2009
році активи «Укрпромбанка» були переведені в «Родовід банк».
Передача активів і обов’язків – достатньо поширена практика рішення
проблем банків. Вона передбачена законодавством США, яке є засновником в
даній області. Подібні процедури застосовуються в Канаді, Іспанії, більшості
країн Латинської Америки, Турції, Румунії, в тому числі в країнах близького
зарубіжжя, в Киргистані та Казахстані, тощо. [2, c. 622]
2. Шляхом продажу інвесторам за вже визначеною програмою санації.
Залежно від причин, що призвели до погіршення фінансового стану
банку, з метою підвищення платоспроможності та приведення діяльності банку
у відповідність до вимог банківського законодавства, до програми санації
можуть застосовуватися такі заходи: виплата боргу кредиторам; внесення на
розгляд загальних зборів питання про зміну органів управління банком
залучення осіб, уповноважених інвесторами виконувати відповідні заходи. [1, c.
117]
Рішення про санацію комерційного банку може прийматися в трьох
випадках: за ініціативою власників, за ініціативою НБУ та у ході провадження
справи про банкрутство. Якщо кредитна організація не зможе подолати
проблеми, які в неї виникають вона підпадає під процедуру ліквідації. Після
відкликання банківської ліцензії санація банку не дозволяється. В цьому
випадку держава залишається лише спостерігачем та контролером виконання
всіх наслідків.
3. Шляхом введення тимчасової адміністрації в банк, який зазнає кризи.
Досить поширений метод фінансового оздоровлення протягом останніх
трьох років в Україні. Можемо бачити, що НБУ використовує його найбільше.
За допомогою введення тимчасової адміністрації вдалося втримати велику
кількість комерційних банків на поверхні та не допустити їх ліквідації.
Можна зробити висновок, що перш за все необхідні спільні зусилля
акціонерів банку та державного регулятора. Саме менеджери банку мають
проводити таку політику, яка б не вимагала втручання держави.
Тому головним завданням Національного банку будь-якої країни є
недопущення ліквідації великих банків і будь-яким можливим і складним
способом досягти його оздоровлення.
1. Лютий І.О., Криклій А.С., Міщенко В.І., Науменкова С.В., Версаль Н.І. Банківська
справа: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Лютого І.О.- К.: Видавництво
«Київський університет», 2009. - 392с.
2. Турбанов А., Тютюнник А., / Банковское дело: Операции, технологии, управление. –
М.: Альпина Паблишер. – 2010 р., - 682с.
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ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. В сучасних умов, які пропонує глобалізований
ринок, розвинена банківська система, на стан якої впливає як внутрішня
економічна і політична ситуація, так і зміни світової банківської системи, є
ключовим елементом успішного економічного розвитку держави. Саме завдяки
глобалізації інтернет-банкінг набув такого широкого поширення в світі та
взагалі став настільки актуальним в наш час.
Актуальність роботи полягає в тому, що між банками завжди існувала
конкуренція, спрямована на залучення нових клієнтів і збереження провідних
позицій на ринку банківських послуг. Щодо останніх, то їх спектр поступово
збільшується, форми модифікуються і вдосконалюються, а час обслуговування
клієнтів зменшується. Це досягається за рахунок високого рівня автоматизації
всіх банківських операцій та використання мережі Інтернет при здійсненні
платіжних операцій. Саме через це впровадження та розширення спектру
послуг інтерент-банкінгу, які надають українські банки, стає вкрай важливим
джерелом конкурентних переваг для цих банків на ринку банківських послуг
України.
Банки знають, що для клієнтів важливі зручність та економія часу, то
вони пропонують скористатися особливим інструментом для управління
банківськими рахунками – системою Інтернет-банкінгу. Такий різновид
віддаленого банкінгу є найбільш прогресивним, зручним та перспективним.
Інтернет-банкінг – це технологія віддаленого банківського обслуговування, яка
дає змогу клієнтові отримувати банківські послуги, не відвідуючи банківський
офіс (домашній банк). Ця технологія з’явилася на початку 80-х років XX ст. і з
того часу набула популярності у світовій практиці банківської діяльності. [1]
Зручність користування Інтернетом для клієнтів банку обумовлена
такими моментами[1;2]:
1. Скориставшись мережею Інтернет, клієнт отримує можливість у
режимі реального часу відстежувати надходження коштів на його рахунки й
оперативно здійснювати всі необхідні платежі. Це дає йому змогу ефективніше
використовувати фінансові ресурси, підвищує конкурентоспроможність його
бізнесу.
2. Користуючись системами інтернет-обслуговування, отримавши
віддалений доступ до рахунку, клієнт банку уникає необхідності щодня
відвідувати офіс банку, що є передумовою для заощадження робочого часу.
3. Нові системи за рахунок доступнішого і зручнішого інтерфейсу дають
змогу з мінімальними зусиллями підготувати платіжні документи для банку,
уникнути можливих помилок при їх підготовці, а також в режимі реального
часу контролювати процес проходження документа в банку.
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4. Нові системи надають недосяжні раніше можливості мобільності та
масштабованості, скориставшись якими, користувач зможе вибрати найбільш
зручні та ефективні процедури управління власними фінансами. Система дає
змогу організувати одночасну роботу з необмеженою кількістю робочих місць в
офісі, розподілити повноваження співробітників, задіяних у підготовці
документів, контролюванні фінансових потоків.
5. Відносні розміри накладних витрат: вони в 2 – 3 рази нижче, ніж у
звичайних банках, а обробка Web-трансакцій обходиться в 5 – 10 разів
дешевше, ніж при використовуванні традиційних каналів. Так, витрати на
проведення фінансових операцій складають в офісі 1,07 дол. США, поштою –
0,73, по телефону – 0,35, через банкомат – 0,27, через глобальну мережу – 0,10
дол. США [4].
6. Простота схеми проведення платежів.
На даний момент банківський Інтернет-банкінг на Заході є одним з
найбільш динамічних сегментів електронної комерції. Кількість користувачів
інтернетом постійно зростає, що спонукає до збільшення кількість клієнтів, які
здійснюють банківські операції через Internet, а отже, зростання їх проценту в
загальній кількості індивідуальних клієнтів банків.
Internet-banking найбільш популярний у США, де практично кожний
великий банк і безліч середніх та дрібних банків надають своїм клієнтам
послуги з дистанційного керування рахунком через Internet. За даними
маркетингової служби Qualisteam, розподіл Internet-банків за регіонами такий:
Африка - 23, Північна Америка (Канада - 32, США - 532), Латинська Америка 258, Азія - 174, Європа - 1 205 (Німеччина - 355, Франція - 172, Італія - 228, інші
європейські країни - 450), Азійсько-Тихоокеанський регіон - 32. [3]
Сьогодні Інтернет-банкінг, як ринок електронної комерції в Україні, в
цілому знаходиться на стадії формування. До недавнього часу переважно
використовувалися системи пасивного Інтернет-банкінгу, які дозволяли
отримувати інформацію про стан рахунків, але не мали функцій управління
ними. Зараз все більша кількість банків надають послуги зі здійснення операцій
через Інтернет-мережу.На початок 2013 року в Україні нараховується до 39%
Інтернет-користувачів від загальної кількості жителів, в той час як в
розвинених країнах цей показник сягає 80%. За прогнозами експертів, протягом
найближчих років буде спостерігатись активне зростання кількості Інтернеткористувачів. [4]
Існують певні зовнішні фактори, які багато в чому зумовили проблеми
для розвитку Інтернет-банкінгу в Україні. В країні дотепер не склалася масова
культура споживання банківських послуг. Не мати поточного рахунку в банку
вважається нормою. Значна частина розрахунків ведеться готівкою. Платіжні
картки не набули істотного поширення. Фінансова та банківська криза, від якої,
перш за все, потерпають фізичні особи, що в усьому світі є основними
споживачами роздрібних банківських послуг, перешкоджає формуванню цієї
культури. Корпоративні клієнти, на відміну від фізичних осіб, не можуть не
користуватись послугами банків, але й вони намагаються не тримати залишків
на рахунках, а використовувати бартер, застосовувати готівкові розрахунки
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тощо. [3] Особливо необхідно підкреслити, що разом з розвитком Інтернеттехнологій вдосконалюються і впроваджуються захисні програми, які
попереджують ризик Інтернет-махінацій або збоїв в мережі, та гарантують
цілісність зберігання коштів на рахунках та під час проведення будь-яких
операцій через Інтернет-мережу. Саме ця проблема і відлякує багатьох клієнтів
від даного типу банківських послуг.
Послуги Інтернет-банкінгу, які надаються зарубіжними банками та
українськими банками, досить відрізняються. Запит залишків за рахунками,
виставлення і сплата рахунків, грошові перекази, оформлення депозиту,
відкриття рахунків – всі ці послуги впроваджені як в національних, так і в
зарубіжних банках. Послуга оформлення кредиту, яка активно функціонує
закордоном, в Україні впроваджена, але майже не пропонується. І звичайно ж, в
закордоном пропонуються послуги, які в нашій країні не надають, це такі, як
Оформлення індексованих депозитів, інтернет-еквайринг, хеджування
валютних ризиків. [5]
Увесь спектр послуг представлений в ПриватБанку, Укрексімбанку,
Укрсиббанку та Укрсоцбанку. Їм належить близько 75 % ринку дистанційних
послуг, які дозволяють здійснювати будь-які платежі за бажанням клієнта.
Промінвестбанк, Альфа-банк, ОТП-банк, Правекс-банк та інші банки
пропонують обмежений пакет Інтернет-послуг (перевірка стану карткового й
інших рахунків, отримання виписок із рахунків, блокування операцій за
карткою). [6] Основною мотивацією банків у запровадженні Інтернет-банкінгу
є підвищення конкурентоспроможності. Перевагою Інтернет-банкінгу є значна
мінімізація витрат, адже собівартість надання банківських послуг через
Інтернет значно нижче, ніж той самий показник для традиційних механізмів
фінансового обслуговування. Проте, водночас, вартість залучення одного
клієнта набагато більш затратна за вигоди від цього, різниця приблизно в 3 рази
[6]
Інтернет-банкінг більш вигідний для банків, але це не означає, що широке
розповсюдження його дозволить повністю відмовитись від відкриття та
утримання філій банку, бо при наданні високо ризикових послуг необхідне
особисте спілкування з клієнтами та ретельний їх відбір.
Банківська система України тільки почала свій шлях в напрямку
впровадження та розвитку Інтернет-банкінгу, вдосконаленню вже існуючих та
наданню нових послуг, які стануть доступними через мережу
Інтернет.Головною умовою успішного розвитку Інтернет-банкінгу в нашій
країні є насамперед інформування потенційних клієнтів про можливості цього
виду обслуговування, його переваги та можливості для самих клієнтів. Також
основним завданням для банківської системи є розробка найнадійніших систем
захисту інформації, впровадження та постійна модернізація сучасного
технічного та технологічного забезпечення. Саме завдяки впровадженню всього
цього банки можуть отримати серйозні конкурентні переваги. Тому, на мою
думку, той банк, що перший зможе реалізувати повний комплект інтернетбанкінгу, супутніх послуг та ефективно донести до своїх клієнтів всі переваги
цього виду банкінгу зможе отримати дуже вагомі переваги на ринку.
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ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Діяльність банків на ринку цінних паперів багатогранна. Вони
виступають у ролі емітентів, інвесторів, фінансових посередників та
інфраструктурних учасників ринку, займаються непрофесійною і професійною
діяльністю з ціннимипаперами
Інвестиційна діяльність банків передбачає вкладення коштів у цінні
папери від свого імені і за свій рахунок. Метою інвестиційної діяльності є
передусім отримання прибутку. Банки, як правило, — активні інвестори на
ринку державних цінних паперів, що стосується ролі банків на ринку
корпоративних цінних паперів, то є істотні розбіжності в законодавстві різних
країн. Залежно від ролі банків на цьому ринку умовно можна виділити три
моделі організації ринку цінних паперів: банківську, небанківську і змішану.
Банківська модель характеризується найактивнішою роллю банків
(порівняно з іншимифінансовими посередниками) на ринку цінних паперів.
Вони вкладають кошти як у державні цінні папери, так і в акції та облігації
нефінансових компаній, здійснюють розміщення (андеррайтинг) цінних
паперів, торгують ними, тобто займаються брокерською і дилерською
діяльністю, формують інфраструктуру ринку. В найбільш завершеному вигляді
ця модель діє в Німеччині. Німецькій економіці притаманнаактивнаучасть
банківського капіталу у формуванні капіталу нефінансового сектора. Німецькі
банки контролюють великі пакети акцій промислових фірм, активно впливають
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на діяльність Ради директорів цих фірм, тобто виступають у ролі стратегічних
інвесторів.
Небанківська модель (її ще називають американською моделлю) обмежує
інвестиційну і посередницьку діяльність банків (депозитно-кредитних) на
ринку корпоративних цінних паперів. Так, у США згідно з законом ГлассаСтігала (1933 р.) банкам, як правило, забороняється займатися розміщенням
(андеррайтингом), купівлею і продажем акцій нефінансових компаній,
обмежена їх діяльність із корпоративними облігаціями. Активну діяльність на
ринку корпоративних цінних паперів проводять спеціальні інвестиційні
інститути, зокрема інвестиційні банки, компанії, фонди.
Змішана модель характеризується присутністю і діяльністю на ринку
корпоративних цінних паперів як банків, так і спеціальних інвестиційних
інститутів.
В Україні ше чітко не встановлена одна банківська модель з продажу
ціних паперів,тому можна зазначити що на даному етапі в Україні – змішана
модель .
Сучасний банк як професійний торговець цінними паперами надає своїм
клієнтам наступні комплексні продукти:
кредитування юридичних осіб шляхом проведення зустрічних операцій
купівлі-продажу цінних паперів;
кредитування юридичних осіб шляхом купівлі процентних (дисконтних)
векселів позичальника у його кредиторів; інвестування підприємств шляхом
придбання боргових та пайових цінних паперів;
надання посередницьких послуг з купівлі-продажу цінних паперів
на підставі договорів доручення, комісії, брокерського обслуговування;
управління структурою балансів юридичних осіб; придбання і продаж
активів, погашення власних боргових зобов'язань, збільшення статутного
капіталу і т.п.;
організація, проведення і обслуговування випусків цінних паперів (акцій,
облігацій); консультаційне обслуговування щодо організації та проведення
загальних зборів акціонерів (або організація та проведення зборів
акціонерів);
інформаційне обслуговування емітентів та допомога при підготовці
регулярної і нерегулярної звітності перед НКЦПФР; розкриття фінансової
і корпоративної інформації емітентами цінних паперів в Україні.
Основою де відбуваються всі операції з ціними паперами це біржа, а саме
фондова біржа. Фондова біржа — це організаційна форма ринку, на якому
здійснюється торгівля цінними паперами — акціями, облігаціями,
зобов'язаннями державної скарбниці, сертифікатами, документами, пов'язаними
з рухом кредитних ресурсів і валютних цінностей,яків в свою чергу
реалізуються зазвичай більша їх частина через банківські установи . Фондовий
ринок в Україні поступово розвивається, про що свідчать позитивні тенденції
збільшення обсягів біржових контрактів які реалізовані саме через банківські
установи (рис.1 [1;2].).
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Рис. 1. Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами
реалізованими через банківські установи у 2007-2012 роках
Як ми бачимо іде тенденція до збільшеня такої діяльності в Українській
практиці, тому ці питаня стосовно реалізації і участі банку у продажі цінних
паперів набувають усе більшої актуальності. Так, в Україні протягом 2010-2012
років спостерігалась досить висока активність біржового ринку, про це свідчать
показники обсягу біржової торгівлі цінними паперами. Так, за результатами
торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів (договорів) з
цінними паперами у 2011 році становив 235,44 млрд. грн., що більше майже у 2
рази (або на 104,15 млрд. грн.) за обсяг торгів у 2010 році (рис. 1). Значне
зростання обсягів торгів на фондовому ринку пояснюється збільшенням обсягів
фінансових ресурсів, що інвестуються в цінні папери українських емітентів як
вітчизняними, так і іноземними інвесторами, а також зростанням вартості
цінних паперів емітентів, з якими укладались угоди. Таким успіхом ми можемо
завдячувати як виходу наших цінних паперів на Варшавську фондові біржу,так
і актуальністю продаж цінних паперів поміж банками різних країн (як за
допомогою Райффайзен Банк Аваль, наші цінні папери можуть вийти за кордон
до банку власника і тим самим залучити додаткові інвестиції до України)
В Україні банки є досить активними учасниками ринку цінних паперів.
Діюче законодавство дозволяє вітчизняним банкам здійснювати широке
коло операцій з цінними паперами: банки можуть виступати як емітенти
власних акцій, облігацій, депозитних сертифікатів та інших цінних паперів;
вони можуть купити цінні папери за свій рахунок, переслідуючи при цьому
різні цілі, тобто виступати в ролі інвесторів; банки мають право проводити
посередницькі операції з цінними паперами, отримуючи при цьому комісійну
винагороду. Операції банків з купівлі-продажу цінних паперів як за свій
рахунок так і за дорученнями клієнтів нічим принципово не відрізняється від
подібних операцій, які здійснюються іншими фінансовими посередниками [4].
Операції банків із цінними паперами прийнято поділяти на: емісійні,
інвестиційні та клієнтські.
Емісійні операції здійснюються банками для формування статутного
капіталу і наступного його збільшення. Банки можуть виступати емітентами
акцій, облігацій, а також інструментів грошового ринку – депозитних та
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ощадних сертифікатів. Такі операції слугують джерелом ресурсів для
проведення двох наступних видів операцій.
Інвестиційна діяльність банків здійснюється шляхом обслуговування
власних
інвестиційних
потреб
і
операцій,
які
здійснюються
за рахунок клієнтів.
Банки, що здійснюють свою діяльність в Україні, окрім основної ролі,
виконують ряд інших важливих функцій на національному фондовому ринку.
Здійснюючи випуски цінних паперів вони являються одними з найбільш
активних учасників емісійної діяльності фондового ринку, зокрема на їх долю
припадають найбільші за обсягами випуски акцій.
Вкладаючи кошти в цінні папери банки виступають в ролі інвесторів на
фондовому ринку, проте частка таких інвестицій в їх загальному обсязі є дуже
низькою, хоча і продемонструвала тенденцію до зростання в останні роки. Крім
цього банки на фондовому ринку здійснюють й професійну діяльність, зокрема
являються торговцями, зберігачами та реєстраторами цінних паперів.
Концентрація вкладень як у торгові цінні папери, так в інструменти
портфеля на продаж є доволі високою. Дані підтверджують цю тенденцію і
щодо сукупних фінансових інвестицій банків. Так, на 10 банків припадає 65 %
усіх вкладень у цінні папери, а на три банки (Укрексімбанк, Ощадбанк,
Райффайзен Банк Аваль) – 43,8 % [5]
Значні обсяги інвестицій банків у цінні папери поряд з іншими факторами
зумовлені тим, що 8 банків з 10 (за винятком Промінвестбанку та ПУМБ) є
первинними дилерами на ринку державних цінних паперів.
Укргазбанк є 5-м за обсягом портфеля цінних паперів, тому що в 2012
році саме за рахунок цінних паперів із строком погашення у 2019 – 2021 роках
державою було збільшено статутний капітал банку на суму 4,3 млрд. грн.
Висновок. Отже, на сучасному етапі розвитку в Україні від ефективної
діяльності комерційних банків в інвестиційному напрямку залежить подальший
розвиток інвестиційного вектора ринкової економіки в цілому та банківської
системи зокрема. Однак, незважаючи на це, основними інвестиційними цілями
банків України є лише забезпечення належної дохідності від фінансових
вкладень при мінімальних ризиках.
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ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ТА КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
Комісійні операції - це операції, що проводяться банком за певну плату у
вигляді комісії і супроводжуються не формуванням чи розміщенням ресурсів, а
переміщенням уже наявних у банку коштів клієнта за його розпорядженням. До
цих же операцій належать також усі інші банківські операції для клієнтів, не
пов'язані з рухом грошей, - забалансові послуги. Основними видами комісійнопосередницьких операцій банку є такі: розрахунково-касове обслуговування;
валютні операції; трастові послуги; консультаційно-інформаційні та інші види
операцій.
Розрахунково-касові операції, що є системою операцій комерційних
банків з обслуговування платіжного обороту його клієнтів у безготівковій та
готівковій формах. Здійснюючи цей вид операцій, банк бере на себе
зобов'язання проводити різні види розрахунків за дорученням клієнта і
забезпечувати збереження усіх грошових коштів, що надходять на рахунок
клієнта та їхнє повернення на першу вимогу клієнта, приймати від нього
готівку, зараховувати її на банківські рахунки та видавати за вимогою клієнта.
Валютні операції - це операції банків, пов'язані з обміном однієї валюти
на іншу, що передбачає купівлю і продаж банком іноземної валюти за
національну. Комерційні банки, як правило, купують на внутрішньому
валютному ринку іноземну валюту, що надходить у вигляді виручки від
експортних поставок, та продають валюту тим суб'єктам господарювання, які
здійснюють імпортні операції. Різниця в обмінних курсах купівлі та продажу
валюти становить дохід комерційного банку (маржу).
Трастові операції - це операції банків, пов'язані з управлінням майном та
виконанням інших послуг за дорученням і в інтересах клієнта на правах його
довіреної особи. Вони можуть надаватися як фізичним, так і юридичним особам
та передбачати управління майном клієнта за довіреністю; розпорядження
спадщиною на основі заповіту; агентські послуги, при яких управління майном
клієнта здійснюється відповідно до вказівок клієнта; обслуговування випуску і
погашення облігацій та сплати процентів, зберігання різних цінностей;
тимчасове управління справами підприємства в разі його реорганізації чи
банкрутства.
Інформаційно-консультаційні та інші види операцій є сукупністю
банківських послуг, до складу яких можна зарахувати:
а) консультування клієнтів з питань організації і ведення бухгалтерського
обліку, застосування законодавчих актів, здійснення операцій з іноземною
валютою та цінними паперами;
б) підготовка і правова експертиза господарських договорів,
зовнішньоекономічних контрактів, установчих документів, бізнес- планів;
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в) надання інформації про поточну ринкову кон'юнктуру, обмінні курси
іноземних валют, стан ринку цінних паперів, новітні законодавчі і нормативні
акти;
г) гарантійні послуги, що передбачають видачу банком поручительств,
гарантій та інших зобов'язань, що виконуються у грошовій формі;
д) аудиторські послуги, що передбачають перевірку фінансовогосподарської діяльності клієнтів;
е) маркетингові послуги, що передбачають пошук відповідних ринків для
клієнта й оптимізацію його збутової політики;
ж) інженерно-економічна експертиза, що передбачає перевірку проектнокошторисної документації і контроль за реалізацією відповідних проектів та ін.
З огляду на специфіку основних функцій банку всі його операції можна
поділити на базові й додаткові. Базові операції пов'язані з реалізацією банком
своїх функцій посередництва у кредиті та посередництва в платежах, що
знаходить відображення у проведенні депозитних, кредитних та розрахунковокасових операцій. Окремі з них можуть здійснюватись іншими фінансовими
установами (наприклад, прийом вкладів і видача кредитів - спеціалізованими
кредитно- фінансовими інститутами, деякі види розрахунків - поштовими
відділеннями). Однак у своїй сукупності ці операції проводяться лише банками,
визначаючи їхні місце і роль в економічній системі, а тому є базовими. Усі інші
операції, що здійснюються банком відповідно до потреб своїх клієнтів у різних
послугах і не визначають фундаментальні аспекти суті комерційного банку,
можна вважати додатковими (хоча у деяких спеціалізованих банках їм може
належати доволі значна і навіть пріоритетна частка операцій). До складу
додаткових належать валютні операції, операції з цінними паперами, трастові,
факторингові, лізингові, консультаційні та деякі інші операції.
Залежно від суб'єктів одержання, тобто клієнтів, банківські операції
поділяються на два види: операції, що здійснюються для юридичних осіб, та
операції для фізичних осіб. За конкретним змістом ці операції можуть і не
відрізнятися між собою (за винятком деяких нюансів, що вводяться
законодавством або самими банками). Головна відмінність полягає у масштабах
здійснюваних операцій (обсяги розрахунків, величина коштів, розміщених у
депозитах, сума наданих позик та ін.).
Основною властивістю операцій комерційних банків є їхній
продуктивний характер. Акумулюючи тимчасово вільні від обороту кошти,
банки перетворюють їх на капітал, тобто «непрацюючі» ресурси примушують
працювати на користь як окремих суб'єктів ринку, так і економіки загалом.
Використання банківських кредитів у виробництві є необхідною умовою
процесу розширеного відтворення, а позички, видані на споживчі цілі,
збільшують платоспроможний попит, що також сприяє економічному
зростанню. Організація і своєчасне проведення банками розрахункових
операцій забезпечують умови неперервного товарообороту та створюють
можливості для ефективного переливу капіталів у господарстві. Реалізація
інших банківських операцій також створює умови для нормальної
господарської діяльності у різних галузях і секторах економіки.
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Зростання конкуренції у банківській справі, опанування сучасних
технологій і винайдення нових банківських продуктів призводять до постійного
розширення складу операцій комерційних банків та зростання їхнього
загального обсягу на фінансових ринках. Однак при всій нинішній розмаїтості
та універсальності набору банківських операцій, будь-яку з них можна
зарахувати до однієї з трьох основних груп: пасивних, активних чи комісійнопосередницьких.
1. О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка
2. Арбузов С.Г. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко,
С.В. Науменкова. –К.: Центр наукових досліджень Національного банку України:
Знання, 2011. – 504 с. – (Інституційні засади розвитку банківської системи України).
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ІІІ курс, спеціальність«Фінанси та кредит»
Військовий інститут
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Овсянникова Я.О.
СПІВПРАЦЯ БАНКІВ З КОЛЕКТОРСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ
ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ
ТА ПРАВОМІРНІСТЬ ТАКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У сучасному кризовому становищі української економіки проблема
банківських ризиків набуває особливого значення, адже ефективність
діяльності кожного банку залежить від налагодженої процедури контролю та
управління ризиками. Особливе значення серед них займає кредитний ризик,
так як кредитування залишається найбільш прибутковим видом банківської
діяльності.
Аналізуючи нормативні документи, можна виділити два трактування
терміна «кредитний ризик». У Положенні Національного банку України «Про
порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих
втрат за кредитними операціями» кредитний ризик трактується як «ризик
невиконання позичальником зобов’язань за кредитними операціями банку,
тобто ризик того, що сплата позичальником відсотків і основного боргу за
кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної
угоди або взагалі не проводитиметься» [5]. Ширше визначення кредитних
ризиків наведене у методичних вказівках Національного банку України з
інспектування банків «Система кількісної оцінки ризиків»: кредитний ризик –
це «наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає
через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати
умови».
Є
різні
методи
зменшення
кредитного
ризику:
аналіз
кредитоспроможності позичальника, аналіз та оцінка кредиту, структурування
85

позики, документування кредитних операцій, контроль за наданим кредитом та
станом застави, диверсифікація, лімітування. Проте, зазначені методи не
завжди гарантують повернення коштів. Тому актуальним напрямком
дослідження є розкриття сутності співпраці банків з колекторськими
компаніями з метою зниження кредитного ризику.
Колекторство (від англ. collect - «збирати») - робота спеціалізованої
організації по обробці безперечної заборгованості фізичних і юридичних осіб
перед банками і іншими кредитними установами, а також аналізу вірогідності
повернення і здійснення самих процедур по її стягненню.[6]
Етапи діяльності колекторських організацій представлені на рис.1. З
кожним етапом тиск на боржника збільшується, що приносить свої результати.
За словами колекторів, до 80% фактів повернення боргу вирішується на
досудовому рівні.
1)soft collection, він передбачає збір інформації про клієнта. На цьому етапі боржника
інформують про критичність його ситуації та цікавляться, коли він буде готовий
погасити борг. Компанії використовують для цього всі можливі системи зв’язку,
здійснюючи великий психологічний натиск на боржника
За відсутності результатів після першого етапу починається другий.

2) hard collection, коли безпосередньо з боржником ведуться переговори щодо таких
шляхів розв'язання проблеми як відстрочка або реструктуризація боргу. Необхідним
елементом цього етапу є письмова фіксація результатів переговорів та попередження
боржника про можливість розв'язання всіх питань у судовому порядку. На цій стадії
колектори можуть чинити тиск на боржника через його оточення - повідомити на
роботу, проінформувати друзів і знайомих тощо;

3) legal collection, включає в себе подачу позовної заяви до суду, отримання виконавчого
листа, а потім виконання його в добровільному порядку або за допомогою відповідної
служби. Але, враховуючи специфіку діяльності національної судової системи,
державних виконавчих служб, основним завданням колекторної компанії є повернення
боргу кредитору, не починаючи третього етапу роботи.

Рис. 1. Етапи діяльності колекторських організацій
Якщо порівнювати роботу українських та європейських колекторських
компаній, легко відчути істотну різницю в методах їх роботи. Як вже було вище
сказано вітчизняні організації діють рішуче, здійснюючи тиск на боржників, та
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наполегливо, не відступаючи поки заборгованість не буде погашеною, тоді як
компанії країн заходу мають більш консультаційний характер діяльності. Також
не можна пропускати той факт, що колекторська справа тільки набуває
розвитку в Україні. Так за інформацією Європейського агентства повернення
боргів в даний час в Україні працюють 10 великих і 35 невеликих колекторних
компаній, тоді як в Росії функціонують 250 агентств, в Польщі - 600, в США понад 6 тис. [6]
Понад 80% українського ринку колекторських послуг на 2014 рік
обіймають 10 великих компаній, об'єднаних в Асоціацію Учасників
Колекторського Бізнесу України (АКБУ).АКБУ – єдина профільна асоціація на
даному ринку. За нею практично всіма учасниками визнається право вести
діалог від імені колекторського ринку з державою, журналістами, іншими
професійними асоціаціями; приймати скарги на діяльність колекторських
компаній і реагувати на них. Також АКБУ розробляє стандарти ділової етики та
інші правила галузі, здійснює й багато інших функцій, властивих активно
функціонуючим професійним об'єднанням. Це свідчить про відносну
порожність,значний потенціал розвитку цього сегменту на ринку фінансових
послуг та можливості його швидкого розширення.
Стрімкий розвиток колекторських компаній обумовлюється тим, що
банки активно розчищають портфелі від проблемних кредитів, зменшуючи свої
кредитні ризики, кількість яких досить значна За даними НБУ на середину
осені 2013 р. кредитний портфель банків на 01.10.2013 р. становив 748 млрд.
грн., обсяг прострочених позик досягав 8,84%. В свою чергу, за даними Fitch
Ratings – цей показник сягав 45%, а за даними АКБУ – від 30% до 40% обсягу
кредитування. Таким чином, потенційний обсяг ринку колекторських послуг
при роботі з банками становить не менше 66 млрд грн. За результатами
проведеного в листопаді 2013 опитування членів АКБУ, розмір
«організованого» колекторського ринку України (того, який припадає на
АКБУ) станом на 01.10.2013 р. складає близько 18,8 млрд грн. Таким чином,
загальний обсяг українського ринку колекторських послуг можна оцінювати на
рівні 22-24 млрд грн.[7]
З огляду на це, пояснюється значний попит на послуги колекторської
діяльності. Динаміка останніх чотирьох років така: в 2010 р. обсяг ринку
(учасники АКБУ) становив близько 8 млрд грн, в 2011 році – понад 10 млрд
грн., В 2012 р. розмір ринку колекторських послуг збільшився до 16 млрд грн,
2013 – 2014 рр. це вже 22,5 млрд грн. з потенційною можливістю розширення
до 66 млрд грн.[7] Таким чином, динаміка зростання обсягу ринку в останні
час становила близько 30%-45% на рік. Такий стрімкий розвиток пояснюється
збільшенням довіри банків до колекторів та до гарантій, які вони надають.
В свою чергу постає питання про гуманність та законність діяльності
колекторських компаній в Україні. У вітчизняному законодавстві спеціальні
норми, що регулюють колекторну діяльність, українське законодавство не має.
Класифікатор видів економічної діяльності не передбачає такого виду
діяльності, а тому колекторні компанії позначають свою діяльність як юридичні
або інформаційні послуги. Проте, це не означає, що діяльність колекторів
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незаконна. Загалом вони керуються Конституцією України, Цивільним
кодексом України, Законом України «Про банки і банківську діяльність» та
іншими нормативно-правовими актами. Тобто колектори не можуть самостійно
здійснювати свою діяльність, тільки співпраця з банками або іншими
кредитними установами забезпечує роботу колекторів.
Є декілька варіантів співпраці банків з колекторськими організаціями:
1) передача колекторській компанії прав вимоги за кредитним договором.
В цьому випадку колектор повинен повідомити боржника про укладення такого
договору. При такій формі співпраці між банком і колекторною компанією
повноваження колектора мають бути підтверджені договором, підписаним
уповноваженими особами банку і колекторної компанії. Цей спосіб є
ризикованим та незаконним, тому що купівля боргових зобов'язань є
факторинговою операцією, яку можуть здійснювати тільки фінансові установи
при наявності відповідної ліцензії.
2) видача банком довіреності колекторній компанії на представництво
інтересів банку або укладання договору доручення чи комісії.
Отже у першу чергу, треба перевірити повноваження колектора – чи є у
нього правові підстави вести справи на користь позичальника й вимагати від
боржника погашення заборгованості.
Конституцією України встановлено, що збирання, зберігання,
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди
не допускається, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (стаття 32).[1]
За Законом України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо
діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі
обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні
послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної
шкоди клієнту, є банківською таємницею (стаття 60).[4]
У зв’язку з цим залучення банками «колекторських» організацій для
вимагання виконання зобов’язань боржниками за кредитними договорами
можливо лише за наявності письмового запиту або письмового дозволу
боржника на розкриття банківської таємниці. За інших умов така діяльність
порушує права громадян і може кваліфікуватися як злочин, передбачений,
зокрема, статтею 182 Кримінального кодексу України, що передбачає
відповідальність за порушення недоторканності приватного життя, статтею 189
– за вимагання, статтею 355 – за примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових зобов’язань[3].
З іншої сторони, згоди боржника на передача боргу новому кредитору,
згідно з нормами Цивільного кодексу України , при цьому навіть не
вимагається – достатньо тільки письмово повідомити його, що така уступка
вимоги відбулася.[2]
Банки також підтримують колекторів, намагаючись обійти всі
вищевказані норми, практикують безпосереднє зазначення в кредитному
договорі пункту про передачу інформації про позичальника (з його згоди)
третім особам для стягнення заборгованості у випадку її прострочення.За
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оцінкою учасників колекторського ринку, в 2014 р. зростання цього ринку
складе понад 20% -30% – обсяги досягнуть 28-30 млрд. грн. Структура ринку
залишиться теперішньою. Навіть за таких перспектив розвитку колекторських
компаній будуть заважати недосконала законодавча база, різне трактування
держорганами норм законодавства, продаж банками проблемних кредитів один
одному, а також малі комісійні винагороди, які банки готові платити за послуги
колекторських компаній, що робить бізнес низькорентабельним.
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ВАЛЮТ ТА КУРСУ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ
Зміна порядку розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют та
курсу банківських металів дозволить комерційним банкам відмовитися від
практики «закладання очікувань», та зменшити розрив між ціною купівлі та
продажу валюти в роздріб. Як відомо курс Національного банку України є
обліковим для всіх операцій у валюті, нижче цього курсу банки не можуть
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продавати, інакше вони показують збитки. Припустимо, що нові правила
дадуть можливість встигати за зростанням курсу.
Уряд очікує затвердження Європою пакета фінансової підтримки Україні.
Після цього, на початку травня 2014 року, держава розраховує отримати 3
млрд. доларів США які підуть на поповнення золотовалютних резервів
Національного банку України, що дозволить стабілізувати ситуацію на
валютному ринку України.
Сьогодні населенню радять звикати до того, що курс гривні до долара
США не буде більше стояти на одному місці. Національний банк України не
впливає на плаваючий курс. Адже курс 8 грн. за долар США для держави
коштував більше, ніж уряд зараз залучає від міжнародних кредитних
організацій.
Курсова стабілізація в Україні відбудеться тоді, коли запрацює економіка
та буде підписана кредитна програма з МВФ. Уряд протягом травня 2014 року
очікує отримати перші 3 млрд. доларів США. Також він сподівається, що
почнуть підтягуватися приватні фонди, та на формування інвестиційного
клімату, щоб інвестор не тікав у сусідні держави. Нинішні курсові коливання
відбуваються внаслідок великої кількості тіньових грошей на ринку.
Офіційний курс гривні до іноземних валют та курс банківських металів з
4 квітня 2014 року визначатиметься Національним банком України на поточний
робочий день, та діятиме з часу її встановлення до наступного перегляду.
Про це зазначається в постанові Правління Національного банку України
від 31 березня 2014 року № 180 «Про внесення змін до Положення про
встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських
металів» (далі – Постанова № 180), що зареєстрована в Міністерстві юстиції
України 1 квітня 2014 року за № 375/25152 [1].
При цьому офіційний курс гривні до долара США встановлюватиметься
на рівні середньозваженого ринкового курсу, що формується поточного
робочого дня за операціями з купівлі та продажу долара США за даними
Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку
Національного банку України, без передбачених раніше можливих відхилень
±2 %.
Курс гривні до інших іноземних валют та курс банківських металів
встановлюватимуться на підставі їх котирувань на міжнародних ринках та
офіційного курсу гривні до долара США, встановленого поточного дня.
Починаючи з 7 лютого 2014 року Національний банк України вже
встановлював офіційний курс гривні до долара США на рівні її
середньозважених ринкових котирувань, тобто за результатами торгів на
міжбанківському валютному ринку України.
Тепер такий порядок закріплюється на нормативному рівні. За словами
директора
Генерального
департаменту
грошово-кредитної
політики
Національного банку України Олени Щербакової, зміна порядку розрахунку
офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів дасть
змогу перейти до режиму гнучкого валютного курсу та виконати міжнародні
зобов’язання України, а також сприятиме збереженню міжнародних резервів
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держави й підвищенню прозорості та ефективності девізної валютної політики
Національного банку України.
«Це цілком відповідає сучасним міжнародним тенденціям та практиці
роботи провідних центральних банків світу», – зазначає Олена Щербакова. За її
словами, Національний банк України планує встановлювати та оприлюднювати
офіційний курс гривні кожного робочого дня після 12:00.
Крім того, Постановою № 180 уточнюються зміни, що відбулися в назвах
та кодах деяких іноземних валют, офіційний курс гривні до яких встановлює
Національний банк України [2].
Як відомо, раніше курс гривні до вільно конвертованих валют та валют
країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також
курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх
затвердження. Відповідно ж до Постанови №180, вони починають діяти з часу
їх встановлення, в день їх затвердження.
Виходячи з поточних котирувань, формування офіційного курсу
дозволить комерційним банкам відмовитися від практики «закладання
очікувань» та зменшити розрив між ціною купівлі та продажу валюти в роздріб.
Як відомо курс Національного банку України є обліковим для всіх операцій у
валюті, нижче цього курсу банки не можуть продавати, інакше вони показують
збитки. Припустимо, що нові правила дадуть можливість встигати за
зростанням курсу.
Так, з вересня 2004 року Національний банк України розраховував курс
гривні до долара США «на підставі котирування валюти на міжбанківському
валютному ринку та з урахуванням інформації про чинний офіційний курс НБУ
і про проведені ним операції з купівлі-продажу іноземних валют I групи
класифікатора, а також відомостей про курсові і цінові зміни на світових
фінансових і товарних ринках, інших показників, зміна яких може впливати на
валютний ринок України» [3]. Таке формулювання дозволяло НБУ
встановлювати курс, який суттєво відрізнявся від міжбанківського. В рамках
домовленостей з Міжнародним валютним фондом, НБУ обмежив відхилення
офіційного курсу від ринкового 2 %, проте в кінці січня 2014 задекларував нову
політику визначення офіційного курсу на базі угод на міжбанку. На початку
лютого 2014 року керівництво Національного банку України остаточно
відмовилося від фіксованого офіційного курсу гривні.
НБУ тримав офіційний курс долара США на незмінному рівні 7,9930 грн.
578 днів - з липня 2012 року по лютий 2014 року. Курс виріс більш ніж на 40 %
з лютого 2014 року до 11,2232 грн.
Попередній мінімум був зафіксований 1 квітня 2014 року та становив
1099,8100 грн. за 100 дол. США. Зазначимо, що офіційний курс гривні щодо
долара, встановлений Національним банком України, впав до рекордного
значення, та 3 квітня 2014 року він становив за 100 дол. США – 1124,16 грн.
Проте, 7 квітня 2014 року на міжбанківському валютному ринку України торги
по долару США відкрилися наступними котируваннями 11,40-11,70. Гривня на
міжбанківському ринку об 12:00 впала до 12 гривень за долар США.
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Подорожчання долара США пов'язано також з дефіцитом держбюджету і
зовнішніми боргами, в тому числі за газ. Одні фінансисти говорять, що
експортери спеціально притримують долари США, вичікуючи, коли курс буде
вище, інші вважають, що у них дефіцит валюти. Її у компаній стає менше.
Скорочуються обсяги експорту (в тому числі - Росію), іноземні інвестиції. Не
припиняється відтік капіталу. Все це створює підприємствам проблеми з
погашенням валютних кредитів, і тому вони все частіше просять відстрочки.
Золовалютні резерви України в березні 2014 року скоротилися на 380
млн. дол. США до 15,08 млрд. дол. США, про що повідомив Національний банк
України 7 квітня 2014 року. Максимальний розмір золотовалютних резервів в
Україні був навесні 2011 року - понад 38,3 млрд. дол. США [4].
Зараз резерви складаються з 13,294 млрд. дол. США та 1,769 млрд. дол.
США в золоті. Крім того, у Національного банку України є в запасах близько
16 млн. в спеціальних правах запозичення (платіжний засіб Міжнародного
валютного фонду).
Регулятор більше не витрачає золотовалютні резерви на підтримку курсу
гривні. У лютому 2014 року він продав на валютному ринку 1,7 млрд. дол.
США, намагаючись стримати гривню від обвалу. Нове керівництво НБУ
вирішило такого не робити. В результаті йому вдалося практично зберегти
обсяг резервів, однак курс гривні за цей час впав нижче 11 гривень за долар
США.
Втім, НБУ вдавалося утримувати вартість гривні в певному коридорі
шляхом виходу з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок. Нині
регулятор вирішив повністю відмовитися від такої практики і відпустив гривню
у вільне плавання.
Фінансисти побоюються, що така свобода гривні на тлі глибокої
девальвації може негативно відбитися на банківському секторі. Кількість
позичальників, які на сьогоднішній день мали якісь можливості платити за
валютними кредитами або хоча б обслуговували нараховані відсотки, щодня
знижується. Причина проста - доходи не переоцінюються, а в ряді випадків
навіть, навпаки, падають, та платити кожен місяць хоча б нараховані відсотки
стає все дорожче.
В квітні 2014 року МВФ відкликав макроекономічний розвиток України в
зв'язку з анексією Криму Російською Федерацією, загальною політичною, та
економічною кризою в країні. Прогнози по Україні виключені у зв'язку з
триваючим кризою.
При цьому, в Фонді наголосили, що добрий врожай та відносно
стабільний показник внутрішнього споживання дещо пом'якшили процеси
рецесії в Україні в четвертому кварталі 2013 року. На початку 2014 року
внутрішньополітична нестабільність та анексія Криму Росією вже
несприятливо вплинули на економіку України та продовжують надавати
згубний вплив на інвестиції та споживання.
Раніше місія Міжнародного валютного фонду мала намір рекомендувати
раді директорів МВФ розглянути виділення Україні кредитних коштів на
загальну суму 14-18 млрд. доларів США.
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Водночас, до кінця 2014 року негативні тенденції мають бути подолані,
чистий експорт та внутрішнє споживання повинні повернутися в зону
помірного зростання.
Світовий банк (далі – СБ) спрогнозував спад економіки України в 2014
році на 3% та поступове зростання в 2015 році. Крім того, СБ спрогнозував
інфляцію в Україні в 2014 році на рівні 15%, та в 2015 році – на рівні 10,5%.
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу прогнозується на рівні 6,5%
ВВП в 2014 році та 4,3% в 2015 році. Дефіцит держбюджету з урахуванням
ПДВ - облігацій – нарівні 4,8% ВВП в 2014 році та 3,3% в 2015 році. Валовий
зовнішній борг, за прогнозами банку, досягне 86,1% ВВП в 2014 році, та 88,5%
у 2015 році [5].
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іноземних валют та курсу банківських металів //офіційне Інтернет представництво
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3. Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу
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5. МВФ отозвал макропрогноз развития экономики Украины [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://finance.liga.net/economics/2014/4/8/news/38158.htm.

Брицький Олег Вікторович
ІІІ курс, спеціальності «Фінанси і кредит»
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»
Науковий керівник: к.е.н., ас. Тригуб О.В.
РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У сучасних умовах розвиток економіки будь-якої країни без участі у
світогосподарських зв’язках є неможливим. Євроінтеграційний курс України на
сьогодні є основним вектором політичної, економічної, соціального розвитку.
Банківська система є складовою економічної системи України, тому інтеграція
в економічний простір Європейського Союзу матиме для неї відповідні
позитивні наслідки.
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Проблему європейської інтеграції досить активно вивчається такими
дослідниками, як О.І. Барановський, З.М. Васильченко, І.О.Лютий, В.І.
Міщенко, А.М. Мороз, О.І. Рогач, М.І. Савлук, В.С. Стельмах, , А.П. Яценюк
приділяють значну увагу інтеграційним процесам, які відбуваються у
фінансово-банківській сфері, впливу іноземного капіталу на банківську систему
[3 с.10].
Зрозуміло, що банківська система в Україні є досить молодою, тому їй
притаманні такі проблеми як: недостатність капіталізації, відсутність
концентрації капіталу, значні банківські ризики, низька ефективність діяльності
банків, недостатній банківський менеджмент, якість і кількість банківських
послуг.
Більшість вчених вважають, що основні шляхи реформування
банківського сектору України в умовах євроінтеграції, зокрема є наступні:
- заходи щодо прозорості та розкриття інформації в банківському секторі.
- заходи з реформування банківського нагляду.
- посилення незалежності Національного банку України, зокрема
формальне закріплення у законодавстві питань, пов’язаних із його
персональною та фінансовою незалежністю;
- розроблення і впровадження політики управління банківськими
ризиками;
Так з розвитком банківської системи особливої актуальності набувають
стандарти прозорості та розкриття інформації. Оскільки зацікавлені вітчизняні
інвестори до банків вимагають об’єктивного аналізу інформації, зміни в
стандартах розкриття інформації та її прозорості [2 с. 34].
Національний банк України зробив багато кроків для покращення
ситуації в сфері розкриття інформації банками, проте необхідно продовжувати
роботу в напрямі подальшого перегляду стандартів розкриття інформації з
метою приведення їх у відповідність до міжнародної практики.
Наступним етапом при реформуванні банківського сектору є посилення
незалежності Національного банку України. Приклад сусідніх країн показав,
що країни з відносно незалежним центральним банком, як правило, досягають
кращих результатів в економіці, ніж країни з залежним центральним банком.
Національний банк України повинен мати можливість здійснювати
регулювання і нагляд, який є незалежним від директив, інструкцій та інших
форм втручання з боку Кабінету міністрів України, галузевих та інших груп
інтересів. Задля гарантування незалежності Національного банку України
важливим є формальне закріплення у законодавстві питань, пов’язаних із
персональною та фінансовою його незалежністю.
Щодо конкуренції на ринку банківських послуг вона буде зростати
внаслідок процесів інтеграції, важливо заздалегідь вживати заходи щодо
посилення конкурентоспроможності українських банків. Цьому сприятиме
подальший розвиток банківської системи, головними завданнями якого є:
По-перше, у напрямі підвищення рівня капіталізації банківського сектору:
- залучення до банків додаткового акціонерного капіталу;
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- розроблення банками планів підвищення рівня капіталізації з
урахуванням зростання обсягів активних операцій;
- забезпечення достатнього рівня покриття капіталом ризиків, що
приймаються банками;
По-друге, у напрямі підвищення якості банківських послуг:
- активізація процесів консолідації банків;
- розвиток структури банківського сектору в напрямі оптимального
поєднання великих банків з розгалуженою мережею філій, регіональних,
кооперативних і спеціалізованих банків з метою наближення до населення
повноцінних банківських офісів;
- приділення уваги питанням забезпечення надійності банківських
автоматизованих систем, їх резервування (дублювання), а також розроблення
ефективних планів відновлення безперебійного функціонування зазначених
систем у разі негативної дії на них зовнішніх факторів;
По-третє, у напрямі підвищення відповідності міжнародним стандартам
корпоративного управління в банках:
- забезпечення врегулювання на законодавчому рівні питань організації
корпоративного управління у банках;
- підвищення рівня відповідальності керівників і власників банку за його
безпечність і стабільність;
- внесення до законодавства змін, які надають Національному банку
України право встановлювати вимоги щодо професійної придатності та ділової
репутації керівників банків [2 с. 103].
У контексті впровадження реформування вітчизняного банківського
сектору є доцільним розгляд наслідків запровадження в Україні норм і правил
діяльності банків в ЄС, в основі яких лежать правила Базельського комітету з
питань банківського нагляду. Сьогодні в ЄС запроваджуються Треті правила
Комітету (Базель-ІІІ).
Суть правил Базель-ІІІ полягає у трьох аспектах.
1) Посиленні вимог до якості капіталу:
- на рівні банку – підвищення якості капіталу, що дозволить протидіяти
шоковим впливам, ефективніше управляти ринковим, кредитним та
операційними ризиками.
- на рівні банківської системи – прискорення процесів капіталізації,
запобігання занадто швидкому зростанню зовнішніх запозичень банків у фазі
економічного піднесення, що передує кризі, посилення тенденцій консолідації
та монополізації.
2) Запровадженні коефіцієнту левериджу (відношення обсягу позичкових
коштів до власних):
- на рівні банку – покращання системи ризик менеджменту за рахунок
розширення інструментів і можливостей банку контролювати рівень ліквідності
та якість джерел залучення коштів;
- на рівні банківської системи – послаблення ризиків ліквідності,
посилення конкуренції за надійні джерела фінансування; зміцнення банківської
системи;
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3) Реформуванні механізмів гарантування вкладів населення.
- на рівні банку – стимулювання припливу депозитів, зниження ризиків
раптового відпливу депозитів у разі розгортання панічних настроїв;
- на рівні банківської системи – посилення конкуренції на депозитному
ринку, розширення і покращання якості ресурсної бази [3 с. 25].
Таким чином, процес адаптації законодавства в банківській сфері до
норм, прийнятих в ЄС, закладає цілу низку ключових напрямів розвитку
фінансової системи в цілому і банківської зокрема на найближчі роки.
Наслідки євроінтеграції банківської системи повинні відповідати
стратегічному пріоритету фінансової політики України − забезпеченню
стабільності банківської системи. Тому наближення України до цих правил
сприятиме:
- стабільності та надійності банківської системи;
- вдосконаленню нормативно-правової бази банків;
Разом з тим, зважаючи на послідовність цілей економічної політики,
вдосконалення регулювання банківської системи має бути підпорядковано
завданню забезпечення збалансованого економічного розвитку України.
Оскільки національна банківська система, включаючи банки з іноземним
капіталом,що є підсистемою економіки України.
На шляху процесів європейської інтеграції України постає низка
обмежень, пов’язаних з депресивними тенденціями у вітчизняній економічній
системі, проблемами й ризиками банківського сектору України.
Серед проблем банківської системи слід відмітити:
- значні непогашені зовнішні зобов’язання
- низьку прибутковість та неоптимальну структуру витрат вітчизняних
банків;
- несприятливі умови конкуренції за домінування банків з іноземним
капіталом в найбільш прибуткових сегментах банківських послуг;
- обмеженість внутрішніх джерел капіталізації банків [2 с. 135].
Першочерговим завданням функціонування банківської системи України
є не лише збереження стабільності, а й розширення кредитування реального
сектору економіки. У країнах ЄС банки сконцентровані на вирішенні проблем з
ліквідністю, у тому числі, за рахунок припинення фінансування закордонних
філій та дочірніх банків, виведення з коштів з менш розвинених країн. У
зв’язку з цим, до ризиків, пов’язаних з євроінтеграцією банківської системи
України, слід віднести:
- посилення конкуренції на ринку банківських послуг;
- збільшення розриву між рівнем розвитку фінансового і реального
секторів економіки
- здійснення банками з іноземним капіталом кредитної політики, яка не
завжди відповідає національним інтересам стратегічного розвитку України;
- посилення циклічності розвитку фінансової системи, що вимагатиме
застосування потужних антициклічних заходів банківського регулювання,
жорсткішого
контролю
за
рухом
капіталу,
валютним
ринком,
макроекономічними фінансовими показниками.
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Отже, переходячи до висновків основними напрямками інтеграції
банківської системи України до Європейського мають стати наступне.
1. Забезпечення стабільності та підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної банківської системи.
2. Розробка механізму попередження та зниження ризиків у банківській
системі.
3. Удосконалення функціонування вітчизняної банківської системи в
умовах інтеграції України до європейської економічної спільноти.
1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-III”,
[Електронний ресурс].
2. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації
економічних процесів: монографія / О.В. Дзюблюк, Б.П. Адамик, Г.Р. Балянт; за ред.
О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: Астон, 2012. – 358 с
3. Міщенко В.І. Проблеми реформування банківської системи України в контексті
європейської інтеграції // Інформаційно-аналітичні матеріали. – 2011. – № 8. – С. 66.

Бріло Євгенія Вікторівна
V курс, банківська справа
Київський національний торговельно-економічний університет
Науковий керівник: д.е.н., проф.Шульга Н.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
В НАЙБІЛЬШИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
Світова фінансова криза стала значним випробуванням для банківських
систем багатьох країн, наражаючи банки на значні ризики. Особливо
катастрофічними наслідки кризи виявилися для вітчизняних банків, що
пов’язано з недосконалістю ризик-менеджменту та його інфраструктури. У
2009 р. українські банки отримали збиток у розмірі 38450 млн.грн. Стрімко
зростали вартісні обсяги негативно класифікованих кредитів. Так, згідно з
даними НБУ вже на кінець другого кварталу 2009 р. частка сумнівних та
безнадійних кредитів становила майже 9% кредитного портфеля комерційних
банків, тоді як на початку 2008 р. вона не перевищувала 2,5% [3]. За
дослідженням міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s, близько
80% українських банків мають таку організацію ризик-менеджменту, що не
відповідає світовим вимогам, або взагалі її не мають [1, с.283].
Нами був проведений критичний аналіз організаційного забезпечення
ризик-менеджменту в найбільших банках України. В результаті чого було
виявлено наступні тенденції.
В процес управління банківськими ризиками задіяні Спостережна Рада,
Правління, різні профільні комітети, а також підрозділи фронт- мідл- та бекофісів, між якими не завжди чітко розподілені функції, повноваження та
відповідальність за прийняті управлінські рішення. Спостережна рада має
найвищі повноваження, вона визначає контури організаційної структури банку
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щодо управління ризиками; затверджує стратегію управління ризиками;
здійснює контроль за рівнем ризиків та достатністю капіталу на їх покриття.
Правління здійснює загальне керівництво управлінням ризиками, реалізацію
стратегії та політики з управління ризиками банку, організацію та контроль за
процесом ризик-менеджменту в банку [2, с.44].
В банках України створюються профільні комітети на рівні спостережної
ради та правління. З метою отримання незалежного та об’єктивного судження
стосовно дієвості системи ризик-менеджменту в банку, деякі банки першої
групи організовують при спостережній раді
кредитну раду (ПУМБ,
Укргазбанк).
Кредитна рада спостережної ради приймає рішення щодо кредитних
операцій банку в межах встановлених лімітів, контролює якість кредитного
портфеля та оцінює його вплив на прибутковість банку, контролює роботу та
виконання функцій Кредитним комітетом тощо.
В усіх банках функціонують два комітети, які беруть участь в управлінні
ризиками – КУАП та кредитний. Типовими завданнями КУАП є визначення
політики банку з управління активами та пасивами, процентної політики,
прийняття оперативних рішень щодо управління активами і пасивами,
управління та нагляд за ринковими ризиками та ризиком ліквідності,
здійснення контролю за виконанням прийнятих комітетом рішень. Діяльність
Кредитного комітету спрямована на формування кредитного портфеля з
мінімальним кредитним ризиком. Основними завданнями Кредитного комітету
є реалізація кредитної політики банку та формування якісного і
високоприбуткового кредитного портфеля [2, с. 45].
У найбільших банках існує багаторівнева структура кредитних комітетів,
що дозволяє виокремити три підходи до їх побудови:
Однорівневий – виділяють один кредитний комітет (Приват Банк, ВТБ
Банк, ПУМБ, Банк Фінанси і кредит).
Дворівневий – виділяють Великий і Малий кредитний комітет, що
можуть мати різні назви. Даний підхід використовують банки, що мають
розгалужену регіональну мережу, зокрема, Дельта банк та Сбербанк Росії.
3.
Багаторівневий – можуть виділяти Великий і Малий кредитний
комітет, Кредитні комітети корпоративного та роздрібного бізнесу, що можуть
мати різні назви. Зокрема, Альфа банк виділяє Кредитний комітет, Малий
Кредитний комітет та Роздрібний Кредитний комітет, які приймають рішення
про надання банком кредитних продуктів відповідно клієнтам корпоративного
блоку, клієнтам малого та середнього бізнесу та фізичним особам. Кредитні
комітети Укрсиббанку складаються з Кредитного комітету вищого рівня,
Кредитного комітету першого рівня, Кредитного комітету Центру з прийняття
рішень.
Кредитні комітети корпоративного та роздрібного бізнесу сформували
Укрсоцбанк, ВТБ Банк. В Укрексімбанк функціонує комітет роздрібного
бізнесу. В Промінвестбанк діє департамент управління ризиками роздрібного
бізнесу. Наявність таких комітетів дозволяє врахувати специфіку кредитної
діяльності кожного бізнес-підрозділу, а також прискорити процес прийняття
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рішення щодо доцільності надання кредитів відповідним категоріям
позичальників.
Для підвищення ефективності управління окремими видами ризиків,
переважно у банках першої групи сформовані відповідні комітети. Зокрема,
комітет з управління операційними ризиками мають Альфа Банк, Укгазбанк,
ПУМБ. Комітет з управління операційним ризиком здійснює моніторинг,
оцінку та управління ризиками, що виникають в процесі поточної діяльності
банку [2, с. 48].
В Дельта банку створено департамент ринкових ризиків. Комітет з
ринкових ризиків функціонує в банку Форум та Прокредит Банк. Цей комітет
приймає управлінські рішення стосовно визначення рівня сукупного ринкового
ризику та прийняття рішення щодо його мінімізації; встановлення лімітів
ризиків та їхній контроль; визначення величини капіталу банку на покриття
ринкових ризиків.
Департамент стратегічних ризиків сформовано в Уксоцбанку,
стратегічний комітет функціонує в Приватбанку. Стратегічний комітет
здійснює аналіз впливу чинників стратегічного ризику на показники діяльності
банку в цілому; проводить моніторинг змін законодавства України і чинних
нормативних актів, ресурсів банку, ринку банківських послуг з метою
виявлення вірогідних нових напрямів діяльності банку і постановки нових
стратегічних завдань.
В процесі детального дослідження банків першої групи було виявлено
різні підходи до організації ризик-менеджменту: агреговане представлення
організаційної побудови ризик-менеджменту, виокремлення підрозділів з
управління кредитним та іншими видами ризиків (ринковим та операційним),
виокремлення підрозділу з управління стратегічним ризиком (табл.1).
Таблиця 1
Методичні підходи до організації ризик-менеджменту в банках
К-сть
у % до кількості
п/н
Методичні підходи
банків
банків-респондентів
1 Агреговане представлення
організаційної побудови ризик8
53,3
менеджменту
2 Виокремлення підрозділів з
управління кредитним, ринковим та
5
33,3
операційним ризиками
3 Виокремлення (до того ж) підрозділу
2
13,3
з управління стратегічним ризиком
Усього
15
100
Таким чином, більшість банків використовують агрегований підхід
організаційної побудови ризик-менеджменту, тобто в одному підрозділі
зосереджено управління усіма видами ризиків. 33% банків респондентів
виокремлюють підрозділи з управління кредитним, ринковим та операційним
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ризиком. На сьогоднішній день серед банків першої групи лише в Укрсоцбанк
та Приват Банк виокремлюють Департамент стратегічних ризиків (рис.1).
Зростання частки проблемної заборгованості клієнтів у кредитних
портфелях банків України обумовило потребу у формуванні спеціальних
підрозділів: комітет по роботі з проблемною заборгованістю (Надра-банк),
департаменту по роботі з проблемною заборгованістю (Дельта Банк), комітет із
проблемних кредитів (Райффайзен Банк Аваль), комітет кредитів під контролем
та сумнівних кредитів (Укрсиббанк), управління роботи з проблемною
заборгованістю (Укрсоцбанк) [2, с. 48]. Завданнями Комітету по роботі з
проблемною заборгованістю є аналіз якості кредитного портфелю банку та його
активів у цілому по банку та в розрізі регіональних установ, забезпечення
ефективного управління проблемною заборгованістю, координація дій
підрозділів банку для зменшення обсягу проблемних активів, продаж
заставного майна.
Для експертної перевірки платоспроможності позичальників-фізичних
осіб в Дельта Банку виокремлюють Управління кредитної експертизи. Для
посилення внутрішнього контролю та безпеки Приват Банк створив комітет
внутрішнього контролю та комітет з питань безпеки.
Практично в усіх банках першої групи організовано підрозділи з
управління ризиками, які можуть мати різну назву: департамент ризиків
(Ощадбанк), підрозділ управління ризиками (Райффайзен Банк Аваль),
департамент контролю банківських ризиків (ВТБ Банк), департамент ризикменеджменту (Промінвестбанк, Приват Банк, Укрсиббанк та інші). Основними
завданнями даного підрозділу є: побудова та забезпечення функціонування
комплексної системи управління банківськими ризиками; розробка внутрішніх
нормативних документів з управління ризиками; участь у розробці та контролі
за виконанням облікової, процентної і кредитної політики банку; підготовка
аналітичних матеріалів та звітів для органів управління та керівництва банку;
контроль за дотриманням встановлених лімітів.
Таким чином, в банках України функціонує значна кількість підрозділів з
управління ризиками. Їх кількість залежить від наступних умов: масштабу
банківської діяльності; розгалуженості регіональної мережі банку; традицій в
банківському секторі.
Діагностика існуючої вітчизняної практики управління ризиками в банках
все ще вказує на формальний характер системи ризик-менеджменту через
відсутність інтеграції між структурними підрозділами та не чіткої
розмежованості їх обов’язків і повноважень у забезпеченні процесу ризикменеджменту банку. Крім того, однією з найважливіших проблем організації
ризик-менеджменту, є відсутність кваліфікованих кадрів.
З метою удосконалення процесу управління банківськими ризиками
доцільно: підвищити статус ризик-менеджера в банках, надавши йому право
«вето» на засіданнях Кредитного комітету та Комітету з управління ризиками
щодо прийняття управлінських рішень, реалізація яких пов’язана з високим
рівнем ризику; ввести посади ризик-менеджерів в окремих бізнесах та
кризового менеджера. Для найбільших вітчизняних банків доцільно
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сформувати організаційну структуру служби ризик-менеджменту у складі
департаментів: по роботі з проблемними активами та заставою, управління
кредитним, ринковим, операційним, а також загальнобанківськими ризиками.
Запровадження вищенаведених заходів сприятиме підвищенню ефективності
ризик-менеджменту
в
банках,
що
є
запорукою
зміцнення
їх
конкурентоздатності на ринку.
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ЗАХОДИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Кредитний ризик – основний вид фінансових ризиків, які виникають в
процесі банківської діяльності. Його поява спричинена, перш за все,
несвоєчасним виявленням проблемних кредитів і недостатністю створених під
них резервів, а також недосконалістю кредитного контролю в банках.
Підвищення інтересу до оцінки кредитного ризику пов'язано зі зростанням
обсягів кредитних портфелів банків, зниженням рентабельності в банківській
сфері, що спонукає банки приймати на себе високі кредитні ризики. Усе це
обумовило актуальність вдосконалення існуючих і впровадження нових
методик оцінок та управління кредитним ризиком.
Найбільш загальні засоби управління ризиками у банківській практиці
зводяться до їх диверсифікації (тобто розподілу, регулювання структури і
розмірів), а також до постійного контролю з боку банку за виконанням
необхідних співвідношень і нормативів (наприклад, нормативу максимального
розміру ризику на одного позичальника, нормативу великих кредитних ризиків,
що встановлюються центральним банком) та здійснення у разі необхідності
заходів по їх коригуванню [2].
Істотну роль при цьому відіграє наявність у банку належної
інформаційної бази і сучасних технологій, кваліфікованого персоналу, а також
проведення постійних заходів з прогнозування економічної кон’юнктури.
Однак здійснення подібних заходів потребує значних витрат і доступне лише
досить великим банкам.
Управління кредитним ризиком (його мінімізація) здійснюється за
допомогою таких заходів:
- нормування кредитів;
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- диверсифікації портфеля позичок банку;
- контролю за використанням кредиту та оперативності при стягненні
боргу;
- страхування кредитних операцій;
- достатнього та якісного забезпечення наданих кредитів;
- аналізу кредитоспроможності позичальника;
- лімітування кредитів;
- формування резервів під кредитні ризики;
- надання дисконтних позичок [1].
Нормування кредитів має дві форми. Перша застосовується тоді, коли
банк відмовляється надати позику позичальнику на будь-яку суму, навіть за
умови, що позичальник погоджується платити вищу процентну ставку. Друга
має місце тоді, коли банк готовий надати позику, але обмежує її розмір до суми,
яка менша за ту, що хотів би отримати позичальник. Банк виходить з того, що
саме ті, що готові платити найвищі процентні ставки,— це індивіди та фірми з
найризиковішими інвестиційними проектами.
Диверсифікація – це спосіб мінімізації кредитного ризику на
рівні загального портфелю банківських позик. В основі такого управління може
лежати розпорошення виданих банком кредитів, згрупованих за певними
якісними критеріями — величини, строків, наявності забезпечення, виду
позичальників, їх галузевої належності, форми власності, фінансового стану та
низки інших, що загалом дозволяє банку знизити ризик можливих втрат,
пов’язаних із кредитною операцією. Диверсифікація позикового портфеля є
найбільш простим і дешевим методом хеджування ризику неплатежу по позиці.
Контроль за використанням кредиту. У разі якщо позичальник не виконує
своїх зобов'язань, передбачених кредитним договором, банк має право
зупинити подальшу видачу кредиту відповідно до договору.
Разом з тим, законодавством передбачена можливість відстрочення
погашення кредиту з підвищенням відсоткової ставки, яке може надати банк у
виняткових випадках, у разі виникнення у позичальника тимчасових
фінансових ускладнень через непередбачені обставини за умови вжиття
позичальником відповідних заходів щодо їх усунення. Це відстрочення має
бути оформлене додатковим договором між позичальником і банком, який є
невід'ємною частиною кредитного договору.
Страхування - це ефективна система щодо зменшення впливу кредитних
ризиків, що передбачає такі варіанти: самострахування, яке активно
впроваджувалось через формування та використання резервів по кредитних
операціях та страхування, за яким страхувальник шляхом сплати премії
забезпечує собі або третій особі, в разі настання події, обумовленої договором,
суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності.
Забезпечення – це система виконання позичальником інтересів банку, що
дозволяє банку у разі неповернення позики повністю або частково
компенсувати витрати по кредитних операціях. Забезпечення може бути різних
видів: застава (майно, майнові права, цінні папери); гарантії і поручительства
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(банків, суб‘єктів господарювання); і інше (свідоцтва страхових компаній,
вимоги за заробітною платою).
Кредитоспроможність характеризує рівень фінансово-господарського
становища клієнта, на основі якого банківський працівник робить висновок про
його фінансову стійкість, можливу ефективність використання одержаних
коштів, здатність і готовність повернути їх у відповідності з умовами угоди.
Становище клієнта на ринку визначається шляхом аналізу продукту, що
виробляється ним, факторів виробництва. структури споживачів та
постачальників конкуренції, терміну діяльності, обсягів реалізації,
рентабельності та інших факторів, які можуть вплинути на ділову активність
підприємства [5].
Але оцінка кредитоспроможності позичальника – це найважливіший
спосіб мінімізації. Аналіз кредитоспроможності проводиться з метою
отримання інформації для прийняття рішення про можливості й умови надання
позики. Глибина аналізу залежить від наявності або відсутності в минулому
кредитних відносин банку з конкретним позичальником, від результатів його
фінансово-господарської діяльності (для юридичної особи), обсягу та строків
надання кредиту. В умовах ринкової економіки кредитоспроможність клієнтапозичальника є базовою характеристикою, яка визначає можливість
встановлення кредитних відносин між банком та контрагентом. Отже,
кредитоспроможність фізичної особи – це здатність позичальника повністю та у
визначений термін розрахуватись за своїми борговими зобов'язаннями [4].
У зарубіжній банківській практиці найбільш поширеним методом оцінки
ризиків споживчого кредитування є скоринг (або скоринг-система). Скоринг –
це математична модель у вигляді зваженої суми певних характеристик, за
допомогою якої на основі минулого досвіду банк намагається з‟ ясувати
ймовірність того, що конкретний позичальник не поверне вчасно кредит.
Основний принцип про побудові скорингової системи є припущення, що
майбутній клієнт комерційного банку буде вести себе так, як існуючий клієнт.
Техніка кредитного скорингу була вперше запропонована американським
економістом Д. Дюраном для відбору позичальників за споживчим кредитом.
Дюран відмічав, що виведена ним формула «може допомогти кредитному
працівнику легко і швидко оцінити якість звичайного претендента на позику»
[3].
Метод скорингу дозволяє провести експрес-аналіз заявки на кредит в
присутності клієнта. При аналізі ділових позик також застосовуються різні
прийоми кредитного скорингу - від найпростіших формул до складних
математичних моделей. До найпоширеніших видів скорингу, які вже встигли
себе виправдати та є безпомилковими, які можна застосувати в Україні можна
назвати такі:
1) фродовий скоринг – система, спрямована на боротьбу з клієнтами
комерційного банку, які не повертають кредит;
2) експертний скоринг – система, яка була побудована експертним
шляхом для більш якісного оцінювання клієнтів до прийняття рішення;
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3) поведінковий скоринг – система, розрахована на оцінювання
подальшої поведінки вже існуючих клієнтів;
4) аплікативний скоринг – система, розрахована на оцінювання клієнтів
під час заповнення анкети;
5) статистичний скоринг – скоринг, який можна побудувати лише за умов
наявності
значного масиву даних, з метою отримання прогнозів на майбутнє.
Варто зазначити, що у банківській системі України більша кількість
перерахованих вище видів скорингу на сьогодні взагалі не використовується,
оскільки банківський сектор нашої країни слабо розвинений порівняно з
іншими передовими країнами. Але є всі передумови, щоб запровадити його на
майбутнє. На нашу думку, у зв’язку із швидким ростом кредитного ринку
України та ризиків, пов’язаних із кредитним бізнесом, методика скорингу стає
вкрай необхідною для українських банків.
Задачею українських банків є використання того досвіду, що вже набутий
розвинутими країнами. У Франції існує спеціальний Центр по визначенню
ризиків. Центр щомісяця отримує від банків інформацію про надані кредити та
їх використання. Ще один метод мінімізації кредитного ризику, який
використовується банками та вимагає достовірної інформації про позичальника
- це страхування. В зарубіжній практиці кредитне страхування вперше набуло
розвитку в Європі після першої світової війни. В наш час страхуванням
кредитних ризиків в-основному займаються спеціалізовані страхові компанії.
Прийняття кредитного ризику головним чином пов'язане з формуванням бази
даних про фінансовий стан потенційних клієнтів. Постачальниками такої
інформації є банки. Серед страхових компаній, що займаються страхуванням
кредитів,
широко
практикується
обмін
інформацією.
Існують також спеціалізовані фірми, що надають за відповідну плату необхідну
інформацію, в тому числі і конференційного характеру. Наприклад, в світовій
практиці одним з найбільш відомих джерел даних про кредитоспроможність є
фірма «Дан енд Бредстріт», яка збирає інформацію про близько 3 млн. фірм
США та Канади.
Отже, при використанні даних методів банківська система стане більше
стабільною і в майбутньому стане можливим уникнути чергової фінансової
кризи. Таким чином, на нашу думку, просто недоцільне й неможливе виділення
обмеженої кількості конкретних методів мінімізації кредитного ризику,
оскільки тільки якість усіх без винятку процедур кредитного процесу є єдиним і
найефективнішим способом забезпечення прибутковості та безризиковості
позичкових операцій, а отже, й ліквідності банківської установи в цілому і, як
результат, - стабілізації банківської системи України.
Підсумовуючи викладене вище, слід зазначити, що для вирішення
проблеми мінімізації кредитних ризиків необхідні нові теоретичні розробки у
цій галузі, застосування світового досвіду та новітніх інформаційних
технологій та практичні навички працівників банків з аналізу та мінімізації
можливих втрат, пов`язаних з кредитною діяльністю. Робота банку з управління
ризиком кредитування не закінчується видачею кредиту , а надалі реалізується
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шляхом контролю за виконанням умов кредитної угоди, головна мета якої –
забезпечити регулярну сплату чергових внесків у погашення боргу та процентів
заними.
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МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ ТА ЇХ ПРОТИРІЧЧЯ
Суперечливі тенденції в розвитку сучасного інвестиційно-банківського
бізнесу вмотивовують європейську наукову спільноту до співпраці в аспектах
регулювання, зважаючи на наслідки фінансової кризи 2007 – 2008 років. Проте
між підходами до регулювання інвестиційного банкінгу в Європейських
країнах та США простежується лінія протиріччя, зокрема між рекомендаціями
Базеля 3, Законом Додда-Франка та правилом Волкера [2, 4]. Слід зазначити,
що мотивом прийняття заходів з регулювання стала світова фінансова криза
2008 року, яка розпочалась із «іпотечного буму» в США.
На початку XXI століття «інвестиційний банкінг» у США поглинув увесь
комплекс класичних інвестиційних послуг, а разом із тим здійснив прорив у
операціях із іпотечними цінними паперами. Втім, 2008 рік виявився фатальним
і приніс істотні зміни в інституційній структурі ринку банківських інвестицій
США, що було викликано наступним:
по-перше, інвестиційні банки мали більшу частку запозичених коштів
порівняно з фінансово-кредитними установами інших типів, що
сприяло зростанню негативних наслідків падіння вартості активів та
істотно підвищувало ризики неплатоспроможності;
по-друге, вони не мали стабільних доходів, що властиві комерційним
банкам; відсутність диверсифікації в напрямах діяльності призвела до
посиленої залежності від конкретної ситуації на інвестиційному ринку;
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по-третє, погіршенню становища інвестиційних банків сприяли
розгортання широкомасштабної діяльності у сфері іпотечного
кредитування
й
надмірна
увага
до
операцій,
особливо
високоризикових, із іпотечними цінними паперами.
Як наслідок, криза спричинила тривалий економічний спад і крах великих
фінансових установ, таких як LehmanBrothers і American International Group
(AIG).
Найбільш суттєвим законодавчим актом, що спричинив вихід з кризової
ситуації, є закон Додда-Франка. Він передбачав виключення нормативних
сліпих плям, які могли б призводити до криз. Так, заходи включали збільшення
вимог до капіталу, залучення ресурсів з боку хедж-фондів і фондів прямих
інвестицій, фірм та інших інвестиційних компаній, що вважаються частиною
«тіньової банківської системи», яка найменше регулюється. Такі методи
залучення капіталу та інвестиційних ресурсів при відсутності регламентації
дозволила збільшити кількість важелів впливу і посилити загальносистемне
поширення. Проте, недосконалість закону Додда-Франка була піддана різкій
критиці з боку суб’єктів, що виступають за посилення регулювання та тих, що
вважають Закон стримуючим фактором економічного зростанням [2].
Регламентація обмежень щодо дотримання ведення інвестиційної
діяльності тих банків, які менш розвинені на противагу розвиненим,
відображено в правилі Волкера (VolckerRule), в якому пропонується зупинка
банками торгівлі заради власної вигоди. Правило було введено після рецесії
2008 року задля управління ризиками, пов'язаними з фінансовим сектором. На
нормативно-правових засадах Правило Волкера відокремлює інвестиційнобанківські послуги, приватний капітал і власні хедж-фонди фінансових установ
від споживчого кредитування. Банки не можуть одночасно надавати
консультації та виступати в ролі кредитора. Таким чином, правило Волкера
прагне звести до мінімуму конфлікти інтересів між банками та їх клієнтами у
сфері інвестиційної діяльності.
В даний час, більшість американських банків або ігнорують цю вимогу,
або шукають шляхи ухилення від згоди прийняття правила. Така
невизначеність американських банків впливає на європейські банки також,
оскільки їх керівники враховують політичні зміни і згортають бізнес, перш ніж
буде прийнято рішення, яке задовольнить як американські, так і європейські
банківські органи регулювання. Наразі, постає загроза судових розглядів у разі
прийняття правила Волкера, що передбачає сплату штрафів та компенсацій за
банківські порушення за минулі періоди.
Основною перешкодою для реалізації правила Волкера за межами
Америки є його складність. Іншою загрозою Правила для банків є вимушена
стандартизація похідних фінансових інструментів, які вони пропонують
розмістити на біржі та кліринговій палаті. Також недоліком є вимоги щодо
капіталу, які регламентують обіг складних і довгострокових деривативів.
На сьогодні, регулятори Європи ведуть обговорення щодо внесення змін
до Правила задля прийняття на законодавчому рівні у майбутньому. Так,
зокрема є пропозиція відокремити інвестиційний банкінг від роздрібного
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банкінгу. У Великобританії відокремлення може бути реалізоване за так
званим принципом «кільце-паркан», за якого роздрібні банківські підрозділи
відокремлені від інвестиційного. На противагу цій пропозиції, обговорюються
можливості плану Е. Ліканена, який має на меті відокремлення торгових
операцій банків. Обидві пропозиції призначені для того, щоб роздрібні
депозити не могли бути використані для фінансування інвестиційно-банківської
галузі. Якщо відповідна програма буде реалізована, то ймовірно це спричинить
зростання вартості залучених коштів європейських банків. Серед окремих країн
регулятор Швейцарії відмовився від даного проекту, Великобританія та
Німеччина мають сумніви стосовно прийняття у зв’язку з неоднозначністю в
трактуванні.
Тим часом у США формується інший набір правил, що може мати
серйозний вплив на інвестиційно-банківську галузь в тому числі й на рівні
Європи. Правила безпосередньо стосуються американських операцій банків
Deutsche Bank та Barclays, які переглянули свої активи і вийшли з реєстру
основних американських холдингів протягом останніх двох років, з метою
уникнення дотримання нових правил [3].
Перейдемо до проблематики та суперечності рекомендацій Базельського
комітету. Розглядаючи Базельські вимоги, швейцарські банки, такі як UBS і
Credit Suisse можуть мати особливо упереджену думку стосовно регулювання.
Оскільки вони піддавалися низці правил капіталізації активів, що зосереджені в
найбільш розвинених країнах.
Нові вимоги Базеля 3 представлені в трьох варіантах, що не є особливо
прийнятним для банків. Більшість регуляторів прагнуть керуватись
щонайменше одним варіантом, але деякі наполягають на двох або навіть трьох
варіантах. Серед варіантів щодо вимог наведено наступні: вибір обсягу капіталу
і правил ліквідності; обмеження торгівельної діяльності з метою власної
вигоди, а також – структурні зміни, що змушують банки реорганізувати
глобальний бізнес в національні дочірні компанії.
Слід зазначити, що такі найбільші банки світу як JPMorgan, Citibank і
HSBC, вважаються регуляторами найбільш системно значущими і, отже,
здатними викликати найбільший хаос у разі неефективності регулювання. Як
наслідок зазначені системоутворюючі банки повинні мати більші обсяги
резервного капіталу. Найбільші банки повинні мати додатковий буфер капіталу
, а саме 2,5% від власного капіталу і 7% від кінцевого прибутку, що має
обов’язковий характер створення. Дана вимога розроблена з метою
перешкоджання можливості банків ставати більшими та системоутворючими,
що негативно може вплинути на показник рентабельності активів. Спеціалісти
McKinsey вважають, що середня рентабельність власного капіталу для
найбільших 13 світових інвестиційних банків може скоротитися на 6-9% до
2017 року [1].
На противагу суперечностям, нові правила частково впоралися з
помилками в режимахБазель 2, а саме: обґрунтовано розмір капіталу,
необхідного для покриття збитків при сформованому портфелі
високоризикованих активів. Якщо банки утримують активи, які були визнані
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безризиковими, то вони можуть мати таку їх кількість, яка їмвигідніша, не
турбуючись про загальний розмір активів та інструменти покриття капіталу.
Як наслідок це спричинює попит на облігації, випущені найбільш
кредитоспроможними урядами або компаніями [3].
Таким чином, на сьогодні питання регулювання інвестбанкінгу
залишаються одними із першочергових та потребують взаємного узгодження
позицій регулятивних органів як США, так і Європи.
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Режим доступу: http://www.mckinsey.com
2. Аналітичні матеріали міжнародної консалтингової компанії KMPG. Вплив Закону
Додда-Франка на іноземні фінансові організації.– травень, 2013.
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[Electronic
resource]
–
Access
mode:
http://www.economist.com/printedition/2013-05-11
4. Impact of Title VII of the Dodd-Frank Act. / Capgemini. [Electronic resource] – Access
mode: http://www.capgemini.com

Васянович Ксенія Олександрівна
аспірантка кафедри міжнародних фінансів
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Руденко Ю.М.
ІСЛАМСЬКІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ:
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ
Термін «ісламська фінансова система» з'явився в середині 1980-х років.
Ісламська фінансова система часто описується як фінансова система, що не
припускає стягування відсотка [1, c.7]. Однак принципи ісламських фінансів є
значно більш широкими, ніж відмова від ставки відсотка. Вони ґрунтуються на
шаріаті - сукупності правил і законів, що стосуються управління економікою,
соціальних, політичних і культурних аспектів ісламського суспільства.
Фундаментальні особливості ісламської економіки і фінансів дозволяють
орієнтувати діяльність економічних суб’єктів на важливі соціальні цілі, а не
тільки на забезпечення добробуту своєї сім’ї, стимулюють розвиток торгівлі та
надання різноманітних фінансових послуг, в той же час істотно обмежують
можливості недобросовісної торгівлі і торгівлі уявними фінансовими активами,
дозволяють запобігати лихварству, необґрунтованому зростанню боргового
навантаження, прив’язують фінансові зобов’язання до реального економічного
ефекту і реальних активів. Саме тому ісламські принципи економіки, фінансів,
банківської справи за їх практичного використання дозволяють створювати
більш фінансово стабільні господарюючі суб’єкти, які, у свою чергу,
сприятливо впливають на функціонування і розвиток національної економіки.
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Основні принципи ісламської моделі можна охарактеризувати у
наступному вигляді: людина не є власником отриманих ним багатств, а на час
свого життя є лише повіреним Аллаха за розпорядження цими ресурсами;
людина повинна розумно використовувати наданий ресурс, тобто він повинен
використовуватися на благо суспільству; всі мусульмани є братами і рівними в
правах і обов'язках, тому капітал і реальна праця категорично виключають
експлуатацію.
Структура ісламської фінансової системи характеризується спрощеною
інституціональною структурою та уніфікованими фінансовими інструментами.
Ісламська фінансова система складається з наступних елементів: ісламських
банків, ісламських небанківських установ, ісламського страхування (такафул),
ісламського ринку капіталу, а також з ісламської інфраструктури (платіжна
система, скринінгові системи, регулюючі органи, органи безпеки, рейтингові
агентства, науково-дослідницькі та освітні організації), яка забезпечує
функціонування всіх вищезгаданих елементів [1, c. 11].
Найбільш розвинутим та найбільш поширеним інститутом ісламської
фінансової системи є ісламський банк. Ісламський банкінг зростає на 16% на
рік і має всі ознаки для подальшого зростання в майбутньому. Очікується, що
темп зростання активів ісламських банків збільшиться до 19,7% до 2018 року.
Діяльність ісламських фінансових інституцій, процес їх співробітництва з
європейськими партнерами контролюють винятково лідери духовенства з тим,
щоб згаданий процес повністю відповідав законам шаріату.
Інтереси урядів до ісламських фінансів постійно зростає, більш складні
фінансові продукти і великий невикористаний потенціал клієнтської бази
сприяють тому, що дана індустрія має позитивні перспективи для розвитку.
В даний час ісламський банкінг затребуваний в першу чергу в
мусульманських країнах: в Південній, Південно-Східній і Середній Азії і
Африці, де сконцентрована велика частина потенційних клієнтів цих банків.
Однак зараз крім країн із зазначених регіонів такі організації можна зустріти і в
Європі, США та Австралії.
У пошуках нових клієнтів цілий ряд великих традиційних європейських
банків пропонує специфічні продукти. Серед них, наприклад, французький
Societe Generale та німецький DeutscheBank.
Найбільшу популярність та підтримку уряду серед розвинених країн
ісламський банкінг отримав в Великобританії. Великобританія займає 9 місце в
світі та являється провідною західною країною і головним європейським
центром ісламського банкінгу, з $ 19 млрд. активів [2].
В Ірані, Пакистані та Судані фінансова система повністю відповідає
ісламським нормам, і всі банки цих країн є ісламськими. У таких
мусульманських країнах, як Малайзія, Індонезія, Об'єднані Арабські Емірати,
Саудівська Аравія присутні банки обох типів, причому число традиційних
банків також досить велика.
Поки клієнтами мусульманських фінансових організацій в основному є
мусульмани, чисельність яких становить близько 1,6 млрд людей по всьому
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світу. Кількість користувачів саме продуктів ісламських банків становить 38
мільйонів людей по всьому світу.
За даними Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), у світі
існує близько 400 ісламських фінансових інститутів у понад 51 країні.
Зростання ісламської фінансової індустрії можна співвіднести із
зростанням активів. Ісламські активи комерційних банків у світі становили $
1,54 трлн у 2012 році, а вже у 2013 році - $ 1,7 трлн.. Очікується зростання
активів ісламських банків до $ 3,4 трлн. у 2018 року [3].
Ісламський банківські активи в 6 країнах, що швидко розвиваються
(Катар, Індонезія, Саудівська Аравія, Малайзія, Об’єднані Арабські Емірати,
Туреччина), становлять 78% від глобальних банківських активів. На 2013 рік
ісламські банківські активи в цих країнах становили $ 662 млрд.
Сьогодні в країнах Близького Сходу та ісламських державах Північної
Африки функціонує кілька типів банків і фінансових фірм, що працюють за
різними моделями. В основі їхньої діяльності – закони шаріату, проте ці банки
сприяють і розвитку банківської системи за європейською моделлю. Серед
країн, що швидко розвиваються, лідером є Королівство Саудівської Аравії,
ринкова частка якого становить 16%. Найшвидший річний темп росту активів
має Індонезія, 42%.
В даний час у світі функціонує ряд організацій, що сприяють розвитку
ісламських фінансових інститутів. При цьому основним трендом в регулюванні
ісламського банкінгу є стандартизація заходів управління та контролю.
Отже, ісламські банки розвиваються досить швидко, а специфічна модель
ведення бізнесу дозволяє їм проникати в усі сфери соціально-економічного
життя. Ісламські банки активно проникають в економіки таких провідних країн
як Великобританія, США, Австралія, Франція, Німеччина. Також прогнозується
активне поширення ісламських банків в країнах СНД.
1. Каменских М. , Муфтяхетдинова М., Трунин П. Исламская финансовая система:
современное состояние и перспективы развития. – М.: ИЭПП, 2009. - 88 с.
2. Islamic finance, UK Islamic finance secretariat, October 2013 [Електронний ресурс] –
Режим
доступу:
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УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ
Управління проблемною кредитною заборгованістю є одним із важливих
напрямків роботи банку, оскільки спрямоване на реалізацію заходів щодо
поліпшення впливу проблемних кредитів на дохідність банку, тобто зменшення
та зведення до мінімуму частки проблемних кредитів у кредитному портфелі.
Таким чином, ефективне управління проблемними кредитами є одним із
вирішальних компонентів системи управління кредитним ризиком банківської
установи. Але, незалежно від рівня організації кредитного моніторингу та
ефективності методів управління кредитним портфелем, усі банки так чи
інакше стикаються з проблемою неповернення кредитів, а в умовах економічної
та політичної кризи дана проблема тільки поглиблюється і набуває більшої
актуальності, адже ризик непогашення заборгованості за кредитними
зобов'язаннями все зростає і кількість проблемних кредитів банків
збільшується.
Питанню управління проблемною заборгованістю в банківських
установах приділяється багато уваги як у міжнародній, так і у вітчизняній
банківській теорії та практиці. Зокрема, важливе місце в дослідженні цього
питання посідають праці таких учених-економістів: В.С. Андрійчука, З.М.
Васильченко, А.С. Васюренка, Ж.М. Довгань, І.І. Кириленка, В.І. Міщенка,
А.М. Мороза, С.В. Наумкової, Л.О. Примостки та багатьох інших.
Так, Л.О. Примостка наводить таке визначення сутності проблемного
кредиту: «Проблемний кредит – це кредит, за яким своєчасно не проведені один
чи кілька платежів, значно знизилася вартість забезпечення, виникли
обставини, які дозволяють банку мати сумнів щодо повернення кредиту» [1].
Такого ж трактування дотримуються багато вітчизняних вчених.
Якщо звернутися до зарубіжного досвіду управління проблемними
кредитами, треба зазначити, що за визначенням Базельського комітету з
банківського нагляду, проблемним кредитом є кредитний продукт, який
характеризується істотними порушеннями строків виконання зобов’язань перед
банком, ознаками погіршення фінансового стану боржника, суттєвим
зниженням якості чи втратою забезпечення [2].
Треба відзначити, що одним з найважливіших показників, який
характеризує проблемність кредитного портфеля, є частка прострочених
кредитів від усіх кредитних вкладень банку. Прострочена заборгованість за
кредитами найбільш яскраво свідчить про наявність проблем у кредитному
портфелі банківської установи, оскільки вона є безпосереднім відображенням
проблем позичальника та його неспроможності погасити борг перед банком.
Як бачимо з рис.1, фінансова криза 2008 р. призвела до стрімкого
зростання проблемної заборгованості. Згідно зі статистикою НБУ частка
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проблемних кредитів у сукупному обсязі наданих українськими банками позик
зростала протягом 2008 – 2010 рр. Найбільш активного зростання простроченої
заборгованості приходиться на 2009 рр, за цей період її рівень збільшився в 3,9
раза. Це було пов’язано як зі зростанням абсолютної суми простроченої
заборгованості, оскільки частка в загальному кредитному портфелі банків
зросла на 7,1 п.п. – до 9,4% порівняно з 2,3% на кінець 2008 р., так і з
поступовим зменшенням обсягу кредитного портфеля внаслідок практично
повного призупинення видачі нових кредитів. Так, якщо на 01.01.2009 р.
питома вага проблемних позик у кредитному портфелі вітчизняних банків
становила 2,3%, то на 01.01.2011 р. вже 11,2%, тобто зросла на 8,9 п. п.
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Рис.1. Динаміка обсягів кредитного портфеля та частки простроченої
заборгованості по банківській системі України
Джерело: складено автором на основі [3]

У 2011 р. більш високі вимоги до позичальників і посилення банками
роботи з оцінки ризиків стримували зростання простроченої заборгованості за
кредитами в Україні. Упродовж року динаміка прострочених кредитів була
різноспрямованою, але в цілому за результатами 2011 р. залишки за
простроченими кредитами скоротилися на 5,6 млрд. грн., або на 6,5 %, і на
01.01.2012 становили 79,3 млрд. грн. Так, якщо на 01.01.2013 року питома вага
проблемних позик у кредитному портфелі вітчизняних банків становила 8,9%,
то на 01.01.2014 р. вже 7,7%, тобто зменшилася на 1,2 п. п. [3].
Як свідчить практика, велика кількість прострочених кредитів призводить
до падіння довіри до банку з боку вкладників та акціонерів, виникнення
проблем із платоспроможністю та ліквідністю, погіршення репутації банку.
Крім того, банк повинен нести додаткові витрати, пов'язані з вимогами щодо
повернення кредиту, частина активів банку заморожується в формі
непродуктивних.
Саме тому є доцільним розглянути методи роботи з проблемною
заборгованістю банків, які можна поділити на внутрішні та зовнішні [4]. Так,
внутрішньобанківські методи роботи з проблемними кредитами направлені на
відновлення спроможності позичальниками генерувати грошовий потік для
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обслуговування
боргу.
На
наш
погляд,
найефективнішим
внутрішньобанківським методом є реструктуризація кредитної заборгованості
шляхом:
1) надання кредитних канікул. Це найпопулярніший захід серед банкірів,
оскільки для них найбільш безболісний варіант реструктуризації. Позичальник
на певний термін звільняється від виплати тіла кредиту з тим, щоб надалі
«накопичена» сума була рівномірно розподілена на місяці, що залишилися. Це,
певно, найбільш м’який та безболісний варіант для позичальника.
2) зміни схеми погашення кредиту з класичної на ануїтетну. На
сьогоднішній день складніше за все реструктурувати свою проблемну
заборгованість тим позичальникам, які отримали валютні кредити в 2007-2008
рр. Особливо, якщо потрібно повертати борг не рівними платежами (аннуїтет),
а сумами, які щомісяця змінюються. Якщо кредит погашається за класичною
схемою, то простіше за все замінити його на ануїтетну. Для банку це
найлегший шлях реструктуризації кредиту. А для клієнта – можливість одразу
зменшити щомісячний платіж на 15-25%. Але при цьому слід пам’ятати, що
позичальник втратить можливість отримати зиск від дострокового погашення
ануїтетної позики.
3) пролонгації кредиту – це ще один спосіб реструктуризації боргу, який
є відносно безболісним для банку та корисним для клієнта. Варто збільшити
вдвічі термін погашення кредиту і щомісячний платіж миттєво зменшиться на
20-25%. При цьому банк нічого не втрачає. Також для позичальників за
кредитами без застави банки можуть запропонувати отримання нового кредиту
для погашення простроченої заборгованості (тобто рефінансувати старий
кредит) [5].
4) конверсії (переведення валютних кредитів у гривневі). Метод
передбачає конвертування валютного боргу в гривневий, що своєю чергою
знімає проблему пошуку доларів за вигідним курсом. Головне – зникають
ризики девальвації гривні;
5) зниження відсоткової ставки (після закінчення пільгового періоду
відсоткова ставка збільшується до попереднього рівня або перевищує його).
Цей спосіб реструктуризації також можна запропонувати позичальнику. Вже
відомі випадки, коли банки погоджувалися на такий крок, але, на жаль, це не є
загальновизнаною практикою.
Однак, на нашу думку, дані методи можна застосовувати лише до
відповідальних, добросовісних боржників. Дослідження вітчизняної практики
реалізації даних способів реструктуризації кредитів упродовж 2008-2010 рр.
свідчить про їх низьку ефективність із позиції поліпшення якості кредитних
портфелів [6].
У разі неможливості застосування внутрішньобанківських методів
управління проблемною заборгованістю актуалізується практика застосування
зовнішніх методів, до яких слід віднести наступні:
1) передача проблемних активів в управління третій особі (колектору). У
цьому випадку проблемні активи залишаються на балансі банку;
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2) продаж проблемних активів непов’язаній фінансовій компанії на
умовах факторингу. При використанні такого методу відбувається поліпшення
структури кредитного портфеля, вивільняються внутрішні ресурси банку;
3) продаж проблемних активів пов’язаній фінансовій компанії, внаслідок
чого поліпшується структура балансу банку.
4) сек’юритизація активів, що передбачає оптимізацію структури
балансу банку шляхом перетворення наданих банком позичок на ліквідні цінні
папери і відповідного трансферту кредитних ризиків банку в ризики інших
учасників ринку. Однак на практиці цей метод застосовується зовсім рідко,
оскільки необхідні значні витрати на трансформацію активів у цінні папери та
їх розміщення.
Отже, для подолання наслідків кризових явищ на фінансовому ринку
України необхідно застосовувати комплексні системи корпоративного ризикменеджменту з метою ефективного управління проблемними кредитами та
відновлення кредитування реального сектора економіки. Таким чином, треба
відзначити, що зростання проблемної заборгованості в банківській системі було
викликано дією як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Оскільки на зовнішні
чинники банки вплинути не можуть, тому їх зусилля мають бути направлені на
попередження і зниження внутрішніх ризиків діяльності банків через
здійснення постійного контролю за допомогою своєчасного відстеження
сигналів, що свідчать про виникнення можливих ускладнень із погашення
відсотків або заборгованості за кредитом з боку позичальників у встановлений
строк.
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ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЇ РЕФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Проблема використання операції рефінансування для підвищення
ліквідності банків та регулювання економічних процесів в країні є надзвичайно
актуальною, особливо в час значних змін та кризових явищ, оскільки
стабільність банківської системи є запорукою налагодженої роботи
інструментарію грошово-кредитної політики.
Метою роботи є аналіз використання на практиці операції
рефінансування як одного з інструментів грошово-кредитної політики України.
Об’єктом дослідження є інструмент рефінансування та його застосування
при вирішенні важливих для держави проблем.
Предметом дослідження є практика використання інструменту
рефінансування, статистичні дані та розробка нормативно-методологічної бази
відносно даного інструменту.
Питання державної грошово-кредитної політики країни, її інструменти і
методи досліджували ряд учених та практиків: А. Єпіфанов, В. Коваленко, С.
Козьменко, І. Лютий, П. Матвієнко, І. Сало, В. Стельмах та ін. Детальнішим
аналізом операції рефінансування займалися такі науковці, як Д. Благушин, О.
Богопольська, С. Буковинський, О. Костюк, А. Ковалюк, У. Ніконенко, С.
Реверчук, С. Лобозинська, В. Міщенко, М. Савлука, А. Сомик, А. Шаповалова,
А. Шинкар та ін.
Класичне визначення рефінансування (від англ. refinancing) - це
погашення позикового капіталу за допомогою отримання нових позик. У
зарубіжних довідкових виданнях під рефінансуванням розуміється заміна
старого облігаційного випуску новим до настання терміну погашення старого
випуску або при настанні цього терміну, яке проводиться з метою зменшення
процентної ставки по боргу [1].
Рефінансування, згідно з визначенням Національного Банку України – це
операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком
порядку. Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків та
виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції. Для
цього Національний банк використовує такі кредити рефінансування: 1)
постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів овернайт; 2)
кредити рефінансування строком до 90 днів.
За потреби підтримки ліквідності банків на більш тривалий строк
Національний банк України може прийняти рішення щодо здійснення
рефінансування шляхом проведення тендерів строком до 360 днів.
На основі постійно діючої лінії рефінансування Національний банк
здійснює підтримку короткострокової (миттєвої) ліквідності банку в
національній валюті шляхом надання кредиту овернайт: 1) під забезпечення
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державними облігаціями України (крім облігацій зовнішньої державної позики)
або депозитними сертифікатами; 2) без забезпечення (бланковий кредит).
Рефінансування банків здійснюється шляхом проведення кількісного або
процентного тендера. Тендери проводяться з такою періодичністю: 3 середи
підряд – рефінансування строком до 14 днів і одна середа – рефінансування
строком до 90 днів.Таким чином, за останніми даними, Національний банк
України (НБУ) 6 березня 2014 надав банкам 1,06 млрд. грн.. шляхом
проведення тендера для підтримки ліквідності. Про це йдеться в результатах
проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків. Кошти отримали
13 банків за відсотковою ставкою у розмірі 13,51% річних.Національний банк
України здійснює рефінансування банків шляхом проведення тендерів лише під
відповідне забезпечення. Перелік прийнятного забезпечення щоквартально
доводиться до відома банків.
Національний
банкУкраїниздійснюєрефінансування
банків
за
процентноюставкою, що є не нижчою, ніж облікова ставка Національного
банку України, та яка протягом дії кредитного договору не підлягає
коригуванню. [2, 3]
В Україні механізм рефінансування банків пройшов довгий і складний
шлях формування: від адресного рефінансування банків за рішенням органів
державної влади, що стало причиною не повернення великої частини наданих
коштів до застосування інструментів і механізмів рефінансування, які
загальноприйняті в міжнародній банківській практиці.
Незважаючи на те, що криза ліквідності у вітчизняній банківській системі
виникала неодноразово, зокрема в 1998 р. та 2004 р., державні органи влади не
розробили жодного механізму, порядку або інструкції щодо рефінансування
банків у несприятливих умовах. Тому під час глобальної фінансової кризи 2008
р. НБУ знову був не готовий ефективно діяти, про що свідчать 136
нормативних актів щодо рефінансування, виданих за цей період. Дуже часта і
швидка зміна вимог для одержання кредитів рефінансування не давала змоги
вітчизняним банкам своєчасно відреагувати на них і відповідно отримати
підтримку своєї ліквідності. Крім того, нормативно-правові акти містили
чимало недоліків, зокрема не була відпрацьована система цільового
використання ресурсів, що давало можливість кредитним установам, які все ж
отримали кредити рефінансування, здійснювати спекулятивні операції на
валютному та на міжбанківському кредитному ринках.
Порівнюючи застосування операції рефінансування в Україні зі світовою
практикою, в сучасній Європі ставки за основними операціями рефінансування
є ключовими індикаторами монетарної політики. При цьому Європейський
центральний банк (ЄЦБ) використовує так звану «модель коридору», яка
передбачає, що, орієнтуючись на рівень процентних ставок рефінансування,
формується прозорий та симетричний діапазон можливої варіації ставок за
кредитами та депозитами в банківській системі [4].
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Згідно з «моделлю коридору» ЄЦБ прагне регулювати ринкові процентні
ставки за позиками овернайт та давати чіткий сигнал щодо напрямку
монетарної політики за нормальних обставин.
Згідно з теорією монетарної трансмісії, регулювання короткострокових
ставок на грошовому ринку дозволяє формувати бажаний рівень
короткострокової економічної активності, утримуючи інфляцію в бажаних
межах.
Якщо аналізувати ситуацію в Україні, то можна прослідкувати, що ставки
рефінансування Національного банку України не виконують своєї індикативної
функції, оскільки динаміка середніх ставок за кредитами та депозитами не має
чіткого зв’язку з основними видами ставок рефінансування - обліковою
ставкою, ставкою за кредитами овернайт та середньозваженою ставкою за всіма
інструментами рефінансування. Все це зумовлює зниження ефективності
монетарної політики держави, оскільки формує серед суб’єктів господарювання
хибні уявлення про спрямованість грошово-кредитної політики, пріоритети та
перспективи економічного розвитку. Хоча з іншого боку (Рис.1), тенденції до
взаємозалежності між обліковою ставкою та середньозваженою ставкою за
всіма інструментами прослідковуються.
Отже, на сьогоднішній день ще досі існують істотні проблеми пов’язані із
застосуванням операції рефінансування в банківській системі України, основні
з них – перевищення обсягів нових кредитів над погашенням старих та
відносно низький контроль за діяльністю банків з боку держави. Опираючись
на багаторічний досвід розвинених країн та аналізуючи помилки, що зроблені в
попередні роки, відбувається розробка нових методик та нормативно-правової
бази, що в перспективі допоможе створити злагоджений механізм взаємодії
держави з банківським сектором, який дозволить мінімізувати подальші ризики
у даній сфері.
1. Богопольская Е. В. Совершенствование системы рефинансирования / Е. В.
Богопольская // Банковское дело. — 2007. — № 4. — C. 36–40.
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ВПЛИВ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ
ДО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
Фонд гарантування вкладів населення (далі ФГВФО) був створений у
1999 році, як один з інструментів підтримки довіри населення до комерційних
банків. У 90-х роках минулого століття довіра населення до банківської
системи була підірвана через неможливість вкладників «Ощадбанку»
повернути кошти, які вони протягом багатьох років накопичували на своїх
рахунках, та настанням економічної кризи, успадкованої від СРСР.
ФГВФО – державна спеціалізована установа, метою якої є захист прав та
законних інтересів вкладників банків, а також вивід неплатоспроможних банків
з ринку. Фонд виконує функції державного управління у сфері гарантування
вкладів фізичних осіб.Для фізичних осіб дуже важливо бути впевненими у
повернені своїх коштів, тому Фонд гарантування вкладів з жовтня 2012 року
забезпечує повернення депозитів до 200 тисяч гривень.
Населення є найбільшим кредитором банківських установ, а депозити є
найбільш відомим видом заощадження громадян. Створення і функціонування
фондів страхування депозитів є найпопулярнішим і найефективнішим способом
для стимулювання залучення ресурсів банківськими установами. Тільки за
останні 20 років система гарантування вкладів була запроваджена в 52 країнах,
здебільшого європейських та країнах, що розвиваються.
Економічна складова гарантування вкладів полягає у зменшенні ризику
системної кризи, пов’язаної зі швидким вилученням з банківських рахунків
грошових коштів у фінансово ненадійних банках і руйнацію платіжної системи
[1].
Тобто, за наявності ФГВФО фізичні особи більш впевнені в отриманні
своїх депозитів, оскільки система гарантування передбачає комплекс заходів з
відновлення стійкості банківської установи, а не тільки виплату страхової суми.
Розглядаючи забезпеченість ФГВФО ресурсами, слід відмітити, що обсяг
фінансових ресурсів на 1 березня 2014 року склав 8,176 млрд. грн., що на 0,8%
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або 61 млн. грн. більше порівняно з січнем 2014 року. Незважаючи на складну
політичну ситуацію, фонд відновлює свої ресурси (табл.1).
Таблиця 1
Банківські вклади фізичних осіб та обсяги фінансових ресурсів ФГВФО
у 2013-2014 рр. в Україні
Дата

Сума вкладів
фізични осіб у
банках,
млрд.грн.

Кількість
вкладників,
млн. осіб

Середній
розмір
вкладу, грн.

01.01.2013
338,5
44,4
01.04.2013
356,3
46,7
01.07.2013
377,7
47,0
01.10.2013
390,8
47,2
01.01.2014
402,6
47,4
Джерело: складено на основі даних [2].

7619
7628
8035
8282
8486

Процент
покриття
кількості
вкладників, %
99,5
99,5
99,5
99,4
99,4

Динаміка
фінансових
ресурсів
ФГВФО, млн.
грн.
6092,1
4794,8
5453,1
6367,2
7292,9

Аналізуючи статистику, подану на офіційному сайті ФГФВО на початок
2014 року сума вкладів у банках зросла до 402, 6 млрд. грн. При цьому,
фінансові ресурси фонду становлять лише 7,293 млрд. грн., що складає 1,81%
від обсягу залучених депозитів. Це дозволяє зробити висновок про високий
ризик невиплати (або часткової невиплати) за залученими вкладами, хоча
ФГВФО і декларує, що 99,4% депозитів вкладників будуть покриті. У разі
виникнення будь-яких форс-мажорних обставин закон дозволяє Фонду для
виконання своїх зобов’язань взяти короткостроковий кредит у Нацбанку, що, в
свою чергу, є додатковою стабілізуючою ознакою для функціонування ФГВФО.
На даний момент Фонд виплачує компенсації вкладникам десяти банків:
«Діалогбанку», «Брокбізнесбанку», «Володимирського», «Соцкомбанку»,
«Столиці», «Інпромбанку», банку «Базис», «Ерде Банку», «Таврики» і
«Даніеля».
Всього за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації АТ «Ерде Банк»
станом на 1 березня 2014 року вкладниками отримано 457,1 млн. грн., що
становить 99,4% суми, що підлягає виплаті. За період дії тимчасової
адміністрації та ліквідації АТ банку «Таврика» станом на 1 березня 2014 року
вкладниками отримано 1 820,7 млн. грн., що становить 99, 5% суми, яка
підлягає виплаті.
Найпопулярнішим видом депозитів, включаючи початок 2014 року,
залишаються депозити в іноземній валюті на термін від 1-го до 2-х років, але
ФГВФО здійснює виплату вкладів тільки в національній валюті, тому курс і
сума відшкодування встановлюється на день здійснення виплати [3].
Отже, гарантування вкладів – є одним із основних інструментів
повноцінного функціонування банківського сектору і забезпечення фінансової
безпеки країни. ФГВФО в певних межах гарантує повернення депозитів
фізичним особам.
1. Смовженко Т. Розвиток національної системи гарантування вкладів фізичних осіб:
застосування передових принципів та методів /Т. Смовженко, І. Серветник //
Банківська справа. - 2012. - №6. – С.59-75.
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2. Офіційна статистика ФГВФО [Електронний ресурс] – Режим доступу:
fg.gov.ua/statistics
3. Офіційний сайт НБУ. Статистичний бюлетень лютий 2014. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897

Вітренко Людмила Олексіївна
V курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Національний університет ДПС України
Науковий керівник: к.т.н., проф. Гусятинський М.В.
МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ТА БАНКУ
Проблеми підвищення ефективності механізму кредитування житла
банками шляхом взаємодії з фондом фінансування будівництва в умовах
фінансової нестабільності є актуальними та потребують грунтовних
досліджень. Ці питання вивчали такі науковці, як: Н. Внукова,С. Бушуєв, А.
Голіков, Т. Завора, І. Кривов’язюк, Р. Манн та ін.
Будівництво житла при створенні Фонду фінансування будівництва
(ФФБ) є одним з найефективніших в Україні способів інвестування коштів в
будівництво. Фонд фінансування будівництва – це кошти, передані управителю
фонду фінансування будівництва в управління, які використані чи будуть
використані ним у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про
участь у ФФБ [1].
Банк – це юридична особа, яка, на підставі банківської ліцензії, має
виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до
Державного реєстру банків [2].
Для обґрунтування доцільності удосконалення менеджменту системи
взаємодії ФФБ та банку використано схему взаємовідносин ФФБ з учасниками
ринку нерухомості, серед яких виявлено елементи для удосконалення (рис. 1)
[5].
Доцільно внести деякі пояснення щодо рис. 1, на якому схематично
зображено взаємовідносини сторін при створенні ФФБ виду «А», а саме:
1) банк-управитель ФФБ виду «А» (ФФБ) укладає із забудовником ФФБ
пакет договорів про будівництво об’єкту, при цьому банк-управитель ФФБ
повинен затвердити і оприлюднити Правила ФФБ і типовий договір про участь
у ФФБ, а забудовник ФФБ – отримати всі дозвільні документи на будівництво
об’єкту і оприлюднити зареєстровану у встановленому законодавством порядку
проектну декларацію;
2) інвестори укладають з банком–управителем ФФБ договори про участь у
ФФБ, договори про управління майном (грошовими коштами) з метою
побудови нерухомості (житла);
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3) забудовник ФФБ укладає із страховою компанією договір страхування
будівельно-монтажних робіт від ризиків їх пошкодження або знищення
унаслідок техногенних аварій і природних явищ;
4) інвестори укладають із страховою компанією договір обов'язкового
страхування майнових ризиків за договорами про участь у ФФБ;
5) інвестори перераховують грошові кошти у ФФБ;
6) банк–управитель ФФБ управляє коштами фонду, у тому числі й виконує
контроль цільового використання забудовником ФФБ коштів фонду;
7) грошові кошти для фінансування будівництва перераховуються
забудовнику ФФБ;
8) забудовник ФФБ завершує будівництво об'єкту, вводить його в
експлуатацію;
9) інвестори отримують документи, що підтверджують право власності на
нерухомість (житло).

- - - - -- елементи для удосконалення
Рис. 1. Взаємовідносини сторін при створенні ФФБ виду «А»
Ця схема дуже проста, абсолютно прозора і зрозуміла як будівельникам,
так і їх потенційним покупцям. Вона дозволяє будівельникам отримати
фінансову підтримку банку на початковому етапі будівництва і захистити
фінансові інвестиції потенційних покупців від нецільового використання до
завершення будівництва нерухомості.
Для формування системи взаємодії ФФБ та банку необхідно управляти
процесом ініціювання створення кластера [6].
Кластерний менеджмент – це управління організацією взаємодії
географічно близьких груп взаємопов’язаних компаній та пов’язаних з ними
підприємств, асоційованих установ в окремій галузі, сфері що пов’язані
спільними технологіями та навичками, характеризуються спільністю діяльності
та які взаємодоповнюють один одного [4] .
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На основі взаємозв’язків між суб’єктами із використанням методу
ієрархій, що є методом системного аналізу, побудовано ієрархію взаємодії
учасників потенційного кластера [7] (рис. 2).
Учасники кластера на первинному ринку нерухомості
1 рівень

Будівельна компанія (П1)

2 рівень

Клієнт (П3 )

3 рівень

Страхова компанія (П2 )
ФФБ (П5)

Банк (кредитор) (П4)

4 рівень

Рис. 2. Ієрархія взаємодії учасників кластера
на первинному ринку нерухомості
Будівельна компанія є ініціатором створення кластера. ФФБ та банк
знаходяться на одному рівні, що дає змогу управляти їх взаємодією.
Доцільно формувати та застосовувати кластерні ініціативи для
поліпшення стану системи взаємодії ФФБ та банку із використанням SWOTаналізу та аналізу ієрархій, оскільки буде досягнуто покращення якості надання
послуг кредитування житла на первинному ринку нерухомості та підвищення
доступності житла для усіх верств населення за рахунок зниження собівартості
послуг. Альтернативний варіант поліпшення стану кредитування для купівлі
житла на первинному ринку під заставу майнових прав на нерухомість в рамках
ФФБ враховує розвиток кредитування на вторинному ринку нерухомості.
1. Житло на первинному ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.mercury-dom.com.
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : www.univd.edu.ua/_projects/.../zu_bank.doc
3. Ковальова Ю. М. Кластер як нова форма організації та розвитку економіки / Ю.
М. Ковальова
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.rusnauka.com/17_SSN_2007/ Economics/22544.doc.htm.
4. Porter M. Clusters and the New Economics of Competition / M. Porter // World Economy. –
1998. – Vol. 76. – November-December. – P. 293–317.
5. Финансирование строительства жилья [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.kreditprombank.com/rus/ffs_describe.html.
6. Манн Р. В. Особливості діагностування стану і перспектив розвитку ринку
нерухомості / Р. В. Манн // Економіка & держава. – 2007. – №9. – C.15–17
7. Внукова Н. М. Перспективи розвитку фiнансових послуг в кластерних iнiцiативах
транскордонного спiвробiтництва єврорегiонiв / Н. М. Внукова // Проблеми розвитку
ринку фiнансових послуг в Українi : мат. Всеукр. наук. прак. конференцiї (м. Харкiв,
15–16 листопада 2007 р.). – Х. : ХДТУБА, 2007. – С. 8–17.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА
Нині український кредитний ринок характеризується недостатньою
інституціональною
розвиненістю,
обмеженим
набором
фінансових
інструментів і послуг, відсутністю ефективних правових механізмів, що
гарантують реалізацію майнових інтересів учасників кредитної угоди.
Орієнтація банків на роботу з фінансовими інструментами, які не забезпечують
кредитування виробництва й слабкий розвиток небанківських інститутів
приводить до скорочення обсягів кредитування реального сектора економіки.
На ринку позикових капіталів переважає пропозиція кредитних ресурсів на
короткий строк, що обмежує інвестиційні можливості підприємств. У цих
умовах проблема обмеженого доступу до кредитних ресурсів є загальною для
всіх категорій господарюючих суб’єктів [3, с. 159].
Необхідність використання позикових ресурсів сільськогосподарськими
підприємствами пов’язана з невідповідністю у часі між витратами підприємства
на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, насіння, іншої продукції та
отриманням виручки від їх реалізації сільськогосподарської продукції. У
зв’язку з цим потреба підприємства в обігових коштах протягом року значно
змінюється. В окремі періоди складається ситуація, при якій вартість реалізації
продукції перевищує витрати на закупівлю необхідних товарів, або навпаки. В
одному випадку у підприємства з’являються тимчасово вільні грошові кошти, а
в іншому – виникає потреба в залученні фінансових ресурсів.
Тимчасова потреба в додатковому фінансуванні задовольняється за
рахунок
позикових
ресурсів,
що
дозволяє
сільськогосподарським
підприємствам найбільш ефективно використовувати власні обігові кошти.
Разом з тим, стосовно виробників та продавців сільськогосподарської продукції
банки часто ведуть ризиковану кредитну політику, беручи в якості застави
майбутні врожаї, цінність яких може істотно змінюватися в залежності від
коливань ринкової кон’юнктури [5, с. 36].
Банківське кредитування має бути пов’язане зі специфікою позичальників
та особливостями їх діяльності. Саме ці особливості визначають вибір форм
кредиту та механізмів кредитування. Кредитування сільськогосподарських
підприємств для виробництва і реалізації зерна передбачає надання
комерційними банками коштів на чітко визначений термін, за попередньо
встановлену плату та за умови їх повернення у чітко визначений термін. Нині
існує
така
структурно-логічна
схема
етапів
фінансування
сільськогосподарських підприємств: управління товарними запасами –
управління дебіторською заборгованістю – управління кредиторською
заборгованістю – власний капітал – короткострокові кредити.
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Позикові ресурси сільськогосподарського підприємства, яке займається
оптовою торгівлею, – передбачає сукупність різних за формою та умовами
залучення зовнішніх фінансових ресурсів, які отримуються ним на зворотній та
платній основі на певний період.
Зсув пріоритету відбувається сьогодні на користь кредитування
торговельних підприємств. Але, незважаючи на деяку негативність зсуву
пріоритету не у бік кредитування реального сектора економіки, сьогодні це
обумовлено, з одного боку, об’єктивними особливостями української
економіки, а з іншого, – нерозвиненістю механізму кредитування, його
нездатністю забезпечити банкам контроль ризику й прибутковості таких
операцій. Більшою мірою це стосується сільського господарства, оскільки
кредитування промисловості (наприклад, паливної, електроенергетики) нині є
більш розвинутим [2, с. 126].
Пояснюється це привабливістю торговельних операцій (короткі строки,
швидка оборотність капіталу, окупність і прибутковість кредитних вкладень) і,
як протилежність, – високою ризикованістю аграрних кредитів і низькою
нормою прибутку в цьому секторі. Класифікувати кредити для
сільськогосподарських підприємств-виробників зерна можна таким чином:
за строками використання: строкові, безстрокові, прострочені,
відстрочені;
за характером забезпечення: забезпечені, незабезпечені;
за призначенням: для поповнення оборотних коштів, для придбання
основних засобів;
за видом валюти: в національній валюті, в іноземній валюті;
за видом кредиту: строковий кредит, кредитна угода, овердрафт.
Також банківський кредит необхідно класифікувати залежно від виду
підприємницької діяльності позичальника.
Раніше виділяли три методи кредитування: по залишку, по обороту й
оборотно-сальдовий, яким відповідали різновиди рахунків: простий,
спеціальний, окремий, контокорент і відповідні способи надання й погашення
кредиту. Нині методи кредитування здійснюється винятково в безготівковій
формі через поточний рахунок для юридичної особи, для фізичної особи – через
касу банку або її поточний рахунок [4, с. 148].
При аналізі особливостей і різновидів умов кредитування доцільно
приділити основним (загальним) умовам: розміру, строку кредиту, відсотку за
користування коштами й забезпеченню, оскільки інші піделементи (контроль і
організаційні умови) не визначають сьогодні специфіку, а скоріше, навпаки, є
залежними від першорядних елементів: позичальника, об’єкта, методу й
основних умов. На практиці, з точки зору особливостей організації механізму
кредитування, розмір кредиту, на нашу думку, повинен визначатися:
1) ступенем контролю за виконанням зобов'язань позичальником, що не
може бути основою для виділення виду кредиту, оскільки контроль завжди
повинен бути максимальним при сучасному кредитуванні;
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2) забезпеченням: великий кредит припускає наявність достатнього
забезпечення.
Відсоток сьогодні встановлюється з боку банків залежно від ризику
кредитування тієї або іншої галузі, але обмежується з боку позичальника
нормою рентабельності (прибутковістю) цієї галузі. Саме тому кредити
торговельним організаціям одержали сьогодні найбільший розвиток, оскільки в
цьому секторі найбільш збалансовані ризик і можливість сплати відсотка,
виходячи з отриманого прибутку. При кредитуванні торгівлі більший обсяг
кредитного ризику компенсується високою нормою прибутковості цієї галузі й,
отже, можливим високим банківським відсотком за користування коштами.
Всезростаюче значення цього елемента варто назвати головною
особливістю сучасного механізму банківського кредитування. Тому доцільно
приділяти йому увагу й оцінювати в рамках попереднього етапу кредитного
процесу.
У теорії фінансового менеджменту відомі чотири моделі фінансування
поточних активів, які розрізняються між собою з точки зору короткострокових
зобов’язань у поточному фінансуванні підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Моделі управління покриттям кредитними ресурсами оборотних активів
з урахуванням ризику втрати ліквідності
Найменування
моделі
управління
оборотними
активами
Ідеальна

Політика кредитного забезпечення
оборотних активів

За
рахунок
короткострокових
зобов'язань фінансуються повністю
всі поточні активи, тобто і змінна
частина те ж
Агресивна
За
рахунок
короткострокових
зобов'язань покривається повністю
частина оборотних активів, що
варіює
Компромісна
Частина оборотних активів, що
варіює, покривається на 50% за
рахунок
короткострокових
зобов'язань
Консервативна Частина, що варіює, покривається
частково
за
рахунок
довгострокових пасивів
Джерело: складено автором на основі даних [1]

Ризик з позицій ліквідності
Найбільший ризик, особливо якщо
є
ймовірність,
що потрібно
одночасно
погасити
всі
зобов'язання перед кредиторами
Досить ризикова, тому що в
реальному житті обмежитися лише
мінімумом
поточних
активів
неможливо.
Найменший ризик, однак можлива
наявність зайвих поточних активів
і за рахунок цього зниження
прибутку
Відсутній ризик втрати ліквідності,
тому що немає короткострокової
кредиторської заборгованості

Ідеальна модель управління покриттям кредитними ресурсами оборотних
активів з урахуванням ризику втрати ліквідності занадто теоретична. Дійсно,
важко представити ситуацію, коли всі оборотні кошти сформовані за рахунок
короткострокових боргів, у реальному житті вона практично не зустрічається. В
останніх трьох моделях (агресивній, консервативній й компромісній) головна
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ідея полягає в тому, що для забезпечення ліквідності підприємства необхідно,
щоб позаоборотні активи в сукупності з системною частиною оборотних
активів покривалися довгостроковими пасивами.
По суті, вибір моделі фінансування залежить від галузевих особливостей
кругообігу капіталу, швидкості його обороту, рівномірності надходження
виручки.
Відмітимо, що роль короткострокових зобов'язань і їхня частка в складі
джерел фінансування поточної діяльності підприємства зростає у напрямі
«консервативна – компромісна – агресивна – ідеальна модель», ризик
порушення ліквідності підприємства при цьому змінюється в тому ж напрямі.
При цьому навіть консервативна модель управління оборотним капіталом
припускає обов'язкове використання кредиту для покриття частини активів, що
варіюють.
Кредит органічно вбудований у процес управління оборотним капіталом
підприємства. Саме він забезпечує маневреність поводження й адекватність
реакції її фінансового забезпечення на зміну кон'юнктури ринку або ринкової
стратегії підприємства, дозволяє забезпечити гнучкість фінансування поточної
діяльності підприємства, що містить:
1)
здатність оплатити зобов'язання (підтримка ліквідності);
2)
здатність збільшити обсяг запозичень;
3)
можливість вибору форм запозичень.
Аналіз особливостей механізму для галузі показав, що вплив особливостей
сільськогосподарських підприємств для виробництва і реалізації зерна на
особливості механізму банківського кредитування характеризується тим, що
кредитування підприємств відбувається в рамках програм для великого бізнесу:
короткострокові та середньострокові кредити. Короткострокові позички
спрямовуються на поповнення оборотних коштів, середньострокові – на
придбання обладнання, техніки, транспорту, а в деяких випадках
використовуються як інвестиції в купівлю або будівництво приміщень.
Ідеальна модель управління покриттям кредитними ресурсами оборотних
активів з урахуванням ризику втрати ліквідності – занадто теоретична.
Малоймовірною є ситуація, коли всі оборотні кошти сформовані за рахунок
короткострокових боргів, у реальному житті вона практично не зустрічається. В
трьох моделях (агресивній, консервативній й компромісній) головна ідея
полягає в тому, що для забезпечення ліквідності підприємства необхідно, щоб
позаоборотні активи в сукупності із системною частиною оборотних активів
покривалися довгостроковими пасивами.
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
ПРОБЛЕМНОЇ ЛІКВІДНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ
Неодмінною складовою банківської діяльності є ризики, які виникають
при здійсненні різних банківських функцій, одним з них є ризик ліквідності.
В Україні ризик ліквідності банківських установ є досить актуальним
питанням. Загалом банківська ліквідність відіграє важливу роль як у діяльності
окремого банку, так і у діяльності всієї банківської системи. Неліквідний банк
не здатний виконувати своїх функцій і проводити операції з обслуговування
клієнтів, його рейтинг знижується, що значно ускладнює запозичення коштів із
зовнішніх джерел, банк втрачає потенційний прибуток, а оскільки проблема з
ліквідністю може поширюватись на інші банки, то неліквідні банки можуть
піддавати ризику функціонування банківської системи в цілому. Тому
вирішення проблем ліквідності повинно мати найвищий пріоритет у роботі
банку, а моніторинг ліквідності та вживання відповідних заходів щодо
підтримання достатнього рівня ліквідності є неодмінною умовою
безперебійного функціонування банківської установи.
Метою даної роботи є визначення основних причин, які впливають на
недостатню ліквідність українських банків та прогнозування ліквідності.
Ліквідність банку – це його здатність своєчасно виконувати свої
зобов’язання перед вкладниками, кредиторами та акціонерами. Інакше кажучи,
суми його грошових коштів, які можна швидко мобілізувати з інших джерел,
дають змогу вчасно виконувати зобов’язання, відображені в пасиві балансу.
Зокрема, з метою підтримання ліквідності, банк повинен мати певний резерв
для виконання непередбачених зобов’язань, які можуть бути зумовлені як
змінами стану грошового ринку, так і фінансовим станом клієнтів або банківпартнерів.
Виходячи з теоретичних засад ліквідності банків виділяють два
проблемних види ліквідності – це недостатня та надлишкова. Надлишкова
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ліквідність характеризується Збільшення обсягів коштів банків на
кореспондентському рахунку; зростання попиту банків на стерилізаційні
операції центрального банку та зменшення попиту на операції з
рефінансування; зниження залежності ресурсної бази від обсягів
міжбанківського кредитування, отже дані ознаки є показниками акумулювання
грошових коштів, які не використовуються банком, що призводить до
зменшення прибутку. Надлишкова ліквідність в більшій мірі є неефективною
роботою менеджменту банку та як показує практика є не характерною для
України. В українському банківському секторі на макрорівні з’являється
проблема недостатньої ліквідності ознаками якої є: зменшення обсягів коштів
банків на кореспондентському рахунку; зростаючий (великий) попит на
кредити рефінансування НБУ; підвищення залежності ресурсної бази від
обсягів міжбанківського кредитування; зниження залишків готівки в касах
банків; зростання відсоткових ставок на грошово-кредитному ринку [1с.13]
Практика управління ліквідністю свідчить, що недостатній її рівень часто
стає першою ознакою наявності в банку серйозних фінансових труднощів. За
таких умов, як правило, починається відплив клієнтів і закриття рахунків, що у
свою чергу веде до підвищення потреби в ліквідних засобах і поглиблення
кризи ліквідності. Банки змушені шукати джерела поповнення грошових
коштів через продаж найбільш ліквідних активів та запозичення на ринку. За
таких обставин проведення подібних операцій ускладнюється, адже кредитори
неохоче надають позики банку, котрий перебуває на межі банкрутства,
вимагаючи додаткового забезпечення і підвищення процентних ставок, а
продаж активів може здійснюватися за несприятливих ринкових умов. Такі дії
банку зводять нанівець доходи, потребують додаткових витрат та зумовлюють
швидке наростання фінансових проблем. Фінансові проблеми такого роду
мають характер висхідної спіралі в частині їх виникнення та низхідної спіралі в
розрізі доступу до джерел фінансування з метою підвищення ліквідності.
Першою з основних причин, які викликають недостатню ліквідність
являються те, що попит на ліквідні кошти рідко дорівнює їх пропозиції в
визначений момент часу, тому банк постійно має справу або з дефіцитом
ліквідних коштів, або з їх надлишком. Дефіцит ліквідних коштів призводить до
виникнення ризику втрати ліквідності, порушення нормативних вимог
центральних банків, штрафних санкцій і — що найнебезпечніше для банку —
до втрати депозитів. Пропозиція на ліквідні кошти формується за рахунок:
надходженнь від депозитних операцій, доходів від продажу не депозитних
банківських послуг, погашення раніше виданих кредитів, продажу активів
банку, залучення коштів на грошовому ринку. До джерел попиту належать:
зняття коштів з депозитів, заявки на отримання кредитів від платоспроможних
клієнтів, оплата видатків із залучення не депозитних коштів, операційні
видатки і сплата податків у процесі продажу банківських послуг, виплата
дивідендів акціонерам. [2, с.26]
Другою є несиметричність зростання банківської системи зростанням
реальної економіки. Тобто, працюють і представляють цінність для клієнтів
банків не так вже й багато, як банків.
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Відсутність в активах банків фінансових інструментів, які можуть бути
реальним предметом застави на міжбанківському кредитному ринку і для
рефінансування
Банківські установи мають певну невідповідність між строками
погашення за активами і зобов’язаннями. Надходження готівки від реалізації
активів за строками рідко збігається з кількістю готівкових коштів, необхідних
для покриття заборгованості. Проблема, яка виникає в разі невідповідності
строків, полягає в тому, що банки мають високу частку зобов’язань, котрі
потребують негайного виконання (внески до запитання, позики на грошовому
ринку тощо). Таким чином, банки повинні бути готовими задовольнити попит
на грошові кошти який в окремі періоди може бути доволі значним, особливо
наприкінці першого тижня місяця і протягом певних сезонів року.
Методи оцінки рівня ліквідності
регулюючими органами, які
ґрунтуються на визначені не динамічних показників ліквідності, віддаючи
перевагу методам, які визначаються на основі запасів грошових коштів.
З метою зменшення наслідків дії кожного з факторів, які впливають на
ліквідність, доцільним вважаємо здійснення прогнозування рівня ліквідності за
для вжиття превентивних заходів зменшення рівня проблемної ліквідності.
Основна суть прогнозування проблемної ліквідності полягає в
передбаченні тенденцій майбутнього розвитку об’єкта досліджень на основі
глибокого та всебічного вивчення закономірностей взаємодії внутрішніх і
зовнішніх чинників у динаміці з метою обґрунтування перспективних рішень і
визначення їх можливих наслідків. Складовою процесу прогнозування
проблемної ліквідності є розроблення прогнозної моделі, що дасть змогу
отримати в певному обсязі прогнозну інформацію про його розвиток. Процес
прогнозування проблемної ліквідності можна розподілити на кілька етапів.
На першому здійснюється отримання інформації про:
♦ терміни надання та повернення коштів за активними операціями
банку(кредити, погашення і купівля цінних паперів);
♦ надходження і виплату коштів запаси в ними операціями банку
(депозити, виплати за цінними паперами банку як емітента);
♦ надходження і виплату коштів за позабалансовими операціями банку
(трастові, депозитарні операції, зберігання, консультації);
♦ надходження і виплату коштів за загальногосподарськими договорами
та операціями (оплата праці працівників, витрати на утримання приміщень,
орендна плата, податки). Зважаючи на те, що банки щоденно укладають нові
договори і припиняють їх чинність за правомірними рішеннями та діями,
необхідно щоденно мати оновлену інформацію про прогноз ліквідності на
майбутній період.
Другим етапом прогнозування передбачається:
♦ прогнозування поведінки суми залишків на рахунках до
запитання(розрахункових, поточних, бюджетних рахунках підприємств і
депозитів до запитання фізичних осіб); це можна здійснювати, застосовуючи
економіко-математичні методи до множини різних рахунків, отримуючи
неформальну інформацію від власників деяких великих залишків на рахунках
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до запитання (наприклад, заплановані терміни отримання бюджетного
фінансування цього підприємства або виконання умов великого контракту з
розрахункового рахунку);
♦ прогнозування укладення нових договорів (за активними,
пасивними,позабалансовими операціями).
Якщо банк розробляє плани своєї діяльності щодо всіх цих операцій, то
ці плани мають бути враховані в прогнозі ліквідності (посилення реклами щодо
залучення депозитів, введення нових податків або відміни старих). Оцінюючи
складові обох частин прогнозування, неважко помітити, що якраз друга частина
більше залежить від впливу неконтрольованого зовнішнього середовища, хоч і
перша може підпадати під його дію. Наприклад, позичальник може порушити
договірні терміни повернення кредиту через несприятливі зміни кон’юнктури
ринку. Для прогнозування ліквідності потрібно мати достатній масив
достовірної інформації. Тому банк має прийняти рішення: або розширювати
масив вхідної інформації, або зменшувати витрати на її отримання.
Досліджуючи методи побудови прогнозу майбутньої ліквідності, з одного боку,
слід враховувати і фактор невизначеності, оскільки є загроза виникнення
непередбачуваних обставин. Тільки на основі власної практики, постійного
фіксування та аналізу конкретних для кожного банку причин і чинників можна
зменшити в майбутньому вплив непередбачуваних випадкових чинників
Таким чином, необхідно регулярно оцінювати стабільність за всіма
групами чинників, щоб визначити певну стабільність у минулому і залежно від
цього, регулярно оцінювати її зміни за кожною групою чинників. Оцінивши
стабільність за кожною групою чинників, необхідно вивести середній
коефіцієнт стабільності та порівняти його з прийнятою нормою. Наскільки
відрізняється отриманий коефіцієнт стабільності від норми, настільки потрібно
змінити резерв ліквідності. Це все можна звести до математичної формули, але
конкретні значення коефіцієнтів, чисел та процентів кожен банк повинен
визначити для себе самостійно, відповідно до об’єктивної реальності.
Наразі українські банки трансформують власні аналітичні напрацювання
відповідно до світових вимог, тому питання розроблення підходів до
управління потребують особливої деталізації та комплексності. Процес
управління ліквідністю має бути інтегрований у консолідовану систему
банківського менеджменту, що безумовно потребує розроблення відповідного
програмного забезпечення. [1, с.29]
Отже, вдалий менеджмент з управління проблемною ліквідністю, та
безперервне його прогнозування, визначення причин виникнення за для
здійснення їх аналізу з метою мінімізації, повинні виконуватись кожним
комерційним банком за для встановлення оптимальної ліквідності.
1. Міщенко В. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан, чинники та
напрями підвищення ефективності регулювання / Міщенко В., Сомик А. // Вісник
НБУ. – 2008. – №12. – с.13.
2. Кирилова В.Складові процесу управління ліквідністю банку / Кирилова В., Набок Р. //
Вісник НБУ.– 2008. – № 6. – с.26-29
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ДИНАМІКА ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
У сучасних умовах розвитку економіки зростає актуальність питань,
пов’язаних з підвищенням прибутковості українських банків, адже
функціонування будь-якого банку та його успішна діяльність залежить від
уміння приймати рішення, які забезпечують на належному прибутковість та
захист від негативного впливу банківських ризиків. Основи аналізу прибутку
банків представлені в іноземній та вітчизняній економічній літературі в працях
Бланка І.А., Васильченко З.М., Версаль Н.І., Криклій О.А., Науменкової С.В. та
багатьох інших.
Метою дослідження є з’ясування сучасних тенденцій в динаміці
прибутковості банків України, зокрема прибутковості активів та капіталу.
Після трьох років збиткової діяльності банківський сектор вийшов на
прибутковий рівень діяльності (рис. 1). У 2010-2011рр. всі групи банків
отримали від’ємний фінансовий результат. За 2012р. прибуток банківського
сектору становив 4,9 млрд. грн. (за 2011р. сума збитків становила 7,7 млрд.
грн.). Фінансовий результат був майже повністю сформований банками першої
групи [6].
У 2013р. прибуток банківського сектору склав 1,4 млрд. грн., що на 71%
менше результату 2012р. Додатній результат було сформовано банками першої
і третьої груп. В порівнянні з минулим роком слід констатувати випереджаюче
зростання витрат над доходами банків та загальне зменшення прибутковості,
пов’язане з посиленням конкуренції в фінансовому секторі. Але на відміну від
негативних результатів 2009-2011 років (збиток за три роки склав 59,2 млрд.
грн., що становить 1,8% ВВП за цей період або 5,7% середнього обсягу активів
банківської системи), слід відзначити сам факт прибутковості банківської
системи України протягом двох років поспіль.
Станом на 1.01.2013р. збитковими були 19 банків, у т.ч. з другої групи – 7
банки, з третьої - 3, з четвертої – 9, загальна сума збитків становила 3,5млрд.
грн. На 1.01.2014р. збиткових банків було 20 (у т. ч. з першої групи - 2 банки, з
другої групи - 4, з третьої -1, з четвертої – 13) з сумою збитків за рік 6,6 млрд.
грн. Інші 160 банків отримали прибутки у розмірі 8,1 млрд. грн. Такі дані
свідчать про значну концентрацію збитків у банківському секторі.
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Рис. 1 Динаміка прибутку, прибутковості активів та прибутковості
капіталу за 1 групою (ліва вісь), 2 групою (права вісь), 3 групою (ліва вісь), 4
групою (ліва вісь) банків України та у цілому (ліва вісь) за 2010-2013рр.
Джерело: побудовано на основі [4]

Найбільші прибутки отримали банки першої групи. Лідером є ПАТ
«Приватбанк», який посідає перше місце за обсягом активів, з результатом 1,8
млрд. грн. Серед найбільш прибуткових банків є також АБ «Укргазбанк» (1,002
млрд грн.), АТ «Райффайзен банк Аваль» (730 млн грн), АТ «Ощадбанк» (679
млн грн.), АТ «Сбербанк Росії» (573 млн грн.), АТ «Сітібанк» (483 млн грн),
ПАТ «ПУМБ» (445 млн грн.), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (369 млн грн.), АТ
«Дельта Банк» (303 млн грн.) і АТ «Укрексімбанк» (199 млн грн).
Найбільший збиток - 2,5 млрд. грн. - отримав ПАТ «Промінвестбанк», що
займає 7 позицію за розміром активів. До десятки найбільш збиткових банків
потрапили також ПАТ «Кредитпромбанк» (1,995 млрд грн.), ПАТ «Банк
Форум» (976 млн грн.), ПАТ «Омега Банк» (382 млн грн), ПАТ «ВТБ Банк»
(194 млн грн), АТ «БМ Банк» (174 млн грн.), АТ «Піреус Банк МКБ» (173 млн
грн.), АТ «Родовід Банк» (70 млн грн), ПАТ КБ «Правекс-Банк» (66 млн грн.) і
ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (23 млн грн.). З першої п’ятірки найбільш
збиткових банків ПАТ «Кредитпромбанк» та ПАТ «Омега банк» належать до 4
групи класифікатора банків, ПАТ «Банк Форум» - до другої, ПАТ «ВТБ банк»
та ПАТ «Промінвестбанк» - до першої. В той час, як перші 5 прибуткових
банків належать до першої групи.
Погіршення динаміки у 2013р проявляється не лише у зниженні обсягів
прибутку, а й у зменшенні показників прибутковості. Прибутковість активів з
0,4% знизилася до 0,01%, що пов’язано з одночасним зростанням активів банків
та зменшенням прибутку. Найбільша прибутковість активів у третій групі, де з
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23 банків лише ПАТ КБ «Правекс-банк» був збитковим у 2013 р. На
прибутковість активів впливає, крім прибутку, ще і розмір активів банку.
Низька прибутковість активів може бути спричинена їх завищеним обсягом та
низькою питомою вагою дохідних активів. Реструктуризація активів на користь
дохідних може стати джерелом додаткових прибутків банку, навіть за їх
незмінного обсягу або його збільшення. У західних банках вважається
достатньою прибутковість активів на рівні 1—3 %. Такий рівень не досягається
у жодній групі банків України.
Прибутковість капіталу українських банків в 2013 р. була такою: банки
першої групи — + 2,7%; банки другої групи — -0,8 %; банки третьої групи —
+6,1 %; банки четвертої групи — +2,2 %; банківська система в цілому — +0,7
%. Це на 2,1 процентних пункти нижче показника 2012 р.
У досліджуваному періоді мав місце зламний момент: від 2010-2011рр.,
коли банки всіх груп були збитковими, до прибуткових 2012-2013 рр. Збитки
посткризового періоду пов’язані з низьким рівнем ліквідності банків, неякісним
кредитним портфелем, несприятливими змінами валютного курсу, відтоком
іноземних інвестицій. Останні два роки не існує чітких тенденцій розвитку
банків другої, третьої, четвертої груп. Найбільші банки провадять прибуткову
діяльність два останні роки поспіль, проте прибутковість залишається на
недостатньому рівні.
У 2014 р. передумови для збільшення прибуткової діяльності банків
можна шукати у поліпшенні якості кредитного портфеля, збільшення частки
комісійних доходів, оптимізації процентних і невиробничих витрат. Проте
складна макроекономічна і політична ситуація в країні не сприяє зростанню
попиту на банківські послуги, зменшує довіру до банківських установ, що
обмежує можливості підвищення прибутковості банків.
1. Банківська енциклопедія / С.Г.Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко,
С.В.Науменкова. К.: Центр наукових досліджень Національного банку України:
Знання, 2011. – 504 с.
2. Васильченко З.М. Управління портфелем банківських активів / З.М. Васильченко, І.П.
Васильченко І.П. // Банківська справа. – 2007. – № 6. – С.3-8.
3. Версаль Н.І. Основи банківського менеджменту: практикум: навч. посіб. / Н.І.
Версаль. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 184 с.
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ
В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Процес структурної трансформації банківської системи за останні роки
набув такої швидкості, що на сьогодні вітчизняні вчені й практики-економісти
обговорюють вже нову проблему – перспективи функціонування вітчизняної
банківської системи під переважним контролем іноземного капіталу. Протягом
останніх років кількість вітчизняних банків скоротилася, а іноземних – зросла
на половину. Зростання кількості іноземних банків окреслює чітку глобальну
тенденцію активної експансії іноземного банківського капіталу, що стає
джерелом комплексу якісних змін у банківській системі України.
Проблематику присутності іноземного капіталу в банківській системі
України у своїх працях досліджували Івасів І., Корнилюк Р., Лютий І., Міщенко
В., Науменкова С., Прімєрова О., Філонова І., Шаповалов А., Шелудько Н.,
Шумська С. та ін.
Незважаючи на поглиблення фінансово-економічних кризових явищ у
світі та заморожування капітальних інвестиційних проектів, сьогодні ми
можемо спостерігати прискорення темпів притоку іноземного капіталу в
банківську систему України [2]. Простежується тенденція збільшення частки
іноземного капіталу в статутному капіталі банків. Як видно на рисунку 1, із
2007 року цей показник збільшився на 43% і на сьогоднішній день складає
39,5% від загального обсягу статутного капіталу.
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Рис.1. Динаміка частки іноземного капіталу
в статутному капіталі банків України у 2007–2014рр., %
Джерело: складено автором за даними [1]

Іноземний капітал, який працює в банківській системі України,
представлений 26 країнами світу. У загальній структурі найбільшу частку на
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початок 2014 р. складає капітал з Росії, Кіпру, Австрії, Франції, Нідерландів та
Угорщини. За офіційними даними Національного банку України станом на
01.01.2014 р. в Україні зареєстровано 49 банки з іноземним капіталом (31,2%
від загальної кількості діючих), із них 19 (12,5% від загальної кількості діючих)
– зі 100-процентним іноземним капіталом [1].
За період 2001–2014 рр. іноземні фінансово-кредитні установи
інвестували в акціонерний капітал українських банків близько 10 млрд. дол.
США. Крім того, дочірні структури іноземних банків в Україні були
рефінансовані з-за кордону приблизно на 40 млрд дол. США [2].
Серед позитивних наслідків приходу іноземних банків на вітчизняний
ринок банківських послуг можна виділити наступні:
- швидке й ефективне впровадження новітніх методів банківської
діяльності;
- зростання обсягу кредитних ресурсів і посилення стабільності їх джерел;
- упровадження системи страхування банківських ризиків;
- активізація конкуренції й прискорення процесу реформування
банківської системи;
- впровадження міжнародного досвіду фінансового оздоровлення,
реорганізації й реструктуризації банків;
- посилення ролі банківської системи в процесі розподілу інвестиційних
ресурсів [3].
Зростання іноземного капіталу посилює конкуренцію на ринку
банківських послуг і розширює спектр якісних банківських продуктів.
Конкуренція з боку банків з іноземним капіталом, яка стимулює скорочення
загальних витрат, позитивно впливає на доступність кредитів для кінцевого
споживача [2].
Крім того, це сприяє поліпшенню диверсифікації ризиків завдяки
застосуванню новітніх технологій їх страхування; активнішому переходу до
міжнародних стандартів нагляду і регулювання банківської діяльності;
підвищенню кваліфікації банківських працівників; розширенню пропозиції
кредитних ресурсів.
Прихід іноземних банків сприяє витісненню з ринку економічно слабких
банків, що посилює довіру до вітчизняної банківської системи юридичних та
фізичних осіб, а також формує конкурентоспроможну та фінансово стійку
банківську систему в Україні.
Існує певна закономірність – чим більшою є сукупна іноземна
присутність у банківському секторі країни, то менш чутливими до шоків і менш
проциклічними стають у ній банки. Таким чином, більша диверсифікованість
банків з іноземним капіталом робить їх менш вразливими до кризових явищ у
приймаючій країні [4].
Якщо збільшення присутності іноземного банківського капіталу
належним чином регулюється та контролюється, то структура банківської
системи вдосконалюється, банки отримують більше стимулів для виходу на
міжнародні фондові ринки, більш динамічно розвиваються місцеві фондові
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ринки,
підвищується ефективність трансмісійного механізму грошовокредитної політики.
Проте поряд із позитивними впливом, присутність іноземного капіталу у
вітчизняній банківській системі несе певну небезпеку. Головним ризиком
нарощення частки іноземного капіталу в банківській системі України є
зниження рівня фінансової безпеки держави, хоча фінансова криза не
спричинила відтік іноземного капіталу з банківської системи України, а
іноземні інвестори проявили стратегічний інтерес до вітчизняного банківського
сектора [5].
Загалом, наявність банків з іноземним капіталом в Україні позитивно
впливає на розвиток вітчизняної фінансової системи, сприяє залученню
іноземних інвестицій і розширенню ресурсної бази соціально-економічного
розвитку країни.
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РИЗИК В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Поняття ризику є одним з найдавніших понять. Народи, що приносили
жертви богам, прагнули удобрити останніх і знизити ризик стихійних лих:
повеней, посух, вивержень, землетрусів. Цей етап еволюції поняття «ризик»
можна назвати - первісним.
Наступний етап еволюції даного поняття - стародавній. Люди переходять
від присвоювання до виробництва. Виникають нові ризики: війни, крадіжки,
знову ж, стихійні лиха, епідемії серед тварин і т.д. Все, що може нашкодити
врожаю, худобі.
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Після нього слідував індустріальний етап, який супроводжувався
розвитком торговельних і грошових відносин, розвиток мореплавання, що, в
свою чергу, супроводжувалося численними небезпеками. [1]
Проаналізувавши зазначені етапи еволюції, можна зробити висновок, що
ризик - подія, яка є небезпечною для життя і діяльності людини.
Ризик можна розглядати в різних аспектах і сферах. У даному випадку
розглянемо банківський ризик і управління ним. У вітчизняній і зарубіжній
літературі на сьогоднішній день немає однозначного поняття банківського
ризику. Тлумачення цього поняття різні, але ідентичні і аналогічні один
одному, які включають в себе види і чинники банківських ризиків.
Основною метою банку, як будь-якого суб'єкта, що діє в ринковій
економіці, є отримання максимального прибутку. Тому я вважаю, що
визначення поняття «банківський ризик» можна звести до простішого варіанту,
без розгляду всіх факторів і видів ризиків банківської діяльності, які й так
зрозумілі. Банківський ризик - ситуація, ймовірна або можлива, при якій банк
недоотримає або зовсім не отримає передбачуваний дохід в результаті своєї
діяльності.
Необхідно дати визначення поняття «управління банківськими
ризиками». Ідентифікувати дане поняття намагалося безліч дослідників, але я
хочу запропонувати наступне - управління банківськими ризиками - певні
управлінські дії з боку банку і його співробітників з урахуванням
прогнозування ризикових ситуацій, для мінімізації втрат, внаслідок діяльності
банку.
Розглядаючи найгучніші банкрутства зарубіжних та українських банків, в
кінці 20 ст. та в часи кризи 2008 р., таких як Lehman Brothers, Morgan Stanley,
Barings Bank, Societe Generale, Держбанку СРСР, Банк Україна, БТА Банк
Казахстан, Надра банк і т.д., і їх причини: криза світова чи національна,
дезінформація про банкрутство, іпотечна криза, фальсифікація звітності,
неправомірні дії банків, розкраданні коштів, несанкціоновані дії службовців,
недоліки внутрішнього аудиту та ризик-менеджменту, падіння цін на цінні
папери, можна зробити висновок, що більшість причин були викликані
помилками в криз- і аудит-менеджменті, а також, причини пов'язані з
операційними ризиками (Barings Bank, Societe Generale), які є невід'ємною
часткою в системі ризик-менеджменту.
Згідно з документом Базельського комітету з банківського нагляду
«Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу і стандартів капіталу: нові
підходи» - Базель II: операційний ризик - ризик збитку в результаті
неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій співробітників і систем
або зовнішніх подій. Це визначення включає юридичний ризик, але виключає
стратегічний і репутаційний ризики.
Операційні ризики, також, називають технологічними, оскільки більшу
частку операційних ризиків становить сфера інформаційних технологій. На
жаль, вітчизняні банки недооцінюють ризики, пов'язані з IT, як це робиться в
зарубіжних банках. Існує широка і поширена класифікація операційних ризиків.
Але я хочу класифікувати операційні ризики, якраз, виходячи з діяльності,
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пов'язаної з інформаційними технологіями банку і, безпосередньо, ІТ-відділів.
Розглянемо певні дії банку, співробітників, управлінців і, пов'язані з цими
діями, ризики:
1) зростання мережі відділень - падіння рівня обслуговування клієнта,
недолік обмежень по потужності ІС, екстенсивне зростання ІС;
2) недостатня кількість кваліфікованого персоналу, низька ІТ-грамотність
користувачів - збої в роботі ІС вирішуються повільно, недовикористання
банківських ІС та їх можливостей;
3) проблеми зворотнього зв'язку - немає постійного контролю якості ІТсервісу;
4) злиття банків - затримки інформаційного обміну, повільна інтеграція;
5) недостатність уваги до безперервності сервісу - збої в системах;
6) недооцінка або зовсім відсутність оцінки фінансових втрат при збоях повільне реагування на проблему;
7) недооцінка інформаційної безпеки - не розроблена система захисту, що
призведе до збоїв і до втрати інформації, грошей;
8) відсутність стратегічного планування - інвестиції не підвищують
рівень сервісу. [3]
Для ефективного управління операційними ризиками необхідно
дотримуватися трьох етапів:
- в першу чергу, зібрати інформацію по зовнішнім і внутрішнім
можливим операційним ризикам, необхідний сценарний аналіз, самооцінка всіх
відділів і підрозділів, ризик-аудит всіх напрямків діяльності;
- по-друге, регламентація бізнес-процесів, дотримання зовнішніх і
внутрішніх правил, внутрішня звітність, автоматизація процесів;
- по-третє, система мотивації (заохочувальної і дисциплінуючої) і
навчання персоналу, максимальний контроль персоналу і клієнтів, страхування
від операційних ризиків.
Фінансовий сектор України пережив досить криз: 1998-1999 рр., 20042005 рр., 2008-2009 рр., 2013 і 2014 роки. За спостереженнями аналітиків РА
«Експерт-Рейтинг», на політичні стреси в Україні економіка реагує
сегментарно. Цього разу, фінансовий сектор був краще підготовлений, ніж у
період кризи 2008 року. [2] Це видно з дій НБУ, уряду і банків. Операції НБУ з
підтримки ліквідності банків на 525,1 млн. грн (за даними НБУ на 08.04.2014),
підвищення ставок за депозитами, обмеження зняття коштів з рахунків,
перевірка реального стану банків, попередження тіньових операцій, проведення
стресс-тестів, щоб зрозуміти, в які збитки для банку виллється реалізація
негативного сценарію на практиці.
Грамотне управління операційними ризиками сприяє підвищенню
конкурентоспроможності банку та мінімізації непередбачуваних ситуацій. До
управління операційними ризиками необхідно підходити стратегічно і
оперативно, а також, індивідуально. На сьогодні українським банкам необхідно
приділити належну увагу даній категорії ризиків, тому що шахрайство, збої в
інформаційних системах і некваліфікований персонал - те, з чим можна
боротися , чим можна управляти і що можна мінімізувати.
138

1. [Електронний ресурс] Еволюція ризику і його види: январь 2012
2. http://menatepspb.com/menedzhment-kachestva/1313-evolyuciya-riska-i-ego-vidy.html
3. Реакция финансового рынка на политическую нестабильность//Аналитическая служба
РА «Эксперт-Рейтинг»: декабрь 2013
4. Alexey S. Smirnov: Операционные риски и ИТ-инфраструктура банка: статья, февраль
2008.

Гавриш Надія Віталіївна
ІІ курс магістратури, спеціальність «Банківська справа»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д.е.н., проф. Науменкова С.В.
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЯК
ІНСТРУМЕНТ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
Фінансова стабільність чутлива до зовнішніх потрясінь. Макроекономічні
події можуть підривати довіру до банківських установ і породжувати
диспропорції, які негативно позначаються на всій фінансовій системі. З огляду
на це, підвищується роль макропруденційного нагляду та актуалізуються
питання вдосконалення інструментарію оцінки стійкості банківського сектора.
Дослідженню питань стрес-тестування присвячені
наукові праці
вітчизняних та закордонних вчених, серед яких слід виділити Ф. Банна, В.
Блашке, Г.Карчеву, П. Ковальова, А.Кузнєцову, І.Лиса, Р.Лисенка, В. Міщенка,
С. Науменкову, І. Пашковську, Б.Самородова, О. Сенченко, Є. Степаненка, Ю.
Ребрик, О.Тридіда та інших.
У контексті макропруденційного банківського нагляду стрес-тестування
постає як набір статистичних методів, що використовуються для оцінки
схильності фінансової або банківської систем до впливу виняткових, але
ймовірних подій. Слід відзначити, що в межах макропруденційного
банківського нагляду
стрес- тестування має низку особливостей, які
відрізняють його від стрес-тестування на рівні індивідуальних фінансових
організацій, а саме:
більш широке охоплення (діапазон) - на відміну від стрес
тестування, застосовуваного на макрорівні, об'єктом є вся фінансова або
банківська система, а також їх найбільш важливі елементи;
предметом стрес-тестування в рамках макропруденційного нагляду
є спостереження за стійкістю фінансової або банківської системи на відміну від
управління ризиками у випадку мікро- стрес-тестування;
макро-стрес тестування переважно орієнтоване на оцінку каналів
передачі негативного впливу шоків на фінансову або банківську систему, в той
час як метою мікро- стрес-тестування є аналіз зміни портфеля фінансової
організації в результаті реалізації факторів ризику [3].
Наявність цих особливостей зумовлює існування певних складнощів при
проведенні стрес-тестів в межах макропруденційного банківського нагляду,
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найважливішою з яких є процес агрегування. Макро- стрес-тестування може
здійснюватися двома різними способами:
- об'єднання результатів стрес-тестів, що проводяться фінансовими
організаціями;
- проведення стрес-тестування на основі агрегованих даних за всією
фінансовою системою або її окремим сегментам.
В процесі узагальнення результатів стрес-тестів, проведених окремими
банками, виникають ускладнення щодо їх співставності, оскільки кожен з них,
як правило, базується на застосуванні різних методологій і припущень при
моделюванні. Альтернативним підходом є розробка наглядовим органом
комплексу деталізованих сценаріїв і припущень при моделюванні з наступним
запровадженням вимог до банків щодо здійснення аналізу з використанням цих
моделей. Другий підхід до агрегування базується на формуванні портфельних
даних з відповідних установ і проведення наглядовим органом стрес-тестування
з використанням єдиних сценаріїв та методології [3].
Недолік способу об’єднання результатів стрес-тестів полягає у тому, що
у наглядового органу виникають проблеми стосовно того, щоб переконати
банки застосовувати велику кількість однакових сценаріїв, з огляду на це
регулятор вимушений обмежити їх кількість до декількох ключових сценаріїв.
Перевагами другого підходу є те, що агрегація результатів є більш
обґрунтованою
для інтерпретації через більшу співставність окремих
компонентів та ідентичність методології. Недоліками цього підходу є зростання
навантаження для наглядових органів влади з проведення такого аналізу. Крім
того, наглядовий орган повинен мати доступ до неагрегованих даних по
позиціях індивідуальних портфелів. Для підвищення ефективності цього
підходу наглядовий органу повинен отримати детальну інформацію про
структуру портфеля і стратегічних цілей відповідних установ для проведення
важливих стрес-сценаріів.
Наглядова програма Федерального резерву з оцінки достатності капіталу
(SCAP), відома як "стрес-тестування", продемонструвала, що інформаційні
системи багатьох організацій не були здатні до видачі своєчасної та точної
інформації про ризики контрагентів, а також не забезпечували повну
інформацію про ризики різних портфелів і позицій, що, в свою чергу,
підкреслює дієвість проведення стрес-тестування.
Після реалізації програми стрес-тестування SCAP загострилась проблема
суспільної оцінки дій уряду та банківських регуляторів, адже, незважаючи на
відновлення зростання фінансової стійкості системних банків, основні
економічні проблеми не були вирішені: зростання ВВП мало анемічний
характер, а рівень безробіття у 2009-2011 роках не скоротився нижче 9 %.
Населення уже не сприймає аргумент про те, що програми підтримки
фінансового сектору, інструментом яких є стрес-тестування, необхідні з огляду
на специфічну роль банків в економіці. У процесі дослідження особливостей
стрес-тестування банків у США було виявлено низку недоліків стрестестування як інструменту макропруденційного банківського нагляду.
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По-перше, у відображенні результатів не зрозумілим є принцип
розрахунку впливу заданих макроекономічних шоків (рецесія, падіння цін на
нерухомість, зростання безробіття) на стан балансу досліджуваних банків.
По-друге, програма оцінки капіталу SCAP не враховує ряд ризиків, які
банк повинен досліджувати у своїх внутрішніх стрес-тестах – такі, як
операційний, репутаційний ризики та ризик ліквідності.
По-третє, стандартизований підхід до стрес-тестування 19 найбільших
фінансових установ США призводить до ігнорування значних відмінностей у
рамках самої групи.
По-четверте, стандартизований підхід до проведення макропруденційної
складової стрес-тестів не враховував усіх аспектів різноманітних бізнесмоделей того чи іншого банківського холдингу, адже не можна «міряти однією
лінійкою» інвестиційні та комерційні банки, що здатні фокусуватись як на
глобальній, так і національній стратегіях розвитку територіальної мережі.
Зазначені проблеми були частково усунено при здійсненні
макроекономічного стрес-тестування у 2011- 2012 роках у рамках програми
Комплексного аналізу та огляду капіталу (CCAR). Незважаючи на те, що
протягом 2009-2010 рр. акціонерний капітал 19 найбільших банківських
холдингів США зріс більше ніж на 300 млрд. дол., ратифікація угоди Базель III
і прийняття законів Додда-Френка та Захисту прав споживач, суттєво посилили
регуляторні вимоги до капіталу та транспарентності системних банків [2].
Основною новацією CCAR стала вимога до найбільших банківських
холдингів щорічно надавати комплексні плани управління капіталом до ФРС
США [1]. Ці плани мають описувати їхні стратегії управління капіталом
протягом 24-місячного планового горизонту. Хоч вимоги до окремих елементів
плану можуть змінюватись у відповідності до нових економічних чи
регуляторних викликів, мають лишатися незмінними основні компоненти:
1) процеси оцінки адекватності та планування капіталу;
2) політика розподілу капіталу;
3) плани погашення державних інвестицій;
4) здатність абсорбувати збитки за різних сценаріїв;
5) план виконання вимог Базель ІІІ, Закону Додда-Френка та Закону про
Захист прав споживачів.
Оцінювання достатності капіталу першого рівня в рамках стрес-тесту
доповнювалось аналізом обсягів капіталу, необхідного для функціонування
системного банку після економічного стресу.
На основі аналізу досвіду проведення програм стрес-тестування банків у
США протягом 2009-2012 років, вважаємо, що основними методичними
підходами, які доцільно інтенсивніше використовувати у вітчизняній
регуляторній практиці, є:
1. Комплексний підхід до формування методології стрес-тестування та її
імплементації в загальноекономічну стратегію подолання наслідків фінансової
кризи.
2. Фокусування на вузькій вибірці системно важливих банків для
поглиблення аналізу фінансового стану банків під впливом стресових факторів.
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3. Охоплення стрес-тестуванням усіх банківських операцій та ризиків, а
не лише кредитного, як було реалізовано в Україні у 2010 р.
4. Використання різноманітних методів стрес-тестування для зниження
залежності результатів від специфіки якоїсь конкретної моделі чи методу
оцінювання потенційних втрат.
5. Розвиток потужної системи статистичної фінансової звітності та
формування традиції консенсус-прогнозування від професійних аналітиків з
високою репутацією
6. Прозорість процесу макроекономічного стрес-тестування банків.
7. Розробка дієвого механізму державної фінансової підтримки.
Підсумовуючи все зазначене вище, ми дійшли висновку, що стрестестування як інструмент макропруденційного нагляду має базуватися на
використанні сценаріїв, які враховують фактори ризику та уразливості,
запровадженні системного спостереження за окремими елементами фінансової
системи і сегментами реального сектору економіки. Аналіз повинен також
враховувати існуючі зв’язки між різними секторами та країнами, оскільки
диспропорції можуть обумовлюватися поєднанням декількох негативних
факторів.
Крім того, центральні банки та інші регулятори повинні враховувати
масштаб факторів вразливості та їх потенційний вплив на фінансову систему в
цілому, що посилює актуальність
загальносистемних стрес-тестів, які
враховують більш складні взаємозв'язки у фінансовому секторі, у т.ч.
вірогідність спільного дефолту фінансових установ, що обумовлює
вдосконалення методики проведення стрес-тестування та інтерпретації
отриманих результатів.
1. Офіційний сайт MOODY’S ANALYTICS. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.moodysanalytics.com/stresstest
2. Офіційний сайт Банку міжнародних розрахунків - [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://www.bis.org.
3. Stress-testing macro stress testing: does it live up to expectations? // BIS Working Papers. № 369.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bis.org.ua
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БАНКІВСЬКИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сучасна специфіка банківського управління диктується необхідністю
працювати в умовах нестабільної економіки. Наразі банки у своїй повсякденній
діяльності стикаються з масою ризиків, які потрібно вміти оцінити та керувати
ними. Тож банківський ризик-менеджмент стає запорукою ефективного
функціонування кожного банку та банківської системи країни в цілому. Ризик142

менеджмент наразі є невід ємним елементом управлінської стратегії кожного
банку, що у своїй діяльності має намагатися «…створити комплексну систему
ризик-менеджменту, яка б забезпечувала надійний процес виявлення,
оцінювання, контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх рівнях
організації, зокрема з урахуванням взаємозв'язку між різними категоріями
ризиків, а також вирішувала питання конфлікту завдань між необхідністю
отримання доходу та мінімізації ризиків» [1].
Управління ризиками – це доволі складна справа, яка потребує передусім
теоретичного обґрунтування, адже для прийняття рішення щодо управління
ризиками необхідно ці ризики зважувати й оцінювати.
Під банківськими ризиками прийнято розуміти втрату банком частини
ресурсів, недоотриманих доходів або появу додаткових витрат внаслідок
здійснення фінансової операції. Ризик необхідно передбачувати і знижувати
його до мінімального рівня, тобто до такого рівня, коли банківський ризик є
керованим: підлягає управлінню і регулюванню, а також контролю. Водночас
банківський ризик може розглядатися і як поняття, що характеризує поведінку
економічних суб’єктів у банківській сфері в умовах невизначеності.
В економічній літературі існують різні класифікації економічних ризиків.
Стосовно типової класифікації ризиків, то їх прийнято поділяти на чотири
категорії: фінансові, операційні, ділові та надзвичайні. Фінансові ризики
містять чисті та спекулятивні. Чисті ризики – це кредитні ризики, ризик
ліквідності та платоспроможності, вони можуть за неналежного управління
призвести до збитку банку. Спекулятивні ризики, засновані на фінансовому
арбітражі, можуть мати подвійний результат: або прибуток (якщо арбітраж
здійснюється правильно), або збиток (за умови неправильного здійснення
арбітражу). Основні види спекулятивного ризику – відсотковий, валютний і
ринковий. Зауважимо, що така класифікація банківських ризиків є
універсальною, хоча не завжди враховує специфічні види ризиків, які є
характерні для банківських установ за певних ринкових умов.
Метою нашої роботи є узагальнення особливостей організації
банківського ризик-менеджменту в нестабільній економіці та обґрунтування
деяких напрямів забезпечення його ефективності задля оптимізації фінансового
управління в умовах невизначеності й ризику.
Система ризик-менеджменту повинна забезпечити вирішення основних
завдань: оптимізувати співвідношення потенційних можливостей, ризиків,
розміру капіталу і темпів зростання банку; реалізовувати системний підхід до
оцінки і управління ризиками; співвідносити ризики і потенційні можливості
для досягнення якнайкращих результатів; складати найважливішу частину
процесу ухвалення управлінських рішень; покращувати керованість банку за
допомогою створення адекватної структури контролю.
Наразі в Україні основними проблемами щодо забезпечення фінансової
стабільності банків є кризовий стан економіки, політична напруженість,
прагнення уникнути додаткових витрат, недостатній рівень капіталізації банків,
незацікавленість акціонерів тощо. На основі аналізу процесів управління
ризиками у банківській сфері (за наявними джерелами) можна виділити такі їх
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особливості, що впливають на перехід цих ризиків у кризовий стан: працівники
банків не підготовлені до роботи у ризикових та кризових ситуаціях; банки
погано вміють приймати, опрацьовувати та передавати відповідні сигнали;
керівництво у ризикових та кризових ситуаціях відділено від працівників і діє у
власних інтересах; не підтримується належний зв’язок із зовнішнім
середовищем, дії відповідним чином не корегуються; ризики не відстежуються
систематично та не аналізуються; банки не в змозі встановити для себе порогові
значення сигналів щодо небезпеки; слабким є реагування на актуалізацію наразі
зовнішніх ризиків (валютних, відсоткових тощо), які безпосередньо не пов'язані
з діяльністю банку чи його конкретного клієнта (а пов'язані зі специфікою
політичної, соціально-економічної ситуації тощо).
З огляду на вищезазначені особливості, вважаємо за необхідне серед
основних підсистем ризик-менеджменту (організаційна, інформаційна,
ціноутворююча, аналітична, управлінська, моніторингова) акцентувати увагу,
зокрема, на ролі таких складових управління ризиками як належна організація
моніторингу внутрішнього й зовнішнього середовища банку та аналіз умов
прийняття рішень і результатів їх реалізації у контексті ризиків. Моніторинг
означає незалежну систему оцінки і контролю за ризиком з певним механізмом
зворотного зв’язку. Ведення моніторингу зовнішнього середовища дає змогу
виділити і оцінити наслідки ризиків конкурентів по банківській системі тощо,
знизити рівень невизначеності і час прийняття рішення в кожному наступному
випадку; моніторинг же внутрішнього середовища дозволяє оцінити внутрішню
компетенцію банку на предмет підтримання конкурентоспроможності в умовах
ризику і невизначеності, виявити слабкі місця і усунути їх для недопущення
повторення у майбутньому. Що ж до аналітичної складової, то вона покликана
виявляти закономірності зміни ризикової кон'юнктури, формувати підґрунтя
для вдосконалення методів моніторингу, попередження і подолання ризику. За
результатами моніторингу та аналізу можуть бути виділені типові ситуації та
проведено навчання персоналу на предмет прийняття правильних рішень у цих
ситуаціях. Та й у цілому процес банківського ризик-менеджменту має бути
спрямований не тільки на боротьбу з ризиками, а й на навчання персоналу
банку інтуїтивно правильному прийняттю рішень в умовах невизначеності, а
також на створення своєрідного архіву ризикових ситуацій.
Активне управління ризиками потребує рішення і прийняття
комерційним банком відповідних стратегій, таких як:
1) уникнення ризику – це свідоме рішення не піддаватися певному виду
ризику (але уникнути ризику вдається не завжди);
2) запобігання ризику, що зводиться до дій, які застосовують для
зменшення вірогідності втрат і для мінімізації їх наслідків. Такі дії можуть
передувати збитку, здійснюватися під час заподіяння збитку і після того, як
його завдано;
З) прийняття ризику, яке полягає в покритті збитків за рахунок власних
ресурсів;
4) перенесення ризику на інших осіб.
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Суттєве значення надають обмеженню ризиків – розробленню адекватної
системи лімітів з ризиків, які можливо кількісно оцінити.
Важливим складником системи ризик-менеджменту є інструментарій
управління ризиком – диференціація, диверсифікація, лімітування, страхування,
самострахування, сек’юритизація тощо. До цього питання банки підходять порізному, враховуючи внутрішні та зовнішні чинники: розмір свого потенціалу,
ризикованість вкладень, тенденції розвитку економіки загалом і галузей
зокрема, перспективи розвитку регіону та ін.
Визначення точок контролюпотребує: виявлення основних вузлів
(операцій), які слугують генераторами ризиків; уведення загальних термінів
ризик-менеджменту – визначення всіх видів ризиків, які можуть впливати на
банк; узгодження переліку ризиків зі всіма банківськими підрозділами;
встановлення засобів комунікації між підрозділами.
Цей процес повинен охоплювати спочатку виділення областей ризику, які
потрібно переглядати у рамках побудованої системи взаємодії підрозділів за
оцінкою, контролем і управлінням ризиками для отримання найточнішої
картини і здійснення максимально ефективного управління. Вчасне виявлення і
належне оцінювання ризиків має бути основою для ризик-менеджменту в
банку.
Оцінку ризиків поділяють на два взаємодоповнюючі види: якісну,
головне завдання якої полягає у визначенні чинників ризику і обставин, що
призводять до ризикових ситуацій, і кількісна, яка дає змогу обчислити розміри
окремих ризиків і ризику банківського портфеля загалом. Стандарти для
виявлення і оцінки ризиків, характерних для окремих підрозділів або відділів,
повинні збігатися з основними методами, прийнятими в банку.
Система управління ризиками посилюється методами їх мінімізації і
обмеження, які представлені двома великими групами: загальні і специфічні.
За способом впливу, це відповідно, активні і пасивні методи. До
загальних методів управління ризиками відносять: диверсифікацію, мінімізацію
ризиків на основі встановлення лімітів, страхування, хеджування. Специфічні
методи управління ризиками зумовлені особливостями їх видів.
До інструментів управління ризиками належить також комплекс заходів із
запобігання наслідкам реалізації ризиків(контрзаходи) на випадок виходу
ризиків за допустимий рівень. По-перше, потрібно убезпечити роботу банку.
Оскільки завершальною реалізацією ризиків є виникнення проблем з
ліквідністю, то, насамперед, до таких заходів повинні бути віднесені способи
створення «подушки» ліквідності до моменту здійснення ризику.
Пріоритетність і масштаби використання цих методів визначаються виходячи з
їх вартісної оцінки і репутації банку, а також масштабами прогнозованого
«провалу» з ліквідності, внаслідок реалізації ризику, і часовим періодом до
його настання.
Одним з найважливіших елементів управління ризиками у сучасних
умовах є також ефективний внутрішній контроль за діяльністю підрозділів, що
дає змогу забезпечити ефективність і законність банківських операцій, точність
і достовірність управлінської інформації. Процес ризик-менеджменту в банках
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має бути організований таким чином, щоб були охоплені всі структурні щаблі
та рівні – від вищого керівництва банківської установи (спостережної ради та
правління банку) до рівня, на якому безпосередньо приймається та генерується
ризик. При цьому управління ризиками у сучасних умовах неможливе без
правильної системи розподілу повноважень, чітко пророблених інструкцій та
досконалих каналів передачі інформації.
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Галка Аліна Володимирівна
ІІ курс, спеціальність: «Фінанси та кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Черкашина К.Ф.
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
ТА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Сучасний світ стає все більш інформатизований, спостерігається
тенденція до все більш широкого використання сучасних інформаційних
технологій, і, в першу чергу, мережі Інтернет. Так вже склалось історично, що
банківська сфера є найбільш чутливою до розвитку таких технологій. Залежить
це від різних факторів, але основним тут є те, що необхідно обслуговувати
клієнтів у широких географічних масштабах (від регіонального до
міжнародного) з мінімальними затратами на це, але при цьому з максимальним
ступенем зручності та універсальності послуг, що пропонуються клієнтам.
На сьогодні найважливішою умовою для побудови, або ж розбудови
конкурентоспроможної національної економіки є створення ефективної
банківської системи як рушійної сили економічного розвитку країни та
ринкових перетворень в ній. На дану ситуацію переконливо вказують світова
теорія і практика державного управління. За останній період відбулися
фінансові потрясіння, глибокі зміни у банківській справі, численні
нововведення в організації, формах обслуговування і методах управління
банком. Все це доводить особливу актуальність створення ефективної
банківської системи.
У світі наразі спостерігається тенденція до все більш широкого
використання в усіх сферах суспільної діяльності сучасних інформаційних
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технологій, і, перш за все, глобальної інформаційної мережі Інтернет [2]. Під
електронними банківськими послугами слід розуміти дії банку, що спрямовані
на вдосконалення та реалізацію звичних банківських операцій шляхом
використання інформаційних систем. Історично склалося так, що банківська
сфера є найбільш чутливою до їх розвитку. Це можна пояснити різними
причинами, однією із яких є необхідність обслуговування клієнтів у широких
географічних масштабах (від регіонального до міжнародного) із мінімальними
витратами, але із максимальним ступенем зручності та універсальності
пропонованих послуг.
У табл. 1, стає очевидним, що відбувається зростання використання
банківських послуг клієнтами. Дана тенденція спонукає банки до розширення
своєї діяльності, а отже і збільшення кількості послуг, що вони надають.
Діапазон послуг, що надається клієнтам електронного банкінгу,
практично не відрізняється від того, що доступний клієнтам в офісі банку.
Незважаючи, що електронні послуги базуються на відомих банківських
операціях і не можуть існувати відокремлено, поява Інтернет-комерції стала
результатом створення відносно нових банківських продуктів, таких як:
обслуговування платежів Інтернет-магазину, електронна сертифікація,
«мобільний банкінг», віртуальні платіжні картки.
Таблиця 1
Дані про кількість клієнтів, платіжних карток та платіжних пристроїв в
Україні за період 2011-2014 рр.
Дата

Банки-члени
карткових
платіжних
систем (шт.)

Держателі
платіжних
карток
(тис. осіб)

Платіжні
картки
(в обігу)
(тис. шт.)

Платіжні
картки
(активні)
(тис. шт.)

Банкомати
(шт.)

загальна

2011
2012
2013
2014

141
142
142
143

39 942
35 179
44 339
49 719

46 375
57 893
69 826
69 726

29 405
34 850
33 106
35 622

30 163
32 997
36 152
40 350

108 140
123 540
162 724
221 222

Термінали (шт.)
торговельні банківські

80 544
94 741
133 964
192 331

27 596
28 799
28 760
28 891

Джерело: Складено автором на основі [6].

У банківській термінології виокремлюють узагальнююче поняття «home
banking», що має такі різновиди як телебанкінг, РС-банкінг, відеобанкінг та
інтернет-банкінг. Розглянемо основні переваги та недоліки різних видів
електронного банкінгу.
Телебанкінг має такі переваги: досить висока мобільність, достатня
швидкість, невеликі витрати, однак недоліки телебанкінгу полягають в тому,
що він має малі можливості, незручність, відсутність можливості передачі
документів до банку.
PC-banking ("Клієнт-банк") має високий рівень захисту, .існує
можливість обміну документами, в той час як недоліками є те, що він має
високу вартість, необхідність встановлення програмного забезпечення, низький
рівень мобільності. Переваги телебанкінгу полягають у зручності у "живому"
спілкуванні, поєднанні всіх переваг електронного банкінгу. Однак не менш
важливими є наделіки, які проявляються у занадто високих витратах на
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виготовлення та впровадження і невисокій конфіденційністі. Інтернет-банкінг
характеризується високою мобільністю, невеликими затратами, зручністю,
можливістю обміну документтами, широкими інформаційними можливостями.
Недоліки такого виду банкінгу полягають у недостатній захищеності від
несанкціонованого втручання, необхідністі мати комп’ютер та телефонну лінію
одночасно.
Банк, що дає своїм клієнтам повний набір сервісів дистанційного
банківського обслуговування, стає телекомунікаційно-фінансовим центром, до
якого різними каналами надходять розпорядження клієнтів. Клієнт такого
телекомунікаційного банку може використовувати для проведення операцій
будь-які доступні канали або користуватись різними комбінаціями каналів
залежно від ситуації [4]. Варто зауважити, що при електронному
обслуговуванню клієнтів при різних електронних послугах комерційних банків
повинен враховуватися не лише технологічний, а й людський фактор. Але
технічна система управління ризиками електронного обслуговування населення
дає ефективність у їх використанні та здійснення належного і вірного платежу
чи будь-якої іншої розрахункової операції. Кожна електронна банківська
послуга населенню країни має свої риси економічної ефективності [5].
Останнім часом спостерігався частковий відтік клієнтів з банку через
віртуальність. Однак, виявилося, що неможливість людського спілкування - це
досить вагомий фактор для населення нашої країни. В Україні є серйозні
проблеми для розвитку електронних послуг. Можна виділити основні причини,
що стримують розвиток і використання електронних грошей. Невисока ступінь
довіри до електронних грошей з боку споживачів і торгових підприємств, що
ще досі являється певним бар’єром у нашій країні для розвитку електронної
торгівлі та проблема недосконалості самих систем електронних грошей. Для
подальшого розвитку електронних банківських послуг ці проблеми необхідно
виправити в найближчому майбутньому.
Саме через це електронні банківські послуги і в подальшому будуть
становити тільки певну частку банківського бізнесу. Бурхливий розвиток
електронної комерції в сфері фінансових послуг навряд чи викличе різке
згортання традиційних банківських відділень. Скорочення їх буде відбуватись
поступово при модифікації їх функцій – в напрямі комбінованого надання
банківських послуг як через Інтернет, так і через місцеві банківські відділення.
На сьогодні існують перешкоди для ефективної діяльності інтернетбанкінгу, які вимагають вирішення в короткостроковому періоді. Потреби
клієнтів необхідно навчитися максимально швидко обробляти та аналізувати,
щоб якнайшвидше відреагувати на них. І для банків, звичайно, не можна
забувати, що українські споживачі більш надають перевагу традиційній
діяльності, тому розвинена мережа філій може значно підвищити пізнаваність
банку. Можна констатувати, що стан розвитку електронних банківських послуг
випереджає рівень їх правового регулювання, а це може призвести до
різноманітних колізійних ситуацій. Необхідність дослідження правових
проблем, пов’язаних із даним видом банківських послуг, є закономірною тому,
що діяльність банків у цій сфері не лише впливає не стабільність кредитно148

грошової та фіскальної систем держав, але й зачіпає майнові інтереси
невизначеного кола осіб, у тому числі, споживачів зазначених послуг.
Подальший розвиток даного сектору в Україні визначається в декількох
напрямках. Перший напрямок може полягати в тому, що переважна більшість
банків будуть мати веб-сторінки кожного регіонального відділення, де усі
будуть працювати за системою РС-банкінг. Іншим вектором розвитку може
стати широке співробітництво з інтернет-магазинами. І третім напрямком може
бути поява нових фінансових інститутів, фінансових або інтернет-порталів, які
об’єднають технічні можливості з усіма фінансовими установами, інтернетпровайдерами, засобами масової інформації [5].
Майбутнє інтернет-банкінгу в Україні тісно пов’язане з розвитком
роздрібного банківського обслуговування та взагалі зростанням банківського
ринку України. Взагалі, перспективи розвитку ринку банківських послуг
України дуже високі, але не в короткостроковому а в середньо та
довгострокових періодах, де перспективи ринку оцінюються як найліпші в
центрально-східній Європі. Великим клієнтам важливіше ексклюзивний,
нестандартний сервіс та персональна увага. Отже, перспективи розвитку
електронних послуг в Україні є досить високими, але попередньо потрібно
усунути ряд негативних якостей роботи даної системи. Різні види електронних
банківських систем, що використовуються комерційними банками є
перспективними по-своєму. В Україні жоден із банків не використовує
електронні послуги, як повну систему надання користувачам всієї необхідної
інформації, тому для розвитку даної системи потрібна вагома модернізація її
структурних елементів.
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ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА
ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки надзвичайно
важливого значення набуває проведення ефективної валютної політики. Постає
необхідність забезпечення стабільності функціонування національної валютної
системи, гармонізації інтересів експортерів та імпортерів, досягнення
збалансованості платіжного балансу України. Ефективна організація
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, розбудова
національної валютної системи та повноцінного валютного ринку вимагають
підсилення державного регулятивного впливу на діяльність суб’єктів валютних
відносин. Сучасні процеси валютного курсоутворення відіграють значну роль в
економічному житті держави. В залежності від валютної політики це може як
стимулювати так і стримувати економічний розвиток в країні. Тож питання
ефективності валютної політики в Україні є надзвичайно актуальним.
Дослідженню цього питання присвячено наукові праці відомих
зарубіжних учених: Дж. Вільямсона, М. Голдстайна, Дж. М. Кейнса, П.
Самуельсона, С. Фішера, Е. Хансена та інших. У вітчизняній економічній
літературі ці проблеми відображені у працях відомих українських науковців та
практиків: О. Береславської, С. Боринця, З. Васильченко, А.Гальчинського, Л.
Дмитриченко, І. Лютого, В. Міщенка, С. Міщенко, С. Науменкової, М. Савлука,
К. Черкашиної, С. Яременка та інших.
Валютна політика – сукупність економічних, правових та організаційних
заходів, що здійснюються центральним банком та іншими органами
державного регулювання щодо діючих у державі валютних взаємовідносин між
суб’єктами господарювання, домашніми господарствами та органами
державного управління.[2, с. 77]
Метою розробки та реалізації валютної політики є підтримка
макроекономічної рівноваги в країні, забезпечення стійкого економічного
зростання, підтримка цінової стабільності, рівноваги платіжного балансу тощо.
Основними цілями валютної політики є:
- лібералізація валютних відносин у країні;
- забезпечення збалансованості платіжного балансу та стабільних джерел
надходження іноземної валюти на національний ринок;
- забезпечення високого рівня конвертованості національної валюти;
- захист іноземних та національних інвестицій у країні;
- забезпечення стабільності курсу національної валюти [1, с. 105].
Валютна політика здійснюється органами економічного управління центральним банком, міністерством фінансів, органами валютного контролю - і
150

проводиться як координації міжнародних економічних відносин, посилення
позиції країни у боротьбі за ринки збуту, сфери вкладання капіталів тощо.
Досягнення цілей валютної політики забезпечується через законодавче
регулювання валютних відносин і контроль за виконанням установлених вимог
норм і правил. Тому поняття валютної політики і валютного регулювання тісно
пов'язані між собою [4, с. 315].
На сьогодні найважливішими проблемами валютного ринку України є
доларизація економіки, негативне сальдо платіжного балансу загалом та
поточного рахунку зокрема, недостатність пропозиції іноземної валюти, а
разом з тим й обсягу золотовалютних резервів НБУ , валютний клімат, що
стимулює втечу вітчизняних капіталів за кордон. Нагромаджений потенціал
даних проблем свідчить про гостру потребу їх вирішення.
На зовнішньоекономічну діяльність країни, структуру виробництва та
споживання суттєво впливають вибір режиму курсоутворення та контроль за
валютним ринком, що є пріоритетними завданнями держави при здійсненні
валютної політики. Однією з головних проблем реалізації валютної політики є
нестабільність курсу гривні до іноземних валют. За період з 01.01.2014
офіційний курс гривні щодо долара впав в середньому на 37% з 799,3000 грн за
100 дол. США до 1099,8100 грн за 100 дол. США станом на 01. 04. 2014; курс
гривні до євро – на 37, 33 % з 1104.1530 станом на 01. 01. 2014 до 1516,4180
грн. за 100 євро станом на 01.04. 2014. Тож з початку року спостерігається
значне коливання курсу валют і різке падіння курсу гривні.[3]
Нестабільна економічна та політична ситуація в країні, девальвація гривні
зумовили збільшення дефіциту за фінансовим і капітальним рахунком до 2
млрд. дол. США. Посилення девальваційних очікувань і відплив депозитів з
банківської системи призвели до зростання відпливу готівкової валюти поза
банки до 1,9 млрд. дол. США, тоді як за весь 2013 рік він становив 3,3 млрд.
дол. США. Водночас спостерігався відплив коштів за прямими іноземними
інвестиціями (209 млн. дол. США), а також за кредитами та облігаціями
приватного сектору.
Формування подвійного дефіциту (за поточним та фінансовим
рахунками), а також чергове планове погашення кредиту МВФ у розмірі 360
млн. дол. США призвело до скорочення резервних активів. За станом на 01. 01.
2014 обсяг золотовалютних резервів України складав 20, 415 млрд. дол. США,
а станом на 01. 03. 2014 - 15, 462 млрд. дол. США, що забезпечує
фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 1,8 місяця.
Обсяг операцій із безготівковою іноземною валютою на міжбанківському
валютному ринкуУкраїни за березень 2014 року (купівля та продаж у
доларовому еквіваленті) становив 33 362, 8 млн. доларів США, із готівковою
іноземною валютою - 1 576, 4 млн. доларів США.
Інтервенції
Національного
банку
України на міжбанківському
валютному ринку
України:
купівля
усіх
валютних
цінностей в
доларовому еквіваленті за березень 2014 року становить 52, 3 млн. одиниць
валюти, зокрема долар США 52, 3 млн. одиниць валюти за середньозваженим
курсом 923, 59 гривні за 100 одиниць валюти.
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За показником питомої ваги депозитів і цінних паперів (окрім акцій) в
іноземній валюті у грошовій масі М3, Україна належить до країн з помірним
рівнем валютного заміщення. Починаючи з 2007 року спостерігається
коливання рівня доларизації економіки в межах від 23,4 % у 2007 році до 32,4%
у 2012 році. [3]
Тож, валютна політика НБУ є однією з головних складових економічної
стратегії держави. Вона покликана стабілізувати вітчизняну економіку та бути
визначальним фактором впливу на її розвиток. Значна доларизація грошового
обігу, висока питома вага експорту у ВВП, залежність від світових фінансових
ринків та глобальних настроїв підвищують значення ефективної валютної
політики в сучасних умовах господарювання.
На даному етапі розвитку вітчизняна державна валютна політика
характеризується висхідним трендом зовнішніх запозичень, зниженням обсягу
золотовалютних резервів, підвищенням ролі адміністративних інструментів,
наданням переваги методам стримування попиту перед нарощенням пропозиції
іноземної валюти, значними коливаннями курсу валют. На сьогоднішній день
Україна має багато невирішених питань у сфері валютних відносин, що певною
сірою пов'язані із глобалізацією та світовою фінансовою кризою. Тому на
сучасному етапі як ніколи необхідним є швидке та ефективне вирішення
проблем валютної системи та її стабілізація.
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ЕЛЕКТРОННІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ПРОДУКТИ
У світі наразі спостерігається тенденція до все більш широкого
використання в усіх сферах суспільної діяльності сучасних інформаційних
технологій, і, перш за все, можливостей глобальної інформаційної мережі
Інтернет. Історично склалося так, що банківська сфера є найбільш чутливою до
їх розвитку. Це можна пояснити різними причинами, однією із яких є
необхідність обслуговування клієнтів у широких географічних масштабах (від
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регіонального до міжнародного) із мінімальними витратами, але із
максимальним ступенем зручності та універсальності пропонованих послуг.
Аналіз наукових публікацій показує, що дослідження окремих питань
щодо розвитку банківських електронних послуг, платіжних систем та їхніх
ризиків знаходить своє відображення у працях таких вітчизняних та зарубіжних
науковців, таких як, Б. Адамика, М. Гуцалюка, С. Єгоричева, Н. Єрьоміна, В.
Міщенко, С. Науменкова, Г. Юрчука. Сьогодні вітчизняний ринок банківських
продуктів і послуг достатньо насичений та різноманітний. Фінансово-кредитні
інститути пропонують клієнтам широкий спектр банківських продуктів і
послуг. Проте на порядку денному банки завжди гостро стоїть питання про
налагодження зручних та ефективних каналів дистрибуції (надання) своїх
послуг споживачам.
В умовах жорсткої конкуренції банки просто вимушені не тільки
розширювати перелік своїх фінансових та інформаційних продуктів і послуг,
але й активно освоювати нові перспективні сервіси, що дозволяють швидко та
якісно їх надавати, зробити максимально простими та доступними для клієнтів.
До того ж, якщо банк зацікавлений у залученні більшої кількості клієнтів та
отриманні максимального прибутку, він повинен надати обслуговування в
будь-який час та у будь-якому місці. Саме стратегії всебічної присутності та
доступності відповідає дистанційне банківське обслуговування.
За визначенням А.В. Нікітіна, «дистанційне банківське обслуговування –
це проведення операцій по рахунках клієнта на підставі його дистанційних
розпоряджень, а дистанційне розпорядження – це розпорядження банку
виконати певну операцію, передане клієнтом погодженим каналом доступу із
певною процедурою передачі розпоряджень» [4, с. 187].
Отже, сутність дистанційного банківського обслуговування полягає у
самообслуговуванні клієнтів. Технологія самообслуговування є технологічним
видом взаємодії банку з клієнтами, яка дозволяє їм обслуговуватися незалежно
від працівника банківського сервісу.
В сучасному світі ціниться мобільність та економія часу, і саме
електронні банківські послуги, що пропонують банківські установи, зможуть
забезпечити потреби клієнтів будь-де та у будь-який час.
Для ефективнішого ведення діалогу з клієнтами сучасні банки почали
розвивати сервіси дистанційного обслуговування, такі як:
система «Клієнт-банк», що включає підсистеми «Клієнт-Банк» (для
юридичних осіб), а також «Домашній банкінг» (для фізичних осіб);
мобільний банкінг (WAP-банкінг), телефонний банкінг (телебанкінг),
відеобанкінг та мережі банкоматів (АТМ);
Інтернет-банкінг.
За допомогою таких видів дистанційного обслуговування клієнт має
можливість здійснювати ті ж самі стандартні операції, що і у «фізичному» офісі
банку (за винятком операцій з готівкою).
До суттєвих характеристик дистанційного банківського обслуговування
слід віднести такі параметри:
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можливість побудови гнучкого графіку роботи як банком так і клієнтами,
які, в основному, самостійно обирають час, місце та інтенсивність
звернення до банку;
гнучкість в доведенні конкретної послуги до клієнта;
відсутність регламентації форм традиційного банківського обслуговування;
можливість використання в процесі надання послуг нових комбінацій та
комплексів фінансових інструментів;
здійснення регулярного контролю за якістю надання послуг тощо [1].
Крім того, здійснення дистанційного банківського обслуговування
мінімізує використання людської праці, сприяє скороченню організаційних
витрат, зменшує деякі види банківських ризиків, таких як втрата платіжних
документів, їх фальсифікація, неправильна адресація, знижує ймовірність
помилок у реквізитах платежу, прискорює обмін інформацією між банками та
клієнтами, обробка платежів здійснюється переважно у реальному часі, зростає
швидкість проходження платежів тощо [2, с. 7].
Серед банків, які активно просуваються на шляху освоєння електронного
банківського обслуговування слід зазначити: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
ПАТ «Приватбанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Фінанси та
кредит», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «УкрСиббанк», тощо. За
даними Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" в
Україні 45 банків оголосили, що вони активно просуваються шляхом розвитку
електронного банківського обслуговування, 41% банків мають інформаційний
інтернет-ресурс, 16% заявили про наявність власних функціональних інтернетрішень, 13% надають часткові інтернет-послуги, у 12% банків працюють
системи «Клієнт-банк», але у деякої частини банків ресурси в Інтернеті
відсутні.
Лідером на вітчизняному ринкові Інтернет-банкінгу є "Приват-Банк",
який першим в Україні запровадив власну систему Інтернет-банкінгу —
"Приват-24, пропонуючи клієнтам досить широкий спектр послуг.
Користувачам "Приват-24" доступні практично всі основні банківські операції з
персонального домашнього комп'ютера, зокрема:
поповнення рахунку, перегляд виписок і залишків на рахунку;
можливість відкриття карткового та поточного рахунків;
сплата комунальних послуг;
відкриття депозитних рахунків у національній та іноземній валютах;
виконання операцій обміну валют та можливість конвертувати валюти при
перерахуванні коштів із використанням пластикових карток;
замовлення пластикових карток з наступним одержанням їх у заздалегідь
обраному відділенні банку.
"Приват-24" дає змогу здійснювати внутрішньобанківський переказ
грошей у системі Privat Money, а також міжбанківський — у системі SWIFT та
можливий переказ коштів у системі Western Union. Підключення до інтернетбанку "Приват-24" може здійснюватися через банкомат [3,с.415].
Використання електронних банківських послуг, зокрема Інтернетбанкінгу значно спрощує роботу банків, оскільки дозволяє автоматизувати
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роботу касирів і операціоністів, що особливо важливо для великих фінансових
установ, де проводиться значна кількість трансакцій, до того ж використання
онлайн-технологій дозволяє банкам збільшувати клієнтську базу.
Варто зауважити, що при електронному обслуговуванню клієнтів при
різних електронних послугах комерційних банків повинен враховуватися не
лише технологічний, а й людський фактор. Але технічна система управління
ризиками електронного обслуговування населення дає ефективність у їх
використанні та здійснення належного і вірного платежу чи будь-якої іншої
розрахункової операції. Кожна електронна банківська послуга населенню
країни має свої риси економічної ефективності [5].
В Україні також існують серйозні проблеми для розвитку електронних
послуг. Можна виділити три основні причини, що стримують розвиток і
використання електронних грошей:
1) невисока ступінь довіри до електронних грошей з боку споживачів і
торгових підприємств;
2) недосконалість самих систем електронних грошей;
3) відсутність законодавства та належного захисту в цій сфері.
Таким чином, електронне банківництво сьогодні в Україні має великий
потенціал для подальшого розвитку і значні перспективи. В умовах жорсткої
конкуренції вітчизняні банки повинні намагатися запроваджувати для клієнтів
ширше коло послуг і вищий рівень задоволення їхніх потреб в банківському
обслуговувані.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВАЛЮТНОЇ
ТА ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
У сучасних економічних умовах валютна політика є дійовим важелем
впливу на економічний розвиток країни. Валютний курс, разом із процентними
ставками та динамікою цін виконують роль основних орієнтирів при здійсненні
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аналізу і оцінки стану економіки, визначенні перспектив її розвитку. Від
характеру валютної політики залежить не лише стабільність національної
валюти, але й стан платіжного балансу, обсяги валютних резервів, динаміка
експортно-імпортних операцій. Узагальнення економічних досліджень,
присвячених оцінці світової фінансової кризи 2007-2008 рр., дає ще одну
підставу для висновку про необхідність посилення монетарного та валютного
регулювання в умовах фінансової моделі глобалізації.
Розробці та реалізації грошово-кредитної політики та валютної політики
як її невід’ємної складової присвячені праці сучасних вітчизняних науковців:
О. Береславської, А. Гальчинського, О. Дзюблюка, С. Корабліна, В. Міщенка,
С. Науменкової, О. Пасічника, В. Стельмаха, А. Чухна. Але, незважаючи на те,
що валютні відносини завжди були в центрі уваги економічної теорії, а
теоретичним засадам курсоутворення, ролі валютного регулювання в
економічному зростанні, ефективності валютної політики та шляхам її
оптимізації присвячені праці як зарубіжних, так і вітчизняних економістів, на
сьогодні в економічній літературі не досягнуто консенсусу щодо трактування
сутності валютно-курсової політики і практично відсутні роботи, присвячені
дослідженню теоретичних основ її формування, що негативно позначається на
системі її впровадження.
У зарубіжній економічній літературі визначення валютної політики є
поширеним. Так, російські економісти О. Мовсесян, С. Огнівцев дають
тлумачення валютної політики як «…сукупності заходів, які здійснюються
державою в сфері валютно-кредитних відносин для виконання поставлених
перед країною цілей і завдань» [5, с. 164].
Аналогічним є погляд на валютну політику Л. Красавіної. Вона вбачає
сутність валютної політики у «…сукупності заходів, що здійснюються у сфері
міжнародних валютних та інших економічних відносин у відповідності із
поточними і стратегічними цілями країни» в рамках «магічного багатокутника»
[4, с. 177].
Більш конкретизованими є підходи до інтерпретації сутності валютної
політики вітчизняних вчених – дослідників. В. Козик, Т. Шемет, А. Філіпенко,
пишуть, що валютна політика це – «…невід’ємна складова грошово-кредитної
політики держави, сукупність економічних, правових та організаційних заходів,
що здійснюються державними органами влади, центральними банками та
фінансовими закладами, міжнародними валютно-фінансовими організаціями у
сфері міжнародних валютних відносин на національному, регіональному рівнях
та у глобальному масштабі на основі валютного законодавства у двох формах –
структурній та поточній» [3]. Проте, варто зауважити на тому, що не завжди
заходи, що здійснюються на регіональному чи міжнародному рівні, тобто,
міждержавні валютні угоди, або рішення міжнародних організацій, що
визначають міжнародні правові аспекти організації валютних операцій,
переходять у площину внутрішньої грошово-кредитної політики держави.
Цьому передує певний спосіб (який триває певний час, що інколи вимірюється
роками) приведення до дії міждержавних валютних угод, або рішень
міжнародних організацій всередині даної держави, тобто певна форма
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перетворення міжнародної норми, що є обов’язковою для «держави в цілому»,
в норму національного закону, що є обов’язковим для фізичних і юридичних
осіб відповідної держави.
Ототожнюють валютну та валютно-курсову політики А. Мороз і
М. Пуховкіна та Б. Івасів і Б. Адамик Вчені під валютною (курсовою)
політикою розуміють «сукупність заходів, які проводяться державою у сфері
міжнародних валютних відносин відповідно до її тактичних та стратегічних
цілей» [12, с. 467]. Проте варто зазначити, що таке ототожнення є хибним,
оскільки валютно-курсова політика (політика обмінного курсу) є складовою
валютної політики, і тому є вужчим поняттям.
Такої ж думки дотримується і О. Дзюблюк, який розрізняє валютну та
валютно-курсову політики: «Валютно-курсова політика (політика обмінного
курсу) – це елемент валютної політики держави, спрямований на визначення
порядку встановлення й особливостей регулювання курсу національної валюти
стосовно інших валют» [1, с. 197].
О. Пасічник наголошує, що валютно-курсова політика виступає
складовою як грошово-кредитної, так і валютної політики, і реалізується
центральним банком виключно на національному рівні та направлена на
досягнення стабільності національної грошової одиниці, як основного завдання
Національного банку України, визначеного статтею 99 Конституції України. В
свою чергу, автор валютно-курсову політику трактує як – «…комплекс
нормативно-правових, прогнозних, регулюючих та контролюючих заходів
центрального банку щодо управління валютним курсом з метою забезпечення
стабільності національної грошової одиниці та створення умов для
економічного зростання» [6, с. 8–9].
Таким чином, можна зробити висновок про те, що валютна політика
держави – це розробка та реалізація органами державної влади, центральними
банками, фінансовими установами економічних, правових та організаційних
заходів впливу на відносини різних суб’єктів щодо операцій з валютою.
Проте невід’ємною складовою валютної політики є валютно-курсова
політика, тому окрім специфічних ознак, для неї будуть притаманні й спільні з
валютною політикою риси, то дану дефініцію слід розглядати як в широкому,
так і у вузькому розумінні. Так, у широкому розумінні, валютно-курсова
політика являє собою законодавчо закріплені повноваження центрального
банку по здійсненню комплексу заходів у сфері регулювання, контролю, тому
ще це традиційні форми реалізації будь-якої політики, й адміністрування
валютного курсу, спрямованого на забезпечення ефективної його динаміки, для
досягнення цілей грошово-кредитної політики держави. Особливими важелями
керування валютним курсом є ринкові та адміністративні інструменти валютнокурсової політики, під впливом яких спостерігаються закономірні зміни
валютного курсу, покликані встановити оптимальний його рівень для
досягнення цілей грошово-кредитної політики держави.
Відмінні ознаки валютної та валютно-курсової політик держави виділені
в таблиці 1.
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Таблиця1
Спільні та відмінні риси валютної та валютно-курсової політики держави
Валютна політика
Валютно-курсова політика
 валютний курс
 платіжний баланс
 зовнішньоекономічна
діяльність
 грошовий обіг

 валютний курс
Об’єкт
політики

 грошовий обіг

 Міністерство фінансів
 Кабінет Міністрів
Суб’єкти
 банки та інші
політики
фінансові установи, які
здійснюють операції з валютою
 центральний банк
 міжнародні валютно-фінансові
організації
 валютне регулювання
 валютний контроль
Методи
 міжнародне валютне
співробітництво

 центральний банк

 національний
 регіональний
 міжнародний

 національний
 регіональний

Рівень
здійснення

 забезпечення правових умов
організації валютних відносин
 організація
контролю
за
здійсненням валютних операцій
 дедоларизація економіки
Завдання
 оперативне регулювання сальдо
платіжного балансу та
підтримання його рівноваги
 накопичення валютних резервів
 захист конкурентних позицій
вітчизняного товаровиробника

 Міністерство фінансів

 прогнозування
валютного
курсу
 валютне регулювання
 валютний контроль

 досягнення стабільності курсу
національної грошової одиниці
 запровадження
ефективного
механізму
оперативного
управління валютним курсом
 операції
з
офіційними
резервами
країни
та
приведення їх до рівня,
спроможного
забезпечити
стійкість курсу національної
валюти за умов кон’юктурних
коливань економіки

Джерело: розроблено автором

Отже, валютна та валютно-курсова політика мають чимало як спільних,
так і відмінних рис. Найхарактернішою спільною рисою обох політик є
валютний курс як об’єкт політики. Також спільними є методи здійснення
валютної та валютно-курсової політик, основними з яких виступають валютне
регулювання та валютний контроль.
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ІНТЕРНЕТ - БАНКІНГ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
На сьогоднішній день, коли кількість банківських послуг невпинно
зростає, якість роботи банку з клієнтами визначається не тільки набором
наданих послуг, а і рівнем впровадження комп’ютерних та інтернет технологій, які значно спрощують процес взаємодії клієнтів з банком.
Банківська сфера є найбільш чутливою до їх розвитку. Це пояснюється
необхідністю обслуговування клієнтів у широких географічних масштабах (від
регіонального до міжнародного) із мінімальними витратами, але із
максимальним ступенем зручності та універсальності пропонованих послуг.
Широкому застосуванню інтернет-технологій сприяє і висока конкуренція у
сфері банківського обслуговування. інтернет дозволив значно розширити ринок
банківських продуктів і послуг, ураховуючи усі види дистанційного
обслуговування, у тому числі інтернет-банкінг.
Дослідження інтернет – банкінг проводилися вченими різних
спеціальностей – економістами, аналітиками, менеджерами. Цій проблематиці
присвятили свої дослідження українські та зарубіжні вчені, серед яких можна
відзначити: А. Ю. Серьогін, Д. Н. Гусєв, М. А. Домніна, О. О. Чуб, Х. О.
Засадна, Б. П. Адамик, О. О. Гаврилова, В. М. Кравець, О. Д. Вовчак.
Актуальність дистанційного банківського обслуговування розглянуто в працях
А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук.
Поняття “інтернет - банкінг” увійшло в сучасний бізнес на початку 80-х
років, коли перші західні банки почали надавати своїм клієнтам деякі послуги
без відвідування банку фізично – для отримання послуги клієнту достатньо
було завітати на сайт банку в мережі інтернеті, використовуючи надані банком
паролі, виконати необхідну кількість операцій. Інтернет - банкінг являє собою
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технологію віддаленого банківського обслуговування “home banking”
(“віддалений”, або “домашній” банкінг), що дозволяє клієнту, не відвідуючи
банківський офіс, здійснювати різного роду операції та одержувати такі
банківські послуги:
- надання банківської інформації загального користування, зокрема, щодо
умов вкладів і видання позик, курсів валют тощо;
- купівля та продаж валюти;
- відкриття депозитів;
- надання авторизованої інформації про стан рахунків клієнта (залишки,
обороти, виконання виписок за певний період);
- оплата товарів, страхових полісів, комунальних послуг;
- поповнення карткових рахунків тощо.
Вважаю, що такий різновид віддаленого банкінгу є найбільш
прогресивним, зручним і перспективним. Клієнту немає необхідності купувати
чи встановлювати спеціальне програмне забезпечення. Достатньо лише
отримати в банку ім’я та пароль для входу в систему та інформацію з ключем
для електронного підпису своїх розпоряджень банку. Саме тут і з’являються
великі можливості: банку зручно надавати послуги, клієнту – отримувати їх.
В Україні декілька банків надають послуги з інтернет - банкінгу, а саме
Приватбанк, Райфайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Universal Банк,
ОТП Банк, Родовід Банк, ПУМБ та VABBANK. [1]
Одною із головних причин, що стимулює банки займатися інтернетбанкінгом, є виникнення значного попиту на дані послуги. Безумовно,
віддалене обслуговування клієнтів через інтернет вигідне банкам, насамперед,
тому що до мінімуму знижуються витрати банку, пов’язані зі здійсненням
операцій. Витрати на створення (купівлю) і запуск банківської інтернетсистеми можна співставити з витратами на відкриття одного звичайного
відділення чи філії банку. Якщо до цього додати мізерні витрати на здійснення
операцій, то швидкість окупності інтернет-відділення банку і його загальна
ефективність будуть у кілька разів вище, ніж у звичайного відділення. Але все
це можливо при дотриманні, як мінімум, однієї умови, що одночасно є
достатньо суттевою причиною інтересу банків до інтернет-банкінгу, – це
можливість залучити велику кількість клієнтів, що не прив’язані до
географічного розташування банку.
Інтернет-банкінг також приваблює і фахівців програмного забезпечення,
які, вбачаючи в банках потенційних клієнтів, відкривають для себе новий, дуже
перспективний ринок. Удосконалюючи системи віддаленого банківського
обслуговування та намагаючись задовольнити все більше споживачів,
програмісти вже захопили і намагаються зберегти й надалі прибуткову нішу на
ринку банківських електронних послуг [2].
Сучасні Інтернет-технології дозволили банкам істотно прискорити та
спростити документообіг, знизити собівартість банківських операцій, зменшити
обсяг паперової роботи. Інтернет-банкінг знижує витрати банку, підвищує
комфорт і дозволяє банку отримувати додатковий комісійний дохід [3]. Завдяки
цьому, щоб залучити й утриматиклієнтів, банки часто пропонують більш
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вигідні умови клієнтам, які укладають договори задопомогою системи
Інтернет-банкінгу: більш високі відсоткові ставки по депозитах і можливість їх
дострокового закриття, вводять невелику фіксовану ставку за операцію,
єдинуплату за будь – яку кількість платіжних доручень. Більш того, завдяки
системі Інтернет-банкінгу клієнт може обирати банк не за територіальним
принципом, а орієнтуючись на наданий сервіс і встановлені тарифи того чи
іншого банку.
Проте існує ряд причин, які гальмують розвиток інтернет-банкінгу в
Україні і недозволять банкам відмовитися від обслуговування клієнтів через
свої відділення.
Здійснення в Україні банківських розрахунків через інтернет стримується
відсутністю відповідних законодавчих актів, які регулювали б цей вид
діяльності. До вітчизняної інтернет-комерції певне відношення має лише
Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження
Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх
застосуванням” № 137 від 19 квітня 2005 року, адже оплата банківських
інтернет-послуг здійснюється саме за допомогою пластикових карток, а також
Лист Департаменту платіжних систем Національного банку України “Про
надання інформації про використання інтернет-технологій клієнтами банків при
здійсненні розрахунків” від 13 червня 2007 року № 25- 112/1151-6023, в якому
згадується про програмний продукт Інтернет-банкінг [4, 5]
Гальмом стрімкого розвитку електронного банкінгу в Україні також є
недостатня кількість користувачів Інтернету та нерівномірність проникнення
Інтернету в різних регіонах країни. Сьогодні цифровими послугами
користуються в основному клієнти, які мешкають в місті, мають прибуток вище
за середній та доступ до інтернет. Для мешканців села послуга інтернетбанкінгу часто є зовсім недоступною. Причому більшість жителів міста часто
використовують інтернет тільки як інформаційну мережу або як канал для
ділового листування.
Варто відзначити, що значною мірою недостатньо високі темпи
опанування нашими громадянами цієї технології обумовлюються фактором
необізнаності з існуванням такої послуги: лише 46 % від загального числа
українських користувачів мережі Інтернет взагалі знають про існування
послуги інтернет - банкінгу [6].
Аналізуючи сьогоднішній стан та проблеми інтернет – банкінгу дозволяє
висунути низку рекомендацій щодо активізації процесу розвитку інтернет банкінгу в Україні:
- банкам необхідно: виробити стратегію продажів своїх on-line послуг
через Інтернет, якісно демонструвати їх переваги; розробити якісні Web сторінки, якими було б зручно користуватись; постійно робити клієнтам
індивідуальні пропозиції відносно їх коштів, а не загальні рекламні
анонси, постійно враховувати можливості та побажання клієнтів;
звернути увагу на забезпечення інформаційно-технологічної безпеки
електронних послуг шляхом захисту комунікацій і транзакцій;
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- основним завданням для українського інтернет - банкінгу є на
сьогоднішній день завоювання довіри клієнтів. Для цього необхідно
активно рекламувати системи інтернет - банкінгу в пресі, на телебаченні
та в інтернеті. Необхідно створити рекламний інтернет - портал,
присвячений інтернет - банкінгу, де була б представлена інформація про
цей сектор ринку;
- важливою складовою стратегії розвитку інтернет - банкінгу повинна
стати розробка правової бази, зокрема, фінансових і законодавчих
документів, які ефективно регулювали і підтримували би систему
інтернет - банкінгу в Україні.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц.,Гудзинська Л.Ю.
ДЕПОЗИТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ
В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Одним з головних джерел формування ресурсної бази банку є залучені
кошти, а саме депозитні вклади юридичних та фізичних осіб. Хоч депозитні
операції є пасивними операціями, вони не приносять дохід банку, оскільки є,
витратними, але саме за рахунок залучених коштів банки можуть здійснювати
свої активні операції, які приносять значний дохід.
Теоретичні та практичні аспекти формування ресурсної бази комерційних
банків, зокрема і залучених коштів банків, вивчалися вітчизняними та
зарубіжними науковцями. Значний внесок у дослідження цієї проблеми
зробили українські вчені І.О. Лютий, В.І. Міщенко, С.В. Міщенко,
В.М. Шелудько, М.Д. Алексеєнко, А.М. Мороз, М.І. Савлук, Л.О. Примостка,
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А.П. Вожжов, О.В. Дзюблюк, О.В. Васюренко, О.Д.Заруба. Варто відмітити
дослідження російських авторів: Е.Ф. Жукова, І.Т. Балабанова, Ю.А. Бабичевої,
В.І. Колесникова, Л.П. Кроливецької.
При зростанні ресурсної бази комерційних банків, у тому числі і обсягів
депозитів, розширюються масштаби їх діяльності, але нещодавні політичні
події вплинули на таку здатність банків України, саме тому тема, що
розглядається є актуальною.
Варто підкреслити, що депозитні операції відіграють значну роль у
діяльності банку [1]:
• депозитні операції є головним джерелом проведення активних операцій.
Від характеру депозитів залежать види кредитних операцій і, відповідно,
розмір доходу банку;
• правильна організація депозитних операцій забезпечує ліквідність
комерційних банків;
• депозитні операції сприяють прискоренню безготівкових розрахунків;
• ресурси, сформовані за рахунок депозитних операцій, зазвичай дешевші
за міжбанківські кредити.
Але водночас депозитні операції мають певні недоліки:
• операції щодо залучення коштів у вклади пов’язані зі значними
маркетинговими зусиллями, грошовими і матеріальними витратами
комерційних банків. Це не дає змоги комерційному банку в разі
необхідності оперативно отримувати грошові кошти для проведення
активних операцій, здійснення непередбачених платежів;
• мобілізація коштів у вклади (депозити) в більшості випадків залежить від
вкладників, а не від комерційного банку, якому часто важко, а то й
неможливо досягти додаткового залучення коштів;
• загальний обсяг тимчасово вільних грошових коштів у рамках окремого
банку або району об’єктивно обмежений.
Банки, які прагнуть здійснювати активну діяльність, яка супроводжується
значними обсягами доходу, потребують вільних чи тимчасово вільних коштів у
своєму розпорядженні. Такі надходження вони частіше за все отримують від
депозитних вкладів населення та корпоративних клієнтів.
Протягом осені-зими 2014 р. в Україні відбувалися значні політичні
зміни. Дуже часто політичні негаразди в державі впливають на економічну
сферу життя суспільства та держави. Така закономірність спостерігається і в
Україні.
Весна 2014 р. в Україні почалась з того, що населення через паніку на
політичній основі почало масово достроково вилучати свої депозитні вклади,
через що банки зіштовхнулися з проблемою недостатнього рівня ліквідності.
Вони не мали досить коштів для здійснення своїх активних операцій у
запланованому обсязі, тому багато банків тимчасово припинили кредитування і,
відповідно, втратили потенційний прибуток.
Щоб привабити клієнтів та залучити депозитні вклади банківські
установи масово почали активну маркетингову політику. Серед методів такої
політики спостерігалося декілька типів пропозицій для клієнтів. По-перше,
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деякі банки, такі як ПриватБанк, ОщадБанк та інші, повідомили клієнтів про те,
що вони згодні нарахувати своїм клієнтам, які достроково розірвали депозитні
угоди впродовж осені-зими 2014 р., відсотки, за умови, якщо клієнти поновлять
угоди. Другий вид поведінки, це запровадження нових депозитних продуктів у
вигляді акційних пропозицій, а саме короткострокових депозитів (в основному
до трьох місяців) та ощадних вкладів. За такими продуктами клієнтам
пропонувалися значно більші відсоткові ставки, ніж спостерігалися раніше. Ще
один метод, який використало дуже багато банків України, це метод
підвищення відсоткових ставок за депозитами (рис.1).
Лідером серед банків за розміром депозитних ставок у березні 2014 року
був PlatinumBank, де відсоток за строковими депозитами з виплатою відсотків
щомісяця у гривні складав 25%, а у доларах США – 12,5% [8]. Поряд з ним
бачимо також банк «Фінанси та кредит», який пропонував депозитні ставки у
розмірі 22% у гривні та 10, 5% у доларах США [6]. Значна кількість банків
підвищило ставки за депозитами, але найбільшу зміну можемо спостерігати у
політиці банку ВТБ, який збільшив ставку за гривневими депозитами
приблизно на 5% у порівнянні з аналогічним показником у лютому 2014 р. [3].

Рис. 1. Відсоткові ставки банків України за річними депозитами зі
щомісячною виплатою у гривні та доларах США станом на березень 2014 р., %
Джерело: побудовано автором на основі [3-8].

Необхідно зазначити, що одним з напрямків збільшення депозитної бази
банку є розробка та впровадження нових видів депозитних рахунків та
поліпшення рівня обслуговування клієнтів.
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Для якісного управління депозитними ресурсами комерційним банкам
необхідно вирішити наступні завдання [2]:
• по-перше, визначити найбільш вигідних клієнтів, тобто клієнтів, які
забезпечать більшу стабільність депозитної бази та більш високий
залишок на своєму рахунку;
• по-друге, визначити кількість клієнтів, яких необхідно залучити для
підтримання заданого обсягу депозитної бази;
• по-третє, проводити роботу щодо залучення найбільш вигідних
потенційних клієнтів, одночасно продовжуючи утримувати старих
клієнтів;
• по-четверте, проводити гнучку цінову політику в розрізі окремих
клієнтів.
Отже, можна спостерігати значний вплив теперішньої політичної ситуації
в Україні на діяльність банків та депозитного ринку зокрема. Такі події
негативно вплинули на всю економіку України, що змушує банківські установи
вдаватися до витратних методів приваблення клієнтів для певної стабілізації
своєї діяльності.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ
ЦІННОСТЯМИ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Міжнародний досвід переконливо засвідчує, що економічне зростання і
забезпечення ефективних умов для розвитку приватного сектору, покращення
соціального захисту та добробуту населення можливе лише за умови
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ефективного розвитку валютного ринку як одного з головних елементів
ринкової економіки.
Велике значення для розвитку банківського законодавства, зокрема і у
валютній сфері, має концепція розвитку банківської системи України, яка
також повинна містити основні напрями та шляхи вдосконалення банківського
законодавства.
Робота щодо вдосконалення банківського законодавства не повинна
обмежуватися прийняттям лише законів - необхідне нормативне регулювання
окремих сфер банківської діяльності та їх відносин із клієнтами
(розрахункових, кредитних, валютних тощо), формування спеціального
механізму реалізації тих чи інших положень у банківській сфері (йдеться про
лібералізацію валютних операцій перерахування іноземної валюти за кордон
або залучення іноземних інвестицій, упорядкування засад вексельного обігу,
врегулювання інституту арешту коштів банків тощо).
Аналіз чинного банківського законодавства свідчить, що воно
знаходиться ще на етапі становлення й розвитку і не повною мірою відповідає
етапу розбудови ринкової економіки. Так, Костюченко О.А., виділяє для
банківського законодавства в цілому, безвідносно виключно валютних
операцій, наступні негативні риси:
а) багаторівневий характер правового регулювання банківської діяльності
та наявності значної кількості підзаконних нормативних актів. У зв’язку з цим
важливого значення набуває питання ієрархії джерел банківського права;
б) відсутність єдиного кодифікованого акта з банківської діяльності;
в) динамічність норм банківського права і внесення частих змін та
доповнень до нормативних актів, що регулюють банківську діяльність;
г) суперечливість і складність багатьох нормативних актів, їх
неузгодженість з актами, що стосуються взагалі різних сфер народного
господарства регулюють господарські відносини,
д) недостатня кількість офіційних джерел, де публікуються нормативні
акти з банківської діяльності, і труднощі, що виникають з пошуком і
користуванням цими актами. Існуюча їх публікація не відповідає формальним
вимогам обнародування, а умови їх розповсюдження не забезпечують
учасникам загальнодоступності актів [7, с. 14-19].
На рівні з недосконалістю законодавчого регулювання з боку держави у
валютній сфері, зокрема при здійсненні валютних операцій та валютного
контролю, також виявляються такі практичні проблеми:
- відсутність в Україні єдиної національної системи органів валютного
регулювання та відсутність конкретного порядку визначення їх функцій та
повноважень, що призводить до збільшення фінансових правопорушень у
валютній сфері;
- наявність низки нормативно – правових актів, що регулюють ці
відносини;
- застарілість нормативно – правового регулювання валютних відносин в
Україні, зокрема те, що основою системи валютного контролю з часів
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проголошення незалежності України досі залишається використання валютних
обмежень;
- надвідкритість економіки України, її залежність від кон’юнктури
світових ринків і вразливість до зовнішніх шоків;
- загроза втечі капіталу з країни на фоні негативних кризових явищ та
нестабільності у політичному житті держави;
- неефективна фінансова політика держави;
- наявність в Україні нелегальних чи напівлегальних схем виводу
капіталу з країни;
- операції з експорту та імпорту являються найбільш завуальованим
каналом відпливу капіталу з країни;
- перерахування інвалюти в оплату за послуги та використання активів
нематеріального характеру є неконтрольованим з боку органів валютного
контролю [9, с.199-205];
- в законодавстві України не передбачено поділу податкових органів на
органи валютного контролю та агентів валютного контролю, що призводить до
неоднакового тлумачення їхніх повноважень;
- процедура проведення перевірок Національним банком України
врегульована лише по відношенню до банків, а не до всіх учасників валютних
відносин (зокрема щодо фізичних та юридичних осіб);
- порядок проведення перевірок дотримання умов ліцензії на здійснення
валютних операцій фізичними та юридичними особами (резидентами і
нерезидентами) взагалі невизначений;
- колізійність підзаконних нормативних актів, що сприяє існуванню
напівлегальних і легальних шляхів відпливу валютних коштів за межі України
[8, с.85-91].
Як відомо, сучасний нормативний вакуум у сфері банківської діяльності
та недосконалість її правового регулювання, зумовлені зміною соціальнополітичного устрою і напрямів економічного розвитку країни. Деякі нормативні
акти не завжди узгоджуються між собою, інколи навіть суперечать один
одному, що потребує поліпшення правового регулювання банківських
відносин.
Серйозною перешкодою для регулювання банківських відносин є також
внесення частих змін до законів невдовзі після їх прийняття, як це мало місце,
наприклад, із Законом України «Про банки і банківську діяльність». Часті зміни
і доповнення до законів не сприяють стабільності банківського законодавства і
негативно впливають на практику його застосування суб’єктами
господарювання.
Пошук шляхів вирішення проблем у валютній сфері України сприятиме
правильній оцінці перспектив вдосконалення та розвитку сфери валютних
відносин в Україні.
Такими шляхами на нашу думку може бути:
- викладення правил режиму валютного контролю в систематичній чіткій
формі;
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- перегляд системи покарань та порядку застосування і мір
відповідальності за недотримання норм валютного законодавства;
- перегляд системи валютного регулювання і контролю убік
максимального спрощення;
- прийняття спеціального нормативно – правового акту з питань
регулювання порядку проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами
валютних правовідносин вимог валютного законодавства;
- прийняття Закону «Про валютне регулювання і валютний контроль», де
необхідно чітко визначити систему органів валютного контролю;
- в проекті закону «Про валютне регулювання і валютний контроль»
віднести до повноважень Державної митної служби України в сфері валютного
регулювання комплексний контроль за порядком переміщення валютних
цінностей та товарів через митний кордон України.
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КРЕДИТНІ РИЗИКИ
В СУЧАСНІЙ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
В сучасних умовах, які пропонує глобалізований ринок, розвинена
банківська система, на стан якої впливає як внутрішня економічна і політична
ситуація, так і зміни світової банківської системи, є ключовим елементом
успішного економічного розвитку держави. При цьому, для стабільності цієї
системи дуже важливу роль грають банківські ризики та система управління
цими ризиками.
Важливу роль в
економіці
України
відіграє банківська
система, функціонування якої можливе в розрізі інтересів всіх господарюючих
суб'єктів
та
дестабілізація якої
може
призвести до
глибокої фінансової кризи. Банківська система концентрує величезні грошові
капітали, забезпечує
їх
міжгалузевий
та
міжрегіональний
перерозподіл, обслуговує поточні виробничі потреби та інвестиційні потреби
підприємств. Враховуючи вище перераховане, можна стверджувати, що
забезпеченнянадійності діяльностікомерційнихбанків відноситься до одного з
найважливіших завдань, що стоять перед державою задля забезпечення
стабільної економіки в цілому. Важливим елементом цього є контроль за
рівнем банківських ризиків, одним з основних серед яких і є кредитний ризик.
Крім
того,
глобалізація
фінансових
ринків, посилення міжнародних
взаємозв’язківУкраїни у міжнародному економічному просторі та
посилення конкуренції
зумовлює
вивчення
питання
забезпечення
надійності діяльності банківських установ шляхом розвитку інституту ризикменеджменту в Україні.
Динамічні процеси розвитку і трансформації сучасного ринкового
середовища призводять до істотного посилення конкурентної боротьби на
внутрішніх та зовнішніх ринках, що, в свою чергу, зумовлює виникнення нових
та модифікації існуючих факторів, які впливають на організацію та
ефективність
здійснення
банківської
діяльності.
Це
закономірно
супроводжується актуалізацією проблеми підвищення ефективності управління
ризиками банківської діяльності.
Ризик є складовою банківської діяльності, оскільки для неї, як і для будьякої фінансово-економічної діяльності, характерним є високий рівень
залежності прийняття управлінських рішень від впливу значної кількості
факторів та дій контрагентів, котрі важко передбачити з необхідною точністю.
Саме з невизначеністю, або з імовірнісними процесами, зумовленими важкістю
точного передбачення перебігу подій у майбутньому, як правило, пов’язується
виникнення ризику. [1]
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Перейдемо до розгляду безпосередньо кредитних ризиків, які виникають
в діяльності українських банків. Для початку наведемо узагальнене визначення
кредитного ризику як ризику втрат, пов’язаних із погіршенням стану дебітора,
контрагента за угодою, емітента цінних паперів, що вказує на те, що сфери
виникнення кредитного ризику не обмежуються тільки процесом банківського
кредитування. [2]
Подібне визначення кредитних ризиків наведене у методичних вказівках
Національного банку України з інспектування банків «Система кількісної
оцінки ризиків» [3]: кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, що виникає через неспроможність сторони, яка взяла
на себе зобов’язання, виконати умови фінансової угоди із банком.
Кредитний ризик притаманний усім видам банківської діяльності, де
результат залежить від діяльності контрагента, емітента або позичальника. Він
виникає щоразу, коли банківська установа надає кошти, бере зобов’язання
щодо їх надання, інвестує кошти або іншим чином ризикує ними відповідно до
укладених угод. При цьому кредитний ризик поєднує в собі такі ризики, як
стратегічний ризик, валютний ризик, процентний ризик, ринковий ризик, ризик
країни тощо.
КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ
За сферою
виникнення
За характером
охоплення
Залежно від
груп
позичальників
Залежно від
видів кредитних
продуктів банку
За характером
впливу на
кредитний
продукт

+ зовнішні кредитні ризики;
+ внутрішні кредитні ризики.
+ індивідуальний кредитний ризик;
+ портфельний кредитний ризик.
+ кредитний ризик за операціями з фізичними
особами;
+ кредитний ризик за операціями з юридичними
особами – суб’єктами господарювання;
+ кредитний ризик за операціями з банками;
+ кредитний ризик за операціями з небанківськими
фінансовими установами;
+ кредитний ризик за операціями з державою.
+ кредитний ризик при авто кредитуванні;
+ іпотечний кредитний ризик;
+ кредитний ризик за операціями овердрафт;
+ ризик за операціями з кредитними картками.
+ прямі (основні) ризики;
+ непрямі (супутні) ризики.

Рис. 1. Класифікаційні ознаки та види кредитних ризиків банку
Джерело: Складено автором за [4]

Загалом, кредитні ризики по різному проявляються у діяльності кожного
окремого взятого банку по різному. Все залежить від конкретних умов
діяльності та від самого банку. Наразі в Україні постає серйозна проблема з
тим, що деякі банки мають дуже високий рівень кредитних ризиків. Ситуація
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так склалась внаслідок того, що ці банки мають дуже високий відсоток великих
кредитних ризиків (або норматив Н8) – понад 500% від розміру регулятивного
капіталу. Це означає, що кредити та кредитні гарантії в розмірі понад 5
регулятивних капіталів банку були видані всього декільком позичальникам,
сукупна заборгованість кожного з яких більше 10% капіталу банку.
Взагалі, інструкція НБУ дозволяє нормативу великих кредитних ризиків
досягати до 800% регулятивного капіталу. Але на практиці значення нормативу
Н8 навіть біля 500-600% іноді означає, що 100% кредитного портфелю банку
видано всього декільком позичальникам. Все це призводить до того, що деякі
банки стають дуже залежними від фінансового стану таких позичальників і
банкрутство лише одного з них може призвести до закриття банку. Для держави
така ситуація є неприйнятною, адже банкрутство навіть невеликого банку стає
серйозною проблемою для держави, оскільки всі його виплати повинні бути
зроблені за рахунок фонду гарантування вкладів.
В розрізі питання кредитних ризиків важливо розглянути норматив Н8.
Норматив великих кредитних ризиків Н8 лімітує загальну суму
сконцентрованих кредитних ризиків. При цьому, великі кредитні ризики
визначаються як всі вимоги і позабалансові зобов’язання наданих щодо одного
або групи пов’язаних контрагентів, що дорівнюють або перевищують 10 %
регулятивного капіталу. Нормативом Н8 вимагається, щоб суми великих
кредитних ризиків не перевищували регулятивний капітал банку більше ніж у 8
разів. В разі перевищення цього ліміту, але до 12-кратної межі, норматив
адекватності платоспроможності Н2 встановлюється на подвійному рівні, тобто
у розмірах 20, 24 або 30 % в залежності від пройденого строку з дня отримання
ліцензії.
Станом на перше квітня 2014 р. норматив Н8 по банківській системі
України складав 259,44%.[5] Це дуже високий показник, один з найвищих за
роки незалежності. Але що ще більш цікаво – станом на перше січня 2014 р.
цей показник становив 172,05%. Такий різкий стрибок цього показника
викликаний тими подіями, що відбуваються в Українській державі.
Революційні та військові дії дуже погано впливають на банківську систему
України, іноземні кошти активно виводяться з території України, щоб
перечекати поки ситуація стабілізується. Економіка сповільнюється, що
викликає додатковий попит на кредитні гроші для завершення початих проектів
задля введення їх в дію.
Кредитні ризики в банківській системі України стали серйозною
проблемою останнім часом. Банки мають серйозні проблеми з проблемною
заборгованістю та з тим, що їх кредити мають слабке підкріплення заставами чи
іншими гарантіями. Внаслідок цього сформувалась ситуація, за якої деякі банки
постали на межі виживання. Вирішити це за нинішніх умов дуже складно, адже
ресурси Української держави майже вичерпано, потрібно чекати
макроекономічної допомоги від МВФ та ЄС. На мою думку наразі це єдина
можливість виправити цю кризову ситуацію. Також дуже важливою є виважена
політика Національного Банку України.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИПУСКУ
КАЗНАЧЕЙСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УКРАЇНІ
Світова практика свідчить, що населення більшості країн вкладає гроші у
державні цінні папери. Поряд з тим, що вони забезпечують стабільний
прибуток, це – найнадійніший та найменш ризикований спосіб заощадити
гроші. Одним із найпопулярніших інструментів подібного заощадження є
казначейські зобов’язання. В Україні казначейські зобов’язання лише
починають розвиватись та набирати популярності серед населення. Саме цим
зумовлена необхідність теоретичного обґрунтування розвитку казначейських
зобов’язань в Україні.
У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» казначейські
зобов’язання України трактуються як державний цінний папір, що
розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб,
посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником
казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання
грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення
казначейських зобов'язань України [1]. Намагання запустити казначейські
зобов’язання в обіг були зроблені ще в 1996 році, але криза 1998 року знищила
усі сподівання. Перші казначейські зобов’язання в паперовій формі з’явилися в
2002 році, але й тоді шаленого попиту серед населення не спостерігалося.
Цього й потрібно було очікувати, оскільки українці, ще не позбувшись
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радянського способу мислення і, навчені гірким досвідом ощадних книжок,
віддавали перевагу зберігати свої заощадження вдома. Тому, виходячи з
вищесказаного, не можна вважати казначейські зобов’язання пройденим етапом
[2]. У жовтні 2012 року держава зробила ще одну спробу випустити
казначейські зобов’язання. Ця спроба виявилася більш успішною. За перший
місяць пропозиції цінних паперів було продано 90% зобов’язань. Тоді була
випущена перша серія А казначейських зобов’язань сумою 100 млн. дол..
Розміщувались цінні папери в документарній формі на пред’явника номіналом
500 дол. кожна, із строком обігу 24 місяці [3].
Не дивлячись на проблемний стан фондового ринку в Україні,
казначейські зобов’язання можуть стати вдалою альтернативою депозитам.
Дослідження цінових параметрів вкладів, показали, що у вересні 2013 року
середній рівень депозитних ставок серед 50 найбільших банків України по
доларовим вкладам склала 7,27%, тоді як перша серія А казначейських
зобов’язань випускалась державою під 9,2%, з чотирма купонами на отримання
нарахованих відсотків кожні пів року [4]. Тим більше, виплати не підлягають
будь-якій конвертації незалежно від змін на ринку.
Також варто звернути увагу на надійність казначейських зобов’язань
(складність їх підробки). Використано мінімум 16 ступенів захисту, строга
нумерація кожного документа, внесення номерів в реєстраційну базу. Ризик
неповернення вкладених коштів також мізерний, оскільки казначейські
зобов’язання гарантовані Державним бюджетом України, а сума випуску не
велика. Навіть якщо випуск цих цінних паперів збільшать до 2 млрд. дол.,
проблем з виплатами відсотків не буде. Щорічно з держбюджету сплачується
лише зовнішніх боргів на 8-10 млрд. дол., і для уряду простіше сплатити одні
відсотки та випустити інші державні цінні папери.
У Податковому кодексі України вказано, що доходи від казначейських
зобов’язань не підлягають оподаткуванню. Це дійсно приваблива умова для
вкладників-фізичних осіб. Сьогодні, з такою ж умовою, можна покласти гроші
на депозит, однак згідно змінам у Податковому кодексі від 7 липня 2011 року,
що вступають у законну дію з 1 січня 2015 року, ставка податку на прибуток від
депозиту складе 5% [5]. До того ж, оподаткування прибутку від депозиту – це
абсолютно нормальна практика, характерна для розвинутих країн. Як показує
досвід, кожен фінансовий інструмент має певні слабкі сторони, тим більше в
Україні, де цей інструмент інвестування лише набирає обертів. Тому в
Міністерства фінансів є певний вектор руху в бік покращення ситуації.
Обидві серії казначейських зобов’язань, що були випущені, продавалися
лише через АТ Ощадбанк. Дійсно, Ощадбанк має велику мережу відділень,
непогано співпрацює з клієнтами, але цього замало для того, щоб вдало
поширити казначейські зобов’язання серед населення. Більшого ефекту
можливо досягти, розповсюджуючи державні цінні папери і через мережу
комерційних банків, які за певний відсоток комісійних зможуть вивести
казначейські зобов’язання на якісно новий рівень. Наразі Ощадбанк викупає
казначейські зобов’язання за номіналом, плюс сума нарахованого доходу, але за
виключенням 1%.
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Широкої мережі продажу замало, не менш важливо, мати кваліфікованих
спеціалістів, які б знали, як загітувати фізичних осіб на купівлю державного
цінного паперу, а тим більше його продати. На сьогодні, зайшовши у відділення
банку, не завжди отримаєш вичерпної інформації щодо альтернативного
розміщення заощаджень. Таким чином, важливо створити широку мережу
банків та торговців цінними паперами, які будуть між собою конкурувати.
В ідеальному варіанті, для успішного функціонування казначейських
зобов’язань, не вистачає головної частини – фондової біржі. Мережа
Ощадбанку з гарантією викупу цих цінних паперів за першою вимогою - вже
непогано. Потрібна ще й біржова торгівля державними зобов’язаннями, і саме
це зробить їх насправді ліквідними. В 2013 році можна було спостерігати
приріст депозитів у гривневому еквіваленті, а тому, було б логічним, наступну
серію казначейських зобов’язань випустити в національній валюті. Саме цим
зараз і займається Міністерство фінансів. Таким чином, запровадження і випуск
казначейських зобов’язань в Україні є вдалим способом розширити можливість
фізичних осіб інвестувати в національну економіку.
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (ст.11) від 23 лютого 2006
рокуN 3480-ІV
2. Казначейские обязательства: светлое будущее или туманные перспективы?
Електронний ресурс//ubr.ua [сайт] – Режим доступу : http://ubr.ua/businesspractice/personal-property/kaznacheiskie-obiazatelstva-svetloe-budushee-ili-tumannyeperspektivy-258974 Назва з екрана.
3. Казначейські зобов'язання України Електронний ресурс//minfin.gov.ua [сайт] –
Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=35248
7 – Назва з екрана.
4. Обзор рынка депозитов Електронний ресурс//prostobank.ua [сайт] – Режим доступу:
http://www.prostobank.ua/depozity/(offset)/15/(tag)/obzor_rynka_depozitov
Назва з
екрана.
5. ПКУ Розділ XIX. Прикінцеві положення. Електронний ресурс//minrd.gov.ua [сайт] –
Режим доступу: http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-xix--prikintsevi-poloj/ Назва з екрана.

Гусак Вероніка Олегівна
ІІ курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Тарануха І.Ю.
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
ТА РИЗИКИ, ЩО ЙОГО СУПРОВОДЖУЮТЬ
Для діяльності банків як і для будь-яких підприємницьких структур
властивий ризик у здійсненні багатьох активних операцій, що значною мірою
впливає не лише на прибутковість, а й на ліквідність самих банків. Підвищений
рівень ризику у кредитних операціях може стати невиконання банком своїх
зобов'язань перед клієнтами, наслідком чого може стати - банкрутство, втрата
коштів вкладників, порушення системи організації безготівкових розрахунків.
174

Для дослідження даної проблеми звісно існує низка теоретичних
передумов. Теоретичні та практичні питання розвитку фінансового ринку
розглядались як у зарубіжній, так і у вітчизняній економічній літературі,
зокрема зарубіжними вченими Д. Кейнса, А. Маршалла, Ф.Хайєка, А. Сміта, Д.
Хікса, Й. Шумпетера, М. Фрідмена. Банківське кредитування та ризики
розглядали: Пікус С.В., Война О.А., Тригуб О.В., Боринець С.Я., Бланк
И.А.,Івченко І.Ю.,
Після висхідної тенденції кредитування економіки, пік якої припадав на
2008 рік, 2009 рік характеризувався різким призупиненням темпів зростання
наданих кредитів. Якщо у 2008 році залишки за кредитами, наданими в
економіку, зросли на 72 0 %, то за підсумками 2009 року відбулось суттєве
скорочення кредитування економіки (на 1,5 %) як один із найбільш негативних
наслідків фінансової кризи і водночас чинник її поглиблення. При цьому
найбільше скорочення кредитування відбулось у секторі домашніх господарств.
На сьогодні більша частина проблемних кредитів в портфелях українських
банків складають кредити, які були видані на довгостроковій основі в 2008 та
2009 роках, тобто в період світової економічної кризи. Недостатньо глибокий
аналіз фінансового стану позичальника, відсутність дисконтування застави з
врахуванням ризику його знецінення в до кризовий період і призвели в період
кризи до високого рівня проблемної заборгованості. Загалом проблемні кредити
українських банків складають іпотечні кредити та авто кредитування. Фахівці,
які аналізують портфелі застав великих українських банків відзначають, що
часто під багатомільйонні кредити закладалися товари в обороті, немайнові
права на доходи майбутніх періодів, зобов'язання з оформлення застав в
майбутньому. Вартість багатьох об'єктів нерухомості була також серйозно
завищена, навіть враховуючи високі ціни на неї. При цьому де-факто опис і
стан об'єктів застави фактично були сфальсифіковані.
Загалом у 2012 році надання довгострокових кредитів для бізнесу
відійшло на другий план, тоді як високою популярністю стали користуватися
позики на поточні потреби підприємств. В галузевому розрізі зростає попит на
кредити зі сторони виробників сільськогосподарської продукції та харчової
промисловості. Основними факторами, котрі впливають на уповільнення темпів
надання кредитних ресурсів для підприємств промисловості зі сторони
суб’єктів господарювання, є зменшення обсягів реалізації продукції та низька
привабливість потенційних інвестиційних проектів із модернізації і розширення
виробництва у зв’язку з наявністю політичної нестабільності та негативних
прогнозів щодо подальшого розвитку економіки України.
Так, за даними Національного банку України, середньомісячний приріст
кредитів, наданих підприємствам приватного корпоративного сектора, у 2012
році склав 0,4%, тоді як за аналогічний період 2011 року даний показник
дорівнював 1,4%. При цьому питома вага кредитів з терміном погашення до 1
року та від 1 до 5 року складає відповідно 47,1% та 40,4%.
Згідно з даними НБУ обсяг прострочених кредитів становить 76,566
мільярдів гривень - 9,1% від загального кредитного портфелю. Історичний
максимум показника становив 11,2% на початку 2011 року[Рис.1].
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Структуру прострочених кредитів НБУ розкриває лише у розрізі галузей
нефінансових корпорацій - 54,8 мільярда гривень, тоді як обсяги прострочених
позик за іпотечними споживчими, муніципальними і державними кредитами не
оприлюднюються регулятором.
Максимуму частка прострочених кредитів досягла 11.2% в 2011 році,
коли порівняно с 2008 роком вона сягала 1.3%, що значно відрізняється.
Ситуація в періоді з січня 2012 року по серпень 2013 дещо покращилась але
все ще сягає проміжку від 8 % до 9 %.

Рис. 1. Динаміка обсягу простроченої заборгованості банківських
кредитів у період з 2008 по 2013 рр., млн. грн.
Джерело: Розроблено автором на основі даних Національного Банку України

Тому першочерговими завданням для банків є визначення сигналів, які
свідчать про виникнення можливих проблем із погашенням заборгованості за
кредитом з боку позичальника і всіма можливими способами запобігти
виникненню проблемної заборгованості. Таким чином можна стверджувати, що
з одного боку виникнення проблемної заборгованості зумовлене негативними
наслідками фінансової кризи, з іншого - серйозними помилками в кредитній
політиці самих банків і з третього - умисними неплатежами позичальників.
Отже, ризики потребують регулювання для зниження можливості
порушення стабільності організації.Сучасна ситуація управління кредитними
ризиками банків в України характеризується застосуванням окремих методів
його мінімізації, але велика питома вага проблемних кредитів у загальному
обсязі доводить недооцінку деяких факторів на практиці, що і призвело до
формування численних фінансових проблем, які і досі мають значний вплив на
банківську систему України. [1]
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Управління кредитним ризиком — важлива складова стратегії і тактики
розвитку будь-якої фінансово-кредитної установи. Для українських банків ця
діяльність набуває особливого значення, оскільки їхні кредитні портфелі дуже
часто характеризуються високим рівнем простроченої, пролонгованої і
безнадійної заборгованості, надмірною концентрацією кредитного ризику.Щоб
управління кредитним ризиком здійснювалось ефективно потрібно зацікавити
як і самі банки, так і державу в особі спеціальних органів (передусім —
центрального банку), уповноважених регулювати діяльність банків і наглядати
за ними.
Більшість банків України до недавнього часу при оцінці кредитного
ризику враховували лише одне з можливих його джерел – фінансові
можливості позичальника. Практика показала, що дуже багато позичальників
не повертають кредити не тому, що не мають можливості, а тому що не
бажають цього робити. В цьому випадку банк вимушений проводити
претенцезійно - позовну роботу і може зіткнутися з проблемою недосконалості
укладення кредитної угоди. Це стосується всіх угод укладених під час
кредитування. Це показує, що при оцінці кредитного ризику конче необхідно
враховувати юридичний ризик.
Особливу увагу слід приділяти впливу на кредитний ризик в ситуацій
виникнення форс-мажорних обставин. Також при кредитуванні слід
враховувати, що в чистому вигляді ризики не зустрічаються, вони
накопичуються та корелюють між собою, утворюючи системний ризик.
Вітчизняний банківський сектор реформується в умовах фінансової
нестабільності. Однією з найважливіших складових цього процесу є створення
ефективної системи банківського регулювання та нагляду. Для України вона
має особливе значення з огляду на такі фактори:
- нестабільний характер економіки перехідного періоду і кризовий стан
державних фінансів;
- незавершеність процесу ринкової трансформації банківського сектора та
недостатній досвід комерційної діяльності банків;
- ризикова практика банківської діяльності і недостатній рівень
банківського капіталу та резервів для покриття ризиків.
Україна має шанс створити досконалу систему банківського регулювання
і нагляду, скориставшись досвідом країн, які йшли до цього десятирічними
системами, а вже потім — системами банківського регулювання і нагляду. У
нас ці процеси відбуваються паралельно, що, безумовно, ускладнює справу. Та
водночас Україна має деякі переваги. Вона може (і повинна) скористатися
накопиченим світовим досвідом у сфері банківського регулювання і нагляду.
Крім того, згідно із Законом "Про банки і банківську діяльність" функцію
банківського регулювання та нагляду в нашій країні покладено на НБУ.
1. Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 2. – 232 с.
2. Міщенко В. І. Реструктуризація кредитів в умовах кризи: світовий досвід і
можливості застосування в Україні / В. І. Міщенко, В. В. Крилова, М. О. Ніконова //
Вісник НБУ. – 2009. – № 5. – С. 12–17.
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Науковий керівник: д.е.н., проф. Шульга Н.П.
ГЛОБАЛЬНІ ДИСБАЛАНСИ:
ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
В останні роки у світовій науковій та аналітичній літературі з
міжнародних фінансів і макроекономіки значна увага приділяється проблемі
глобальних дисбалансів – незбалансованості боргу та кредиту в глобальній
економіці. За твердженням профессора Йєльського університету Р. Шиллера,
глобальні дисбаланси стали однією з причин світової фінансової кризи.
В економічній літературі зустрічається однотипність думок стосовно
тлумачення поняття «глобальні дисбаланси». Найчастіше науковці при
визначенні поняття «глобальні дисбаланси» акцентують увагу на окремих
факторах їх виникнення. Такої думки дотримуються, зокрема, М. Столбов, Д.
Дегтерев, які стверджують, що глобальні дисбаланси – це поєднання значних
дефіцитів рахунку поточних операцій платіжних балансів розвинутих країн і
масштабного позитивного сальдо поточного рахунку в країнах, що
розвиваються [4]. В інших джерелах, до того ж, акцентується увага на центрах
виникнення глобальних дисбалансів. Наприклад, під глобальними
дисбалансами розуміється позитивне сальдо рахунку поточних операцій в Китаї
та ряді інших країн, що розвиваються, та відповідно дефіцит цього рахунку в
США та деяких інших зарубіжних країнах, що покривається надходженням
капіталу з півдня [3].
Однак, при визначенні поняття «глобальні дисбаланси» доречно
враховувати не один, а сукупність факторів, що призводять до їх виникнення.
Виходячи із зазначеного, на нашу думку, глобальні фінансові дисбаланси– це
диспропорції, що виникають на світовому фінансовому ринку внаслідок
порушення рівноваги між обсягами «виробництва матеріальних благ» та
обсягом фінансових активів в розрізі країн (основних операторів фінансового
ринку), що проявляється в суттєвій різниці ключових індикаторів розвитку їх
економік та фінансового сектору.
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Основними операторами світового фінансового ринку є США, Китай та
країни Євросоюзу. Останнім часом до таких операторів крім того відносять
Японію, Тайвань, Південну Корею та інші країни Південно-Східної Азії.
Отже, глобальні фінансові дисбаланси – це значні диспропорції різних
макроекономічних показників, що створюють загрозу подальшого розвитку як
для окремих країн, так і світової економіки в цілому.
Узагальнення досліджень, проведених зарубіжними науковцями,
дозволило систематизувати фактори глобальних дисбалансів, до яких
відносяться наступні.
Дефіцит по рахунку поточних операцій в США і надходження капіталу з
усього світу (в тому числі Китаю, оскільки китайські резерви в основному
вкладені в короткострокові векселя американського уряду), що вже призвело до
перетворення США в найбільшого боржника [3]. Дефіцит рахунку поточних
операцій в країнах із розвиненою економікою повинен компенсуватися
відповідним рухом капіталу з розвинених країн в країни, що розвиваються.
Протилежна ситуація має спостерігатися в країнах, що розвиваються. З
середини 1990–х років відбулося масштабне переміщення фінансових ресурсів
з країн, що розвиваються в розвинені. При цьому головним реципієнтом
виступала американська фінансова система. До певного моменту дана ситуація
не викликала побоювань. Більш того, вона виглядала виграшною для обох груп
країн.
Однак до середини 2000–х рр. глобальні дисбаланси втратили свій
«доброякісний» характер. Постійно зростаюче надходження капіталу в
економіку США призвело до суттєвого зниження величини процентних ставок,
що спонукало до значного зниження вартості кредитів та ліберальних умов їх
отримання [1]. Гіпертрофовано дешевий кредит призвів до «неякісного
відбору» (adverseselection) позичальників: доступ до зовнішнього фінансування
отримали економічні агенти (фірми і індивіди), в звичайних умовах не здатні
забезпечити окупність своїх проектів, в результаті чого виник феномен
«поганих» інвестицій та «поганих» кредитів [4].
Принципово різні тенденції в споживанні окремих країн. Ще в 2007 році
Д. Сорос зауважив, що приватне споживання в США залишається на рівні 70%
ВВП, в той час як у Китаї не перевищує 36% від ВВП [9]. Обмеження
споживання в окремих країнах (насамперед, Китаї, Південній Кореї, Тайвані,
Гонкогу) призводить до накопичення золотовалютних резервів в розмірі, який
перевищує потребу країни, яка вважається достатньою в розмірі 10% ВВП або 6
місяців імпорту. Така політика отримала назву нерівноважного курсу. Ці
резерви вкладаються, як правило, в короткострокові казначейські векселя
зарубіжних країн, зокрема США [2]. Накопичуючи валютні резерви переважно
в доларах і євро, решта країн фактично кредитують емітентів цих валют і
дозволяють їм «жити не за коштами», нарощувати суверенні борги і
створювати серйозні загрози стабільності розвитку світової економіки.
Постійне зростання державного боргу окремих країн. Розростання кризи в
2011 р. призвело до погіршення боргових проблем багатьох країн світу і
виникнення глобальної боргової кризи. Однією з перших кульмінаційних точок
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кризи суверенного боргу стала гостра полеміка в США з приводу збільшення
максимально допустимого рівня державного боргу. У серпні 2011 р. через
загрозу технічного дефолту максимально допустиме значення державного
боргу було піднято на 2,4 трлн дол. – до 16,7 трлн.дол. в обмін на зобов'язання
виконавчої влади протягом 10 років скоротити бюджетні витрати. Проте вже в
січні 2012 р. державний борг США досяг 15,23 трлн дол., що склало 100 % від
американського ВВП [5].
Поглиблення прірви між фінансовою та реальною економікою.
Надмірний зростання різних видів фінансових активів стало одним з найбільш
серйозних ризиків сучасного економічного розвитку. За оцінками експертів
McKinsey Global Institute, фінансова глибина (financial depth) економіки
(співвідношення традиційних фінансових активів та обсягу світового ВВП)
збільшилася з 261 % у 1990 р до 356 % в 2010 р. [8]. Якщо для оцінки
фінансової глибини глобальної економіки враховувати оборот торгівлі
деривативами, то вплив фінансової компоненти на сучасний світовий розвиток
буде ще більш вражаючим: ця торгівля більш ніж в 11 разів перевищує
величину світового ВВП. При цьому зауважимо, що на гострій фазі кризи обсяг
торгівлі цими фінансовими інструментами знизився несуттєво. Разом з тим, вже
в червні 2011 р. він перевищив обсяг передкризового червня 2008 р. на 23 трлн.
дол. (707 трлн дол.порівняно з 684 трлн. долл.) [5].
Нераціональна поведінка інвесторів, що проявляється у суттєвій різниці
рівнів валових внутрішніх інвестицій та заощаджень в розрізі окремих країн.
Інвестори здійснювали ризиковані інвестиції, в тому числі в нерухомість в
умовах тривалого зростання цін на неї, не зважаючи на очевидну небезпеку цих
дій. Таким був механізм створення "бульбашки" на ринку субстандартної
іпотеки США, незбалансований ріст якої відзначався як раз з 2005-2006 років.
Завдяки дії цього механізму у 2007-2008 роках виникла глобальна рецесія.
Іпотечна криза в США – це результат провалу національної фінансової системи,
викликаний втратою контролю над глобальними дисбалансами [4]. Глобальні
дисбаланси істотно підвищили небезпеку від ризиків, що накопичилися в
рамках національних фінансових систем західних економік, створивши канали
їх прискореної трансмісії і мультиплікації у світовій економіці. У середньому за
2005–2008 роки відносна величина глобальних дисбалансів оцінювалася в 0,5 %
світового ВВП. По суті, значна частина цієї процентної частки і є «погані»
інвестиції, профінансовані за рахунок надлишкових заощаджень країн, що
розвиваються, насамперед Китаю [6].
В умовах загострення фінансової кризи активізувалися спроби посилити
фінансове регулювання на національному рівні, про що свідчать дані експертів
Thomson Reuters, згідно з якими в 2011 р. було прийнято в 1,6 рази більше
регулюючих заходів, ніж у 2008 р. Особливо активно ці процеси проходили в
Північній Америці і Європі [11]. Однак, відчутних результатів ці заходи не
принесли. Більш того, зросла загроза суверенних боргових криз країн, яка може
викликати нову хвилю корпоративних боргових криз, насамперед у банківській
сфері. Розвиток же банківських криз може призвести до кризи корпоративної
заборгованості. Це, в свою чергу, може стати причиною нової хвилі глобальної
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економічної кризи, яка супроводжуватиметься розпадом єврозони, колапсом
міжнародної валютно-фінансової системи, політичними та соціальними
кризами [5].
Під час глобальної кризи виникла необхідність більш тісної координації
міжнародних зусиль у реформуванні міжнародної валютно-фінансової системи
(МВФС) і створення нової міжнародної валютно-фінансової архітектури. Як
підкреслюють О. Буш, К. Феррант і М. Райт, головні цілі реформування МВФС
неможливо досягти без тісної координації політики на наднаціональному рівні,
прийняття нових міжнародних ініціатив та створення міжнародної системи
глобального регулювання [7].
Фактично у цієї ідеї немає опонентів, хоча є істотні відмінності в
національних інтересах країн. До того ж, існує певна інертність щодо
радикальної реформи МВФС, яка пов'язана з величезними витратами для всіх її
учасників [5]. На початку 2009 р. міжнародними експертами був
запропонований ряд варіантів посткризового устрою світових фінансів. Один з
них отримав назву «оновлена багатосторонність» (rebalanced multi lateralism),
який за своїм змістом найбільш близький до передумов і наслідків описаного
компромісного сценарію [10]. Сценарій «оновленої багатосторонності» у
світовій фінансовій системі передбачає збереження пріоритетної ролі БреттонВудських інститутів, перш за все, МВФ. Проте паралельно здійснюватиметься
реформа управління цими інститутами, що підвищує значення країн, що
розвиваються (emerging markets). Крім реформи управління МВФ, увагу
заслуговує ініціатива по перетворенню Банку міжнародних розрахунків на
глобального кредитора останньої інстанції. Якщо на рівні національних
банківських систем центральний банк виступає як «банк банків», то Банк
міжнародних розрахунків має стати «банком центральних банків». МВФ і Банк
міжнародних розрахунків набувають функції «операторів» світової фінансової
системи, стратегічні рішення при цьому реалізуються через спеціальний
механізм, створений в рамках «групи двадцяти», - Радою фінансової
стабільності [10]
Банк міжнародних розрахунків як «банк центральних банків», на наш
погляд, має здійснювати не тільки нагляд за системоутворюючими
транснаціональними банками (відповідно до рекомендацій Базельського
комітету до них відносяться 29 найбільших банків світу), але й надавати
фінансову підтримку в формі рефінансування у випадку дефіциту
короткострокової ліквідності.
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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуальність теми дослідження. Перехід економіки України до ринкових
відносин породили значне коло проблем для суб'єктів ринку в галузі фінансової
діяльності, в тому числі факторів ризику у підприємницькій діяльності.
Високий рівень невизначеності економічної діяльності виявився у
підвищенні фінансових ризиків і у банківській сфері, оскільки в Україні
склалася, на відміну від деяких європейських країн, система універсальних
банків з широким спектром виконуваних операцій. Високий рівень фінансових
ризиків у банківській діяльності призвів до характерних змін у кредитноінвестиційному портфелі банків: останнім часом спостерігається стабільно
переважна частка серед загального обсягу наданих кредитів короткострокових
(тобто найменш ризикованих).
Досить високим залишається рівень процентної складової фінансового
ризику в діяльності банків, оскільки на сьогоднішній день жоден з існуючих
видів цінних паперів, що знаходяться у біржовому та позабіржовому обігу в
межах України (крім облігацій державної внутрішньої позики) не можна
визнати повноцінним.
Отже, ситуація, що склалася, вимагає якнайскорішої розробки методів
захисту від фінансових ризиків у банківській сфері, які відповідали б вимогам
доступності, гнучкості, легкості використання і, головне, адаптованості до
практики сучасної діяльності на фінансових ринках України.
На перших етапах дослідження українських авторів І.Т.Балабанова,
О.В.Васюренка, С.В.Валдайцева, В.В.Глущенка, В.І.Міщенка, А.М.Мороза,
С.К.Жевнеровича, Г.Клейнера, Н.Е.Соколинської, Б.Г.Федорова, І.М.Федосик,
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О.І.Ястремського та інших носили практичну спрямованість і піддавали аналізу
теоретичні проблеми фінансових ризиків настільки, наскільки це було
необхідно для надання загального уявлення про природу економічних ризиків.
Згодом науковці і практики повернулися обличчям до теоретичних розробок
(праці В.В.Ач аркана, В.В.Аленічева, А.П.Альгіна, В.І.Успаленка). У працях
В.І.Міщенка та О.Б.Ширинської міститься ґрунтовний аналіз природи та
сутності економічних і фінансових ризиків та практики їх регулювання.
Головною метою дослідження є узагальнення теоретичних уявлень про
систему фінансових ризиків в банківській діяльності і визначення на цій основі
найефективніших засобів захисту від цих ризиків на сучасному етапі розвитку
техніки банківської справи в Україні.
Для досягнення поставленої мети вирішувались завдання:
- обґрунтування природи та сутності економічного ризику з точки зору
економічної теорії;
- аналіз особливостей та структури фінансового ризику з метою
визначення його місця в системі економічних ризиків;
- оцінка різних методів обчислення рівня економічних ризиків;
- визначення сучасних засобів, інструментів та механізмів впливу на рівень
фінансових ризиків, що існують в Україні;
- проведення порівняльного аналізу зарубіжного досвіду регулювання
рівня фінансових ризиків.
Об’єктом дослідження є комерційні банки в умовах розбудови ринкової
економічної системи та підвищеного рівня фінансових ризиків.
Предметом дослідження є фінансові ризики (процентний, кредитний,
валютний, податковий та ризик ліквідності), які виникають в процесі діяльності
комерційних банків України, та форми і методи захисту від них.
Методологія досліджень побудована на базі використання сучасних
економічних теорій в галузі управління економічними процесами, які
враховують об’єктивність змін, що відбуваються. При виконанні поставлених
завдань використовувалися різні методи та інструменти економічних
досліджень, в тому числі:
- системний підхід – у визначення взаємозв’язків і взаємовпливу
економічних процесів на форми банківську ліквідність;
- аналіз – у розробці моделі впливу податкових платежів на рівень
банківського ризику;
- синтез – при визначенні податкового ризику в банківський діяльності;
- прогнозування – при визначення потенційної результативності зміни
рольових функцій відсотка за кредит і комісії банку у зворотну сторону;
- аналогій – при здійснені порівняльного аналізу принципів побудови та
функціонування інтегрованих банківських структур в Україні і зарубіжних
країнах.
Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі та
нормативно-правові акти з питань банківської діяльності в Україні, укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні
матеріали Держкомстату України, Національного банку України. В процесі
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роботи над дисертацією використовувались монографічні видання та статті
зарубіжних і вітчизняних економістів.
Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що:
- розроблена модель впливу податкових платежів на рівень банківського
ризику при умові оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих як
нарахований процент по вкладу, та на обсяг ресурсів банку взагалі;
- визначено податковий ризик як фінансовий результат, який банк
отримує в результаті змін в галузі оподатковування з включенням в нього
вірогідної можливості втрат банку від порушення податкового законодавства
суб’єктами господарювання;
- обґрунтовано ефективність зміни рольових функцій відсотка за кредит і
комісії банку у зворотну сторону; що дозволить не тільки збільшити ресурсний
потенціал банку, але й зробити наступну кредитну операцію в набагато
більшому обсязі.
Також удосконалено:
- визначення економічного ризику як ймовірності настання
непередбачених подій, що тягне за собою потенційну можливість як отримання
втрат, так і прибутку, а також відхилення від поставленої мети, наявність
альтернативних варіантів дій, необхідність їх оцінки і вибору;
- визначення фінансового ризику як ймовірності зміни грошового потоку
при проведенні фінансових операцій внаслідок невизначеності умов таких
операцій;
- визначення ціноутворення банківських операцій/послуг як економічного
процесу, спрямованого на формування, установлення й зміну цін, в основу
якого покладена сукупність принципів, методів і форм керування процесами,
зайнятими цією діяльністю комерційними банками;
На основі цього дістали подальшого розвитку:
- класифікація економічних ризиків, побудована на природі цих ризиків;
фінансовий ризик відповідно до видів операцій розділено на кредитний,
процентний та валютний; ризик ліквідності приєднаний до фінансових ризиків
на підставі його спекулятивного характеру;
- методика розрахунку рівня процентного ризику, яка дає абсолютне
максимальне значення можливої втрати або прибутку при зміні облікової
ставки НБУ.
Найреальнішим для сучасних умов України методом захисту від
валютного ризику є фіксація курсу іноземної валюти за певною операцією на
визначену сторонами дату. Засобом такої фіксації може стати схема “репо”,
тобто купівля-продаж валюти під відкладальною умовою. Відкладальною
умовою у такому випадку є зворотня купівля (продаж) валюти.
Враховуючи збільшення останнім часом обсягів ризиків в діяльності
вітчизняних банків внаслідок підвищення конкуренції на фінансових ринках,
недосконалого державного регулювання та контролю за діяльністю кредитних
та інших фінансових інститутів, а також враховуючи постійну загрозу зміни
політичної та економічної ситуації в країні, актуальним стає питання щодо
розвитку вітчизняного ризик-менеджменту та створення систем управління
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ризиками. Враховуючи специфіку економічного розвитку України та ризиків,
необхідно прийняти до уваги досвід іноземних банків, але самостійно
розробити системи управління ризиками, залучивши до роботи фахівців з
економіки, прикладної математики, системного аналізу та високопрофесійних
програмістів.
Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у сфері
ризику, то тут важко планувати і прогнозувати конкретно на певні періоди.
Треба враховувати дію різноманітних факторів, які впливають об'єктивно на
банківську діяльність. Якщо внутрішні фактори ми ще можемо якось
регулювати чи керувати ними, то зовнішні фактори дуже мало піддаються
впливу зі сторони окремих банків. Проте банки працюють у сфері керованого
ризику, тому ми вважаємо, що за допомогою різних методів запобігання
ризикам: хеджування, ф'ючерсних, опціонних контрактів можна якщо не
нівелювати, то хоча б зменшити до мінімуму непередбачувані і небажані
ризикові ситуації.
Також для українських банків зараз актуально забезпечити ринкову
дисципліну. Дотримання її має бути обов'язкове всіма суб'єктами ринку, адже
тільки діючи за правилами, які самі встановимо і самі будемо їх дотримуватися,
зможемо стабілізувати банківську діяльність і сприяти економічному
зростанню. Наша теперішня законодавча база, що стосується банківської сфери,
має більше фіскальний, ніж стимулюючий характер. Це не спонукає банки до
розширення своєї діяльності, вбиває в корені всі нові починання та ідеї, тому
важливо звернути увагу насамперед на потреби банків, на те, як ефективно
забезпечити їхню діяльність, щоб добре працювало народне господарство, адже
банки - «кровоносні судини» економічного організму. Життєздатність і
процвітання економіки неможливе без добре налагодженої банківської системи.
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ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ОБСЯГУ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
БАНКУ ПАТ «УКРСИББАНК»
Для забезпечення економічного зростання країни пріоритетним
завданням економічної політики є нарощення обсягів інвестицій та покращення
їх структури. У ситуації, коли незначною є частка підприємств, що мають
ресурси для здійснення інвестицій, а бюджет має переважно соціальну
спрямованість, інвестиціями можуть виступати кошти, що обертаються на
фінансових ринках. Невід’ємними учасниками фінансових ринків є банки, а
тому активізація їх інвестиційної діяльності набуває важливого значення для
подальшого економічного розвитку України.
Теоретичні та практичні засади інвестиційної діяльності банків посідають
вагоме місце в наукових дослідженнях українських вчених: В. Базилевича, З.
Васильченко, Н. Версаль, А. Мороза, С. Науменкової, М. Савлука, В. Шелудько
та ін.
Інвестиційна діяльність є на сьогодні важливою складовою банківської
діяльності в Україні. Цьому свідченням є зміни в структурі кредитноінвестиційного портфеля банків. Так, якщо в 2008 р. загальна кількість цінних
паперів та кредитів в грошовому еквіваленті складала 28,13 млрд. грн. (крім
акцій) та 734,02 млрд. грн. відповідно, то у 2013 р. ці показники склали 75,93
млрд. грн. та 801,81 млрд. грн. Тобто можна сказати, що протягом 5 років
загальна кількість цінних паперів зросла на 269,92% ( 47,8 млрд. грн.), а
кредитний портфель - на 109,23% (67,79 млрд. грн.), що, в свою чергу,
підтверджує факт все більшого прояву інтересу банків до інвестиційної
діяльності [5].
Загалом, інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний
ефект. Однак, поняття «банківські інвестиції» у сучасній економічній
літературі, на відміну від терміна «інвестиції», акумулює в собі властивості
інвестицій взагалі, з певними специфічними формами свого прояву, і
трактується як довгострокове вкладення банківських ресурсів у приватні і
державні цінні папери, рухоме й нерухоме майно, інтелектуальні цінності,
статутні фонди підприємств, дорогоцінні метали, інноваційні проекти та інші
об’єкти вкладення з метою отримання прибутку та поширення корпоративного
впливу.
Одним з важливих для банків видів інвестиційної діяльності є вкладення
коштів у цінні папери, і в результаті формується портфель цінних паперів, який
може вміщувати як цінні папери одного типу (наприклад, облігації), так і різних
- акції, облігації, депозитні сертифікати тощо.
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Рис. 1. Динаміка обсягу портфеля цінних паперів
ПАТ «УкрСиббанк» за 2007-2012 рр., тис. грн.
Джерело: складено автором на основі [6]

Для аналізу структури портфеля цінних паперів комерційного банку
України було обрано ПАТ «УкрСиббанк». ПАТ «УкрСиббанк» виступає
активним торговцем та брокером на фондовому ринку України (посідає 9 місце
в Україні за сукупністю активів) [5]. Банк взагалі не купує цінні папери з
наміром утримання їх до строку погашення та з метою отримання процентного
доходу (цінні папери в портфелі банку до погашення у всіх періодах
дорівнюють нулю). Можна сказати, що банк у своїй інвестиційній діяльності
акцентує увагу на два види портфелів: ЦП в портфелі банку на продаж та
інвестиції в асоційовані компанії, що мають позитивну тенденцію до
збільшення протягом всього досліджуваного періоду.Характерною особливістю
банку є те, що він взагалі не купує цінні папери з наміром утримання їх до
строку погашення та з метою отримання процентного доходу. [6].
Як можна побачити, спостерігається тенденція до стрімкого зростання
питомої ваги цінних паперів в активах ПАТ «УкрСиббанк», незважаючи на
падіння даного показника протягом перших трьох досліджуваних періодів.
Зростання частки портфелів цінних паперів в загальних активах банку ще раз
свідчить про помірну, але постійну активізацію інвестиційної діяльності ПАТ
«УкрСиббанк» та заінтересованість у роботі з цінними паперами.
Тільки в 2011 р. банк використовує цінні папери для отримання
прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі
та продажу в найближчий час у розмірі 1011845 тис. грн. Якщо розглядати
структуру портфеля цінних паперів ПАТ «УкрСиббанк», то варто відзначити,
що банк надає перевагу торгівлі цінними паперами, аніж інвестуванню коштів в
асоційовані компанії (рис. 2.3), що обумовлено, швидше за все, вищим рівнем
прибутковості таких операцій, а також можливістю швидко вирішити проблеми
з ліквідністю.
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Таблиця 1
Питома вага портфеля цінних паперів у активах
ПАТ «УкрСиббанк» за 2009-2012 рр.
2009
2010
Тип
портфеля тис. грн. d, % тис. грн.
Торговий
0
0
0
портфель
Портфель
543 107 1,25
695 136
на продаж
Портфель
до
0
0
0
погашення
Інвестиції в
асоційовані 299 792 0,69
313 078
компанії
Всього
842 899 1,95 1 008 214
Всього
43 308
42 501
100
активів
719
604
Джерело: складено автором на основі [6]

d, %

2011
тис. грн. d, %

2012
тис. грн.
d, %

0

1 011 845

3,25

0

0

1,64

613 916

1,97

1 268 080

5

0

0

0

0

0

0,74

266 740

0,86

339 606

1,34

2,37

1 892 501
31 110
446

6,08

1 607 686
25 345
639

6,34

100

100

100

Таким чином, характерною особливістю ПАТ «УкрСиббанк» є те, що
банк взагалі не купує цінні папери з наміром утримання їх до строку погашення
та з метою отримання процентного доходу. На відміну від цього, банк активно
займається інвестиціями в асоційовані компанії та утриманням цінних паперів у
портфелі на продаж. В ході дослідження спостерігається тенденція до стрімкого
зростання питомої ваги цінних паперів в активах ПАТ «УкрСиббанк», що
свідчить про помірну, але постійну активізацію інвестиційної діяльності ПАТ
«УкрСиббанк» та заінтересованість у роботі з цінними паперами.
1. Андросова О. Ф. Інвестиційні операції банків України з цінними паперами / О. Ф.
Андросова, Т. А. Афанасьєва // Економічний простір. – 2008. – №19. – С. 170-180.
2. Васильченко З.М., Васильченко І.П. Управління портфелем банківських активів //
Банківська справа. – 2007. – № 6. – С.3-8.
3. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред.
В.Д. Базилевича. — К. : Знання, 2011. – 1094 с.
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» N 1617-VІ від 24.07.2009 /
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/.
5. Офіційний сайт Національного банку України / [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www. bank.gov.ua.
6. Офіційний сайт ПАТ «УкрСиббанк» / [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrsibbank.com/.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Світовий досвід показує, що не можна недооцінювати важливість
правильно розробленої та інтегрованої антиінфляційної політики країни. Адже
інфляція властива всім країнам: розвиненим, тим, що розвиваються і, звичайно,
країнам із перехідною економікою. Завдяки тому, що інфляція негативно
впливає на життя суспільства в цілому, вона посідає одне з перших місць серед
найбільш гострих і актуальних проблем пов’язаних з економічним розвитком
України. Виходячи з-під контролю її неконтрольоване зростання сприяє
розвитку негативних процесів в економічному організмі, вражаючи
виробництво, розподіл і споживання, що призводить до негативних соціальноекономічних наслідків: закріплення стагнації, зниження економічної
активності, зростання безробіття,тощо. Основна ціль антиінфляційної політики
– зробити інфляцію керованою, а її рівень прийнятним для економіки та
суспільства. Ефективна антиінфляційна політика дозволяє тримати під
контролем ціни і, при цьому, не пригнічувати зростання національної
економіки в довгостроковій перспективі.
Дослідженням причин, наслідків та методів подолання інфляційних
процесів та проведеннzv ефективної антиінфляційної політики присвячені
наукові праці таких вчених: Базилевича В.Д., Гальчинського А.С., Міщенко
В.І., Коваленко Д.І, Сменковського А.Ю. та ін.
Інфляція є багатостороннім, складним процесом, який є частиною всіх
основних економічних проблем держави. Під інфляцією прийнято вважати
знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й
порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін
на товари і послуги [1, ст. 218]
Існують різноманітні підходи до визначення причин та механізмів
інфляційного процесу. Взагалі можна виділити дві групи: економічні та
неекономічні, ті які мають природний чи політичних характер. На їх основі
можна виділити такі основні причини виникнення інфляції: відсутність балансу
між державними витратами та доходами, що спричиняє збільшення грошової
маси і як наслідок – інфляції; поширення видачі кредитів та неблагонадійні
інвестиції (військові витрати, утримання збиткових підприємств); інфляційні
очікування й олігополізація економіки, тобто закриті ринки і відсутність
конкуренції, а також інші неекономічні фактори: революції, війни, втрата
довіри до уряду, політична нестабільність та ін.[5, ст. 32]. Стримання інфляції
та зменшення її негативних соціально-економічних наслідків можливо лише в
разі ефективного регулювання рівня інфляції, розробки науково - обгрунтованої
антиінфляційної політики – комплексу відповідних заходів державного
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регулювання економіки,спрямованих на боротьбу з інфляцією. Мета
антиінфляційної політики полягає у встановленні контролю за інфляцією і
досягненні прийнятних для народного господарства темпів її зростання.[3, ст.
46]
На українському споживчому ринку у 2013 році спостерігається
тенденція до відносно поступового уповільнення інфляції: якщо у січні індекс
інфляції на споживчі товари та послуги сягав 100,3%, то вже у лютому
відбулось уповільнення інфляційної динаміки (99,9 %). Так, починаючи з
лютого до березня включно спостерігалася дефляційна динаміка на продукти
харчування та комунальні послуги. У квітні було зафіксовано незначне
зростання процесів інфляції відносно попередніх місяців (100,0%). На жаль, за
2013 рік не збережено тенденцію до уповільнення інфляції так, як це було у
2012 році, у якому індекс інфляції сягав небачених 99,8%. Переглядаючи
статистику та зведені таблиці щодо інфляції в Україні (рис. 1), слід зазначити,
що загальний індекс інфляції перетинав позначку і становив менше 100,0% за
останні 13 років лише один раз, у 2002 році. Це, як ніщо інше, може
охарактеризувати ефективність проведення антиінфляційного регулювання.
Індекс інфляції за 2014 рік становив:у січні - 100,2%, у лютому - 100,6%,
у березні – 102,2%,помітні значні коливання через нестабільну ситуацію у
країні.
Виходячи з аналізу результату соціально-економічних процесів, можна
зробити висновок, що інфляція в Україні буде присутня ще тривалий час.
Головна увага уряду має бути зосереджена на тому, щоб утримувати інфляцію
на достатньому рівні, при якому мав би місце сталий розвиток вітчизняного
підприємництва, збільшувався добробут громадян.
102,5
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100,5
100
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2013-2014 рр

Рис. 1. Динаміка зміни індексу інфляції з січня 2013 року до березня 2014
Джерело: побудовано автором
http://index.minfin.com.ua/index/infl/[2]
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Ефективна антиінфляційна політика передбачає:
- розробку та втілення в життя комплексних державних програм розвитку
економіки, насамперед галузей і підприємств, які сприяють становленню
конкурентного, високотехнологічного та наукомісткого виробництва;
- проведення послідовної антимонопольної політики та створення
широкої мережі економічної інформації для підприємств;
- посилення стимулів виробничого накопичення, включаючи субсидії, що
здатні підтримати процес накопичення коштів у підприємців та населення;
- зміну структури виробничих фондів з метою розширення виробництва
товарів народного споживання, тобто створення умов для переливання капіталу
з однієї до іншої галузі суспільного виробництва;
- стимулювання кредитної та інвестиційної діяльності банків та
обмеження покриття дефіциту коштів за рахунок банківського кредиту;
- вдосконалення податкової системи; особливу увагу приділяють
регулювальній ролі податків;
- створення умов для припинення імпорту інфляції. З цією метою
забезпечується перетворення закордонних доларових запасів на товари
виробничого призначення, які, потрапивши в нашу країну, змогли б пожвавити
інвестиційний процес;
- підвищення ефективності грошово-кредитної політики, яка повинна
забезпечити тісний взаємозв'язок усіх елементів ринкового механізму товарногрошових відносин. [2, ст. 189]
Таким чином, мета антиінфляційної політики держави полягає в тому,
щоб установити контроль над інфляцією і досягти прийнятних її темпів для
народного господарства. Важливим завданням у боротьбі з інфляцією є
подолання економічного спаду, кризи неплатежів, зниження інвестиційної
активності, формування стабільної ринкової інфраструктури, оздоровлення
економіки, пов'язане з підтримкою пріоритетних галузей народного
господарства,
стимулювання
експорту
продукції,
виваженою
протекціоністською політикою і валютною політикою, що сприяє вирішенню
питань конкурентоспроможності вітчизняних товарів. Велике значення в
антиінфляційній політиці має структурна перебудова економіки і
пристосування її до потреб ринку за рахунок демонополізації і регулювання
діяльності існуючих монополій, стимулювання конкуренції у виробництві та
сфері послуг тощо.
1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: політекономія - К.: Знання -. Прес, 2007. - 581 с.
2. Ел.ресурс :Режим доступу/Міністерство фінансів http://index.minfin.com.ua/index/infl/
3. Каленська В., асп Роль НБУ в системі антиінфляційного регулювання/Вісник КНУ
ім..Тараса Шевченка № 112 – с.46
4. Коваленко Д.І. Фінанси, гроші та кредит : теорія та практика. : навч. посібник. - К.:
Центр навчальної літератури, 2013 - 578с.
5. Сменковський А.Ю. Інфляція та економічне зростання: статистичний вимір. //
Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 5-6. - С.54.
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ВПЛИВ СВІТОВОЇ КРИЗИ НА РЕГІОНАЛЬНУ
БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
Світова фінансова криза 2008 року показала вразливість і слабкість
банківської системи регіонів на території України. Найважливішою причиною,
по якій виникла криза в системі банків України, можна назвати: залучення
банками зовнішніх запозичень з метою кредитування в Україні, при цьому
переважно здійснювалося споживче кредитування населення.
Загалом заходи прийняті урядом і НБУ з подолання кризи і її наслідків у
2008-2009 роках , дозволили запобігти руйнування банківської системи регіонів
і дали можливість післякризового відновлення.
Аналізуючи ситуацію в регіональній банківській системі України можна
виділити наступні найважливіші аспекти впливу світової кризи:
- економіка України є відкритою і разом з тим недостатньо
диверсифікованою;
- значні обсяги зовнішнього боргу, які підлягали виплаті в
короткостроковій перспективі;
- регіональна банківська система України привернула велику кількість
зовнішніх позик для фінансування внутрішнього споживання та інвестицій, в
умовах світової фінансової кризи іноземні інвестори спішно повернули свої
кошти до національних економік з метою їх стабілізації і більшої захищеності.
Пішла хвиля втрат у регіональній банківській системі України в період
світової фінансової кризи, а саме: втрата багатьма банками платоспроможності;
збитки в діяльності регіональних банків України; значні витрати держави для
відновлення платоспроможності окремих системних банків.
Банківська система має найбільш гірший стан в 2008-2009 роки,
подолавши кризу, банківський сектор у другому півріччі 2010 року знову
вийшов на траєкторію поступального розвитку. Хоча наслідки кризи будуть
позначатися ще досить тривалий час, стан банківського сектора, на
сьогоднішній момент, є стійким. Створюються умови для подальшого
підвищення вкладу банківського сектору в стабілізацію української економіки,
в тому числі за допомогою надання фінансових ресурсів для її модернізації та
впровадження інновацій.
На мій погляд, основним змістом нового етапу в розвитку регіонального
банківського сектора має стати підвищення якості банківської діяльності:
- розширення складу банківських продуктів і послуг;
- зростання якості і вдосконалення способів надання послуг;
- використання сучасних інформаційних технологій, складаючих основу
модернізації банківської діяльності.
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ТЕОРЕТИКО-КАТЕГОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ
РОЗДРІБНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ
Під час розвитку інтеграційних і глобалізаційних процесів в Україні
неабиякої важливості набуває удосконалення розрахункових операцій, котрі
надають ефективності як комерційній діяльності в цілому, так і споживчому
сектору зокрема. У цьому процесі одне з ключових місць належить системі
роздрібних електронних платежів, яка забезпечує комунікативну функцію у
процесі купівлі-продажу-товарів, оплати робіт і послуг. Саме тому дослідження
розвитку
понятійно-теоретичних
особливостей
системи
роздрібних
електронних платежів виступає пріоритетним завданням і актуальною
проблемою сучасної економічної науки.
Наукове висвітлення проблеми функціонування системи роздрібних
електронних платежів представлене низкою робіт сучасних дослідників, котрі
аналізують здебільшого її практичні аспекти. Це призвело до того, що поза
увагою вчених залишилось осмислення дефініційних основ, що призводить до
нерозуміння економічної природи системи роздрібних електронних платежів,
хибного ототожнення даної системи із системою електронних грошей та інших
економічних явищ фінансово-розрахункової системи.
Уявити систему роздрібних електронних платежів можна шляхом
характеристики її складових. Наприклад, З.М. Криховецька визначає, що
система роздрібних електронних платежів представлена діючими на території
України спеціальними платіжними засобами, які емітовані членами
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем. Їх емісія в межах
України проводиться виключно банками-резидентами, які мають ліцензію НБУ
на здійснення таких операцій та уклали договір із внутрішньодержавною або
міжнародною платіжною системою [1, с. 300].
Натомість, С.О. Пиріг, аналізуючи досліджувану дефініцію, характеризує
систему електронних платежів більш лаконічно, як організаційне явище, яке
призначене для переказу грошей за операціями, що здійснюються юридичними
та фізичними особами із застосуванням платіжних інструментів [2, с. 11].
Тобто, у порівнянні з З.М. Криховецькою, яка визначальним критерієм системи
вважає платіжні інструменти, С.О. Пиріг систему представляє організацією, яка
здійснює перекази за операціями шляхом застосування платіжних інструментів.
На наш погляд, такий підхід є більш вірним, оскільки він визначає систему
електронних платежів як організаційне явище, а не як засіб розрахунків.
Дана позиція підтверджується і формулюванням, що визначає платіжну
систему у Законі України «Про платіжні системи і переказ коштів в Україні»
від 11 серпня 2013 року. Так, пункт 1.29 статті 1 даного Закону називає
платіжну систему платіжною організацією, учасників платіжної системи та
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сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів
[3].
Наше розуміння природи системи електронних роздрібних платежів
виходіть із представлення про те, що дана система уособлює собою сукупність
відносин, які реалізуються певними інструментами, що представлені схемою і
механізмами платежів і платіжними засобами.
Як наголошує О.М. Юдін, електронні платіжні системи для
обслуговування споживачів за схемою платежів поділяються на: кредитні (для
роботи з кредитними картками) і дебетові, що обслуговують роботу з
цифровою готівкою, яка накопичується на смарт-картках або в електронних
гаманцях користувачів [4, с. 165]. З цього визначення витікає сутність основної
функції досліджуваної системи – обслуговування споживачів-клієнтів.
Міжнародна термінологія, яка використовується в платіжних та
розрахункових системах, залежно від величини розрахункових операцій,
поділяє платежі на два основних види: це платежі на великі суми (large-value
payments), які головним чином здійснюються між банками або між учасниками
на фінансових ринках і зазвичай вимагають термінового і своєчасного
розрахунку. Другий вид – це роздрібні платежі (retail payments) – термін, що
характеризує всі інші платежі. Роздрібні платежі є в основному споживчими
нетерміновими платежами порівняно невеликої вартості. Системи роздрібного
переказу коштів оброблюють великий обсяг відносно невеликих за вартістю
платежів у формі чеків, кредитових переказів, прямих дебетів, операцій через
банкомати та операцій електронного переказу коштів у пунктах продажів. Крім
цього, грошові перекази, здійснювані за банківською або поштовою системою,
прийнято вважати формою роздрібних платежів [5].
Таким чином, у нашому розумінні система роздрібних електронних
платежів – це сукупність економічних відносин з надання послуг
обслуговування розрахункових операцій фізичних і юридичних осіб, яка
функціонує на базі використання спеціальних платіжних інструментів,
емітованих членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, і
обслуговує розрахунки відносно невеликих розмірів грошового еквіваленту.
Удосконалення термінологічного апарату даної проблеми є важливим
інструментом активізації технологічного прогресу вітчизняної фінансоворозрахункової системи, де система роздрібних електронних платежів посяде
основне місце у обслуговуванні споживачів, більшість з яких в Україні
використовує пластикові банківські картки та інші інструменти для тримання
коштів і отримання їх у банкоматі, не використовуючи розрахункові
можливості у повному обсязі. Це у свою чергу, активізує товарообіг, скоротить
витрати на проведення платежів й, безумовно, сприятиме виходу з тіні
фінансів. Для пошуку ефективних шляхів розвитку у подальшому дослідження
теоретичних основи системи роздрібних електронних платежів необхідно
зосередитись на порівняльних аспектах функціонування даної системи у
національній та закордонній практиці обслуговування розрахунків.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ – ОСНОВА РОЗБУДОВИ
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
У процесі економічної глобалізації головними факторами розбудови
банківського сектору і національної економіки в цілому стають креативні
здібності особистості, наукові знання та інтелектуальні ресурси. Інтелектуальна
діяльність стає головною умовою економічного зростання, а інтелектуальний
капітал - найважливішим ресурсом досягнення даної мети.
Сьогодні загальновизнано, що основою креативного розвитку
підприємства в любій сфері, в тому числі і в банківській є інтелектуальний
потенціал висококваліфікованих працівників. Використовуваний в процесі
виробництва інтелектуальний потенціал працівників активно бере участь в
створенні інноваційного продукту з новими споживчими властивостями і
підвищеною доданою вартістю, формує нематеріальні активи підприємства.
Ефективно використаний в економічній діяльності інтелектуальний потенціал,
створює інтелектуальний капітал. Капітал – це чинник виробництва у вигляді
вартості, здатної приносити прибуток або збиток. Необхідною умовою
виникнення і розвитку ринкових відносин є нагромадження капіталу.
Вивчення економічної літератури, в якій розглядаються проблеми,
пов’язані з сутністю, структурою та розвитком інтелектуального капіталу на
індивідуальному, корпоративному та суспільному рівнях, дали змогу
виокремити такі підходи до аналізу сутності інтелектуального капіталу як:
сукупності цінностей, процесу та результату (Рис.1).
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Сукупність цінностей
• Сукупність цінностей (знання,
навики, досвід, які є невід’ємні
від їх носія – живої людської
особи). Інтелектуальний капітал
на думку В. Іноземцева – це
інформація і знання, які
відіграють роль «колективного
мозку», що акумулює знання
працівників, інтелектуальну
власність, нагромаджений
досвід, організаційну структуру,
інформаційні мережі, імідж
підприємства .

Процес

Результат

• В межах цього підходу науковці • При визначенні
трактують сутність
інтелектуального капіталу А.
«інтелектуального капіталу», як Василик акцентує увагу на тому,
процес перетворення знань і
що це знання, інформація, що
нематеріальних активів у
формуються, використовуються
ресурси, які приносять
та примножуються в діяльності
додаткову вартість. Так, А.
підприємства і приносять
Василик, стверджує, що
позитивний економічний та
інтелектуальний капітал – це
соціальний ефект; це
авансована інтелектуальна
нематеріальні активи, що
вартість, що в процесі свого
становлять основу
обігу та кругообігу приносить
функціонування сучасного
додаткову вартість.
підприємства в новій економіці.
Таким чином, сутність
інтелектуального капіталу як
результату полягає у його
здатності до приросту та
забезпечення конкурентних
переваг підприємства.

Рис.1. Підходи до трактування поняття «інтелектуальний капітал» [7]
Відповідно до даних підходів, у кінцевому результаті, інтелектуальний
капітал спрямовується на досягнення підприємством (організацією, фірмою,
установою) високих конкурентних переваг.
Деякі автори визначають інтелектуальний капітал наступним чином:
- Є.Брукінг – ідентифікація чотирьох категорій неосяжних (невловимих)
активів є людські ресурси, права на інтелектуальну власність, інфраструктуру і
положення на ринку, - які визначаються терміном «інтелектуальний капітал»;
- Б.Леонтьєв – як вартість сукупності наявних у нього інтелектуальних
активів, включаючи інтелектуальну власність, його природні й придбані
інтелектуальні здібності й навички, а також накопичені їм бази знань і корисні
відносини з іншими суб'єктами. Тобто бренди, клієнтура, фірмове
найменування, канали збуту, ліцензійні й інші угоди та ін.;
- О.Кендюхов – як сукупність людського і машинного інтелектів;
- О. Бутнік-Сіверський – як створеного або придбаного інтелектуального
продукту, що має вартісну оцінку.
На нашу думку, інтелектуальний капітал – це інтелектуальний ресурс
підприємства (знання, досвід, можливості), який за умови ефективного
використання конвертується у додаткову вартість та забезпечує
конкурентоспроможність суб’єкта господарювання. У світовій економіці ХХІ
ст. інтелектуальний капітал набуває особливої ваги, оскільки він є ключовим
ресурсом розвитку як економічної системи в цілому, так і окремого
підприємства, організації, компанії чи установи. Інтелектуальний капітал важко
піддається визначенню і трактується неоднозначно.
Так, найбільш поширеною думкою є поділ інтелектуального капіталу на
три складові: людський капітал, структурний або організаційний капітал та
клієнтський, ринковий або споживчий капітал.
1.Людський капітал — накопичені в результаті інвестицій та втілені у
працівниках компанії знання, практичні навички, творчі здібності, досвід,
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загальна культура, моральні цінності та ставлення до справи. У
постіндустріальну епоху людський капітал стає системоутворюючим фактором
у структурі інтелектуального капіталу [3].
2. Структурний (організаційний) — все те, що дає змогу співробітникам
компанії реалізувати свій потенціал: технічне і програмне забезпечення,
організаційна структура, патенти, торговельні марки тощо [8].
Таким чином, саме структурний капітал найбільше співвідноситься з
поняттям нематеріальних активів.
3.Клієнтський капітал (ринковий, споживчий) — це відносини із
замовниками і покупцями, що сприяють успішній реалізації вироблених
компанією товарів і послуг (клієнтська база підприємства, яка є своєрідним
продуктом його діяльності).
Важлива роль клієнтського капіталу наочно виявляється у
функціонуванні фінансових підприємств, особливо в банківській сфері,
динаміка і масштаб діяльності яких суттєво залежать від портфеля замовлень.
Таким чином, слід підкреслити, що в сучасних умовах банківські установи
докладають значних зусиль для завоювання та утримання своїх клієнтів.
Також, в сучасних умовах господарювання досить велику поширення
набув емоціональний капітал. Емоціональний капітал – капітал, який
формується для співробітників у процесі тренінгів, просування по службі,
внутрішніх нарад, інших формах комунікації. Для внутрішніх споживачів
емоціонального капіталу, тобто для співробітників, важливими є такі його
елементи, як бачення та місія фірми чи організації, її цінності, цілі та культура
тощо. Західні вчені (К.Томпсон), характеризуючи інтелектуальний капітал,
розділяють, хоча і штучно, власне інтелектуальний капітал (дані, інформацію,
знання) та емоціональний капітал. Елементами емоціонального капіталу є
корпоративна ідентичність і торгова марка, які сприймаються зовнішніми та
внутрішніми споживачами.
Отже, інтелектуальний капітал є складним системним утворенням, яке
можна структурувати за різними критеріями. Це багатоаспектне поняття, яке
об'єднує об'єкти інтелектуальної власності, знання, вміння і навички
працівників, різноманітні системи, мережі, процедури, які при включенні до
господарського обігу приносять дохід. Водночас складові інтелектуального
капіталу неоднорідні. Одні з них є породженням людського інтелекту, інші
створюють специфічні умови його застосування із метою підвищення
конкурентоспроможності компанії. Разом з тим необхідно зазначити, що
інтелектуальний капітал не існує поза контекстом, стратегією розвитку
організації,
оскільки
найважливішою
конкурентною
перевагою
постіндустріального бізнесу є здатність до інновацій та уміння
пристосовуватись до умов, що швидко змінюються.
1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: підручник / В.Д.Базилевич. – К.: Знання,
2006. – 432с.
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2. Бутнік-Сіверський О.Б. Евристика в інтелектуальній економіці або формування
інноваційного підприємства / О.Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. –
2005. - №8 – с.29-34.
3. Букинг Е. Интеллектуальный капитал / Е.Брукинг – СПб, Питер, 2001. – 288с.
4. Жаворкова Г.В. Інтелектуальний капітал: науково-теоретичні аспекти /
Г.В.Жаворонкова, Д.М.Соковніна // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №1,2. –
с.351-359.
5. Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування
механізму управління: [Монографія] / О.В.Кендюхов / НАН України, Інститут
економічної промисловості. Дон. ІЕП. – Донецьк: ДОНУЕП, 2006.
6. Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. Интенллектуальный капитал в российском бизнесе.
М.: «Акционер», 2002. – 200с.
7. Махомет Ю.В. Сутнісна характеристика та структура інтелектуального капіталу
підприємства / Ю.В.Махомет // Економічний простір: збірник наукових праць. –
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - №25. – с.221-229.
8. Эдвинсон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной
стоимости компании // Новая постиндустриальная волна на Западе. – М.: 1999. –
434с.
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ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
ТА ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
Інфляція являє собою складне багатоаспектне явище соціальноекономічного характеру, властиве в тому або іншому ступені всім країнам:
розвиненим, тим, що розвиваються й, звичайно, країнам з перехідною
економікою.
Для того, щоб зрозуміти причини інфляційних процесів в Україні,
необхідно повернутися до історії.Економіка України була глибоко інфляційною
і у складі колишнього СРСР. Специфіка цього періоду зумовлювалась, з одного
боку, повним домінуванням державного монополізму та відсутністю
конкуренції, з іншого – великими диспропорціями в економіці. Йдеться про
спотворену структуру виробництва, надмірно високу питому вагу важкої
промисловості, надзвичайно високу частку військово-промислового комплексу,
надмірну зношеність основних виробничих фондів, неефективне використання
капітальних витрат, порушення господарських зв'язків [1].
Перші
роки
становлення
незалежної
суверенної
України
супроводжувалися значними економічними труднощами. У головному вони
пов’язані з переходом від тотально-планової системи організації виробництва
до ринкової економіки. Саме еволюція соціально-економічного оновлення
нашої держави і викликала до життя низку суб’єктивних суперечностей, які, у
свою чергу, призвели до появи глобальних негативних явищ. Серед них:
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диспропорції в економіці, спад виробництва, безробіття, різке погіршення
матеріального становища основної частини населення. Серед них особливе
місце за своїм значенням і впливом на посилення економічної кризи в Україні
зайняла інфляція.
Товарно-грошова розбалансованість економіки призвела до відриву
платоспроможного попиту від вартості товарної маси. Саме це стало причиною
гострого товарного дефіциту, що за контрольованих та майже незмінних цін
вказувало на існування прихованої інфляції. Проявом стали стрімкий товарний
голод, надмірні цінові дотації на основні групи товарів, зниження економічних
стимулів виробництва та низька якість продукції, розширення спекуляцій у
сфері торгівлі та зростання цін на "чорному" ринку, зниження ринкового курсу
національної валюти.
До того ж спостерігалось уповільнення темпів зростання експорту
та одночасне різке зростання імпорту, що пояснювалося як зниженням
конкурентоспроможності українських товарів, так і бумом споживчого
кредитування, а також кардинальним зниженням імпортних тарифів. Все це в
сумі призвело до значного погіршення торговельного балансу. Національна
валюта булла жорстко прив’язана до долара, вивезення капіталу з України.
У минулому десятилітті для української економіки були характерні
не тільки високі темпи інфляції, а й високий ступінь мінливості цінової
динаміки. Серед причин росту інфляції експерти називають також
подорожчання продуктів та плати за житлово-комунальні послуги для
населення (табл. 1).
Індекс інфляції у лютому 2014 року становив 100,6, що на 0,4 більше за
попередній місяць. За підсумками 2013 р. інфляція в Україні становила 0,5%, в
2012 р. ця цифра булла значно нищою, що не є позитивною тенденцією
до зниження, проте у 2008 році інфляція досягла рекордного значення – 22,3%.
Щодо причин такого рівня, то ними стали висока врожайність та зниження
вартості споживчих товарів, зокрема овочів, які за даними Держкомстату
коштували на 44% менше від цін минулого року [2].
Наслідками інфляційних процесів є збільшення рівня корупції та тінізації
української економіки, слабкість та корумпованість судової системи, тісне
переплетіння політичних і бізнес-інтересів, найбільше це відбилося на
купівельній спроможності народу, інфляція веде до знецінення заощаджень
населення.
Слід зазначити, що вже багато років органи державного управління
сповідують антиінфляційну політику, та у майбутньому уряд має намір
продовжити безкомпромісну боротьбу з інфляцією, проте економіка України
досить повільними кроками рухається до свого пожвавлення.
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Таблиця 1
Зведена таблиця індексів інфляції з 1991 по 2014 роки
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Січень

Березень

Травень

Липень

385,2
173,2
119,2
121,2
109,4
102,2
101,3
101,5
104,6
101,5
101
101,5
101,4
101,7
101,2
100,5
102,9
102,9
101,8
101,0
100,2
100,2
100,2

112,1
122,1
105,7
111,4
103
100,1
100,2
101
102
100,6
99,3
101,1
100,4
101,6
99,7
100,2
103,8
101,4
100,9
101,4
100,3
100,0
102,2

114,4
127,6
105,2
104,6
100,7
100,8
100
102,4
102,1
100,4
99,7
100
100,7
100,6
100,5
100,6
101,3
100,5
99,4
100,8
99,7
100,1

122,1
137,6
102,1
105,2
100,1
100,1
99,1
99
99,9
98,3
98,5
99,9
100
100,3
100,9
101,4
99,5
99,9
99,8
98,7
99,8
99,9

Вересень
104,5
110,6
180,3
107,3
114,2
102
101,2
103,8
101,4
102,6
100,4
100,2
100,6
101,3
100,4
102
102,2
101,1
100,8
102,9
100,1
100,1
100,0

Листопад
116,5
122
145,3
172,3
106,2
101,2
100,9
103
102,9
100,4
100,5
100,7
101,9
101,6
101,2
101,8
102,2
101,5
101,1
100,3
100,1
99,9
100,2

Грудень
124,6
135,1
190,8
128,4
104,6
100,9
101,4
103,3
104,1
101,6
101,6
101,4
101,5
102,4
100,9
100,9
102,1
102,1
100,9
100,8
100,2
100,2
100,5

За рік
390
2100
10256
501
281,7
139,7
110,1
120
119,2
125,8
106,1
99,4
108,2
112,3
110,3
111,6
116,6
122,3
112,3
109,1
104,6
99,8
100,5

Антиінфляційна політика в Україні охоплює комплекс заходів та дій у
економіці, що стримують інфляційне зростання цін. Антиінфляційна політика є
важливим компонентом усього комплексу методів державного регулювання
економіки країн ринкового господарства. Важливу роль у ній відіграє
регулювання державних витрат і надходжень у державний бюджет. Так, якщо
інфляція починає розвиватися високими темпами або має місце значний
інфляційний розрив, то держава вдається до заходів, спрямованих на
зменшення розмірів реальних доходів, чим досягається обмеження споживання,
а отже, й попиту. Зменшення розмірів доходів здійснюється завдяки
додатковому оподаткуванню. Через це скорочується попит не лише на
предмети споживання, а й на широке коло товарів виробничого призначення,
адже підприємці, щоб не допустити різкого зниження цін, скорочують
виробництво, що призводить до зменшення попиту на сировину, паливо,
матеріали. В результаті підприємці згортають свою інвестиційну діяльність,
зменшується зайнятість населення.
Антиінфляційні заходи урядів щодо бюджетних надходжень, з одного
боку, сприяють акумулюванню додаткових фінансових ресурсів у державній
скарбниці, а з другого – призводять до погіршення господарської кон`юнктури
та зростання безробіття [3].
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Більшість економічно розвинутих країн світу встановлюють свої
середньотермінові інфляційні орієнтири на рівні, що не перевищує 2-3 % на рік.
Нині в Україні значну роль у формуванні інфляції відіграє політичний
стан країни. Популярні методи, які використовують політики задля своєї
вигоди, прихильності народу (в майбутньому виборців) ведуть не тільки до
прискорення темпів інфляції, але й до загального пригнічення економічного
розвитку країни. Причому самі політики прекрасно уявляють та знають до чого
призведуть ці дії. Влада має зробити все, щоб зупинити ріст темпів інфляції,
тому що вона може призвести до най не передбачуваніших наслідків. І поки
наші урядовці будуть ставити власні інтереси вище за державні, ми не зможемо
побудувати стабільну економіку та контролювати темпи інфляції [4].
Отже, сьогодні в першу чергу постають проблеми негайного введення
жорсткої антиінфляційної політики, стабілізації становища, економічного
пожвавлення, прискорення ефективного реформування, а також становлення і
розвитку валютно-фінансової та банківської систем держави.
1. Комар Т. В. Фінансові аспекти впливу інфляції на економічне зростання // Т. В. Комар
/ Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – №1. – 2011. – С.21 –28.
2. Черевик Н. В. Особливості інфляційних процесів в Україні // Н. В. Черевик, Т. О.
Мірошник / Вісник ЖДТУ: Економічні науки. – №3 (53). – 2010. – С.146 –149.
3. Черешня Г. А. Інфляційні процеси в Україні // Г. А. Черешня, Т. В. Цвітун / Вісник
Хмельницького національного університету / Економічні науки. – №2. – 2011. – С.249
–252.
4. Шепель Є. В. Сутність інфляції як системного утворення і основні чинники її
виникнення // Є. В. Шепель / Економіка та управління національним господарством /
Актуальні проблеми економіки. – №2(116). –2011. – С.32–41.
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ОCНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Валютний ринок України, як і валютні ринки більшості країн світу,
значною мірою відображає стан економіки країни. Хоча наукові напрацювання
в теорії валютних ринків є досить значними, проте питання ефективної
організації діяльності вітчизняного валютного ринку з урахуванням сучасної
стадії розвитку валютно-фінансової сфери залишаються недостатньо
розробленими як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Серед
вітчизняних авторів, що досліджують дане питання, слід виділити праці
наступних науковців: О.І. Береславська, С.Я. Боринець, А.С. Гальчинський,
О.В. Дзюблюк, З.О. Луцишин. Головною метою є дослідження валютного
ринку, визначення сучасних тенденцій та перспективи валютного регулювання.
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Національний валютний ринок - це регламентований національним
законодавством механізм купівлі-продажу національної валюти, її конверсії в
іноземні валюти. І в цьому сенсі саме валютний ринок виступає об’єктивним
організатором валютних відносин, який сегментує та впорядковує прагнення
різноманітних економічних агентів, а також, маючи зворотній вплив на валютні
відносини, здійснює своєрідне їх регулювання. Таким чином, необхідність
існування валютного ринку викликана потребою організації валютних відносин
[1].
Початок 2014 року виявився напруженим для валютного ринку України.
Курс гривні виявив значну нестабільність у звязку з значноною різницею між
попитом та пропозицією на іноземну валюту. Зважаючи на необхідності
виконання своєї основної функції, НБУ вжив заходів для збалансування попиту
шляхом валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку, обсяг
яких протягом січня 2014 року склав у доларовому еквіваленті 1742,3 млн. Це
призвело до стрімкого зменшення золотовалютних резервів. Так, за даними
НБУ міжнародні резерви станом на 01.01.2014р. становили 20415,7 млн. у
перерахунку в долари США, а станом на 01.02.2014р. – вже лише 17805,2 млн.
[2]. Не зважаючи на це, стрімке падіння курсу гривні не припинилось.
Національний банк України був змушений вдатися до жорстиких заходів,
прикладом яких може слугувати постанова Правління НБУ від 6 лютого 2014
року №49 [3]. В данному документі всказано три групи заходів:
– заходи, спрямовані на збільшення надходжень в іноземній валюті на
валютний ринок України;
– заходи, спрямовані на забезпечення безперебійності операцій з
готівкою;
– заходи, спрямовані на гальмування попиту на іноземну валюту.
До першого виду належить рішення НБУ тимчасово встановити нульову
ставку резервування за договорами про залучення банками коштів в іноземній
валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше ніж 183 календарних
дні.
До другого виду належить передбачене п. 3 зазначеної постанови
покладення на банки зобов’язання щодо забезпечення посиленого контролю за
належним здійсненням касових операцій у національній валюті
До третього виду заходів можна віднести рішення НБУ тимчасово
заборонити купівлю іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному
ринку України для:
–дострокового погашення резидентами кредитів, позик (фінансової
допомоги) в іноземній валюті за договорами з нерезидентами, у тому числі в
разі укладання додаткових угод до кредитних договорів;
–покриття частини страхових резервів страховиками;– здійснення
резидентами інвестицій за кордон
Однак аналіз зазначеного переліку показує, що до нього внесені
практично всі існуючі банки, які мають чинну банківську ліцензію та
генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.
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З метою посилення контролю за операціями на міжбанківському
валютному ринку НБУ зобов’язав уповноважені банки формувати реєстр з
купівлі іноземної валюти та подавати його електронною поштою НБУ. Нацбанк
тимчасово відключив 14 банків від Системи підтвердження угод на
міжбанківському валютному ринку. Причиною такого рішення є обмінні курси,
які виставляли банки на валютному ринку. Вони надавали дестабілізуючий
вплив на курс гривні і формували негативні очікування. Вжиті заходи
спрямовані на стабілізацію ринкових очікувань, щодо обмінного курсу гривні, і
сприяють прийняттю більш зважених управлінських рішень суб’єктами
валютного ринку.
До системи валютного регулювання України входить як НБУ так і вся
система комернційних банків, тому було б доцільно використати весь потенціал
важелів валютного регулювання, що можуть надати саме комерційні банки.
Перш за все, для збільшення пропозиції іноземної валюти можна вдатись до
підвищення привабливості валютних депозитів. Найпростішим способом
досягнення даної мети є підняттям відсоткових ставок по валютним депозитам,
та надання спеціальних пріорітетів вкладникам валюти. Більш складним в
реалізації, але не менш дієвим може стати надання можливості вкладникам
змінювати валюту вкладу за спеціально встановленим курсом Це дасть
можливість ефективнішого керування попиту та пропозиції на іноземну
валюту, та простішої реалізації інструментів валютної політики
Дослідження заходів, спрямованих на зменшення попиту на іноземну
валюту, які нині пропонує НБУ дає підстави для висновку, що їх
запровадження по-перше, може спричинити лише незначний стабілізуючий
ефект у короткотерміновій перспективі, створюючи, водночас, відкладений
попит, а по-друге – матиме наслідком активізацію тіньового валютного ринку.
Тому нині є доцільним запровадження альтернативних важелів впливу саме з
боку комерційних банків. Такими інструментами можуть стати збільшення
привабливості валютних депозитів чи надання можливостей у конвертації
валют вже по діючим депозитним договорам.
1. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. — 5-те вид.,
перероб. і доп. — К.: Знання, 2008.
2. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua
3. Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій: постанова
Правління НБУ від 6 лютого 2014 року №49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.zakon.rada.gov.ua
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ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В УКРАЇНІ
Останнє десятиріччя характеризується появою інноваційних продуктів
для здійснення платежів, чому певною мірою сприяє науково-технічний
прогрес і розвиток фінансового ринку. Внутрішні та транскордонні роздрібні
платежі, які виконуються з використанням новітніх платіжних продуктів,
збільшуються як за кількістю, так і за обсягами. Нові платіжні інструменти не
з’являються випадково за бажанням розробників, їх поява – об’єктивний
процес, викликаний новими незадоволеними потребами і підвищеними
вимогами до ефективності та надійності платежів.
Традиційні технології банківського обліку операцій, пов’язані з
ідентифікацією клієнта, виявляються дорогими для систем масових платежів,
які здебільшого оброблюють операції з невеликими сумами. Для вирішення
питання ефективності та конфіденційності платіжних трансакцій необхідно
відмовитися від зберігання та передавання конфіденційних відомостей при
віддаленому здійсненні тих угод, які не потребують ідентифікації клієнта.
Безпека без ідентифікації може бути легко реалізована за допомогою
електронного платіжного засобу на пред’явника, що випускається в обіг без
відкриття банківського рахунку. Саме таким платіжним засобом є електронні
гроші. Економісти називають сучасний період розвитку електронних грошей
«дитячим», підкреслюють віддаленість перспективи їх повсюдного
проникнення, вважають, що широке використання цих грошей – поки ще
теоретична концепція. Однак вчені визнають, що електронні гроші мають
величезний і малодосліджений потенціал, який у майбутньому, завдяки
імпульсам інформаційно-технічної революції, які важко передбачити, може
перетворити їх на реально діючий феномен економічного життя.
Актуальність цього питання полягає у тому, що позитивна динаміка
збільшення Інтернет-аудиторії, підвищення швидкості появи на віртуальній
арені нових сайтів і наростання темпів розвитку електронної торгівлі
дозволяють вести мову про серйозні перспективи розвитку електронних
платіжних систем мережі Інтернет. Електронні платіжні системи мережі
Інтернет дозволяють зручно проводити розрахунки, не замислюючись про
курси валют, черги в банківських касах, час перерахування грошей та інше.
Електронні платіжні системи (Інтернет-гроші) - це фактично електронний
еквівалент звичайних грошей, які використовуються при розрахунках між
покупцем і продавцем в Інтернет-магазинах. Виникнення таких електронних
платіжних систем зумовило те, що електронна комерція в світі стала набирати
значних обертів, а розрахунки кредитними картками стали небезпечними та
повільними. Тому наприкінці дев’яностих років виникла потреба у надійній
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грошовій системі, пристосованій до розрахунків у мережі. З'явилась нова
помітна ніша у сфері розрахунків - електронні гроші.
Електронні гроші – це такий вид платіжних засобів, обіг яких
відбувається в електронному вигляді та гарантує повну анонімність. Всі
платіжні системи засновані на використанні кредитних платіжних карток або ж
так званого електронного гаманця.
З технічного погляду електронні гроші – це електронний запис про
певний обсяг вартості, який захищений відповідними криптографічними
алгоритмами. Відповідно до сучасного стану розвитку інформаційних систем і
технологій електронні гроші можуть функціонувати на основі карток та на
програмній основі.
З юридичного погляду електронні гроші є грошовим зобов’язанням
емітента, який повинен обміняти їх на традиційні гроші за вимогою
пред’явника
З'явившись порівняно недавно (у середині 1990-х), системи електронних
грошей, що використовують при розрахунках грошові замінники, найбільш
стрімко почали розвиватись на пострадянському просторі. Цьому сприяють
переваги, щодо їх використання:
1. Анонімність платежів. При здійсненні платежу електронними грошима,
як правило, не потрібно повідомляти ніяку інформацію про себе, потрібен
тільки номер електронного гаманця.
2. Швидкість і зручність платежів. Гроші переводяться майже миттєво,
здійснити оплату можна не виходячи з будинку, якщо у вас є комп’ютер та
Інтернет. Не потрібно заповнювати від руки платіжні доручення і т.д.
3. Можливість переказувати малі суми. Банки називають такі суми
мікроплатежами. Комісія для них є значно вищою, ніж при переказі більших
сум, тому що обчислюється як «n%, але не менше (визначеної суми)».
Мінімальний розмір платежу, який банк погодиться здійснити, також буває
обмежений. Платіжні системи дозволяють переказувати невеликі суми.
Електронні гроші конкурують і з звичайними банківськими платежами, і з
системами переказів, платіжними картами, а по окремих одержувачах ще й з
платіжними терміналами.
Сьогодні українці можуть продавати та купувати товари, переказувати
кошти за допомогою таких систем, як WebMoney, "Яндекс.Деньги", RBK
Money, E-Gold, LiqPay, Z-Payment, Paypal, Liberty Reserve, Moneybookers тощо.
Такий розвиток ринку електронних грошей є свідченням еволюції вітчизняного
бізнесу, його поступового наближення до світових стандартів. Але широкому
застосуванню електронних платіжних засобів в Україні перешкоджають певні
труднощі.
По перше, це правове регулювання, яке не встигає за стрімким розвитком
відносин у цій сфер, та законність обігу електронних платіжних засобів в
Україні.
Вперше поняття електронних грошей було закріплено постановою
правління Національного банку України "Про затвердження Положення про
електронні гроші в Україні" від 25.06.2008 р. № 178, яке визначало електронні
205

гроші як одиницю вартості, які зберігаються на електронному пристрої,
приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим
зобов’язанням емітента. Право здійснювати випуск електронних грошей в
Україні закріплювалося виключно за банками. Водночас для інших юридичних
осіб, які здійснювали випуск електронних грошей і не були банками,
постановлялося привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення
протягом одного року з дня набрання чинності постановою НБУ від 25.06.2008
р. №178.
Однак кардинальних змін у діяльності емітентів електронних коштів
після прийняття Постанови не відбулося. Більше того, 4 листопада 2010 р.
постановою правління НБУ № 481 вказане Положення було скасовано, а
замість нього прийнято нове, яким встановлювалися менш жорсткі вимоги до
емітентів електронних грошей. Так, Положення про електронні гроші,
затверджене постановою правління НБУ від 04.11.2010 р., скасувало вимогу
попереднього Положення щодо віднесення права емісії електронних грошових
коштів до виключної компетенції банків, надавши відповідні повноваження й
іншим юридичним особам.
Але законність такого нововведення є сумнівною, оскільки новим
положенням про електронні гроші останні визначено як одиницю вартості, що
приймається як засіб платежу. Таке прирівнювання електронних одиниць
вартості до засобу платежу не повною мірою узгоджується з чинним
законодавством. Так, Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" від 05.04.2001 р. № 2346-III оперує терміном "платіжний інструмент",
що визначається як засіб певної форми на паперовому, електронному чи
іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів з
відповідного рахунка платника. До платіжних інструментів належать
документи на переказ та спеціальні платіжні засоби (п. 1.31 цього Закону). Під
спеціальним платіжним засобом слід розуміти платіжну картку, мобільний
платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію
засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього інструменту
здійснює платіжні операції з рахунка платника або банку, а також інші операції,
установлені договором. Емісія спеціальних платіжних засобів у межах України
здійснюється виключно банками (пп. 1.4, 2.1 постанови правління НБУ "Про
здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів" від
30.04.2010 р. № 223).
Таким чином, виникає питання щодо законності ситуації, за якої
електронні гроші, з одного боку, "приймаються як засіб платежу", а з іншого не віднесені чинним законодавством до спеціальних платіжних засобів і
відповідно до згадуваного Положення про електронні гроші можуть
емітуватися не тільки банками, але й іншими організаціями.
Чинне Положення про електронні гроші встановлює, що особа, яка має
намір створити систему електронних грошей та здійснювати випуск
електронних грошей, зобов’язана узгодити з НБУ правила системи електронних
грошей до здійснення випуску електронних грошей. Офіційний сайт НБУ
містить інформацію лише про дві діючі в Україні системи електронних грошей,
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правила яких узгоджені НБУ: "Максі" (емітент - ПАТ "ВіЕйБі Банк") та
MoneXy (емітент - ПАТ "Банк "Контракт"). Але насправді таких систем
сьогодні значно більше.
Наразі в Україні стало допустимим створення й активне функціонування
систем, що дозволяють здійснювати будь-які операції за допомогою
електронних одиниць (купівля, продаж товарів (послуг), переказ коштів від
однієї особи до іншої) поза межами правового регулювання Положення про
електронні гроші (без обов’язкового дотримання встановлених Положенням
вимог, без узгодження правил системи електронних грошей з НБУ тощо).
Наприклад, дія на території України системи WebMoney, що дозволяє за
допомогою електронних одиниць здійснювати розрахунки (переказ
електронних одиниць від однієї особи до іншої з можливістю їх "виведення" обміну на "справжні" грошові кошти), формально не охоплюється дією
вказаного Положення. Більше того, категорія "електронні гроші" формально не
використовується системою, натомість фігурують інші назви: електронні
одиниці, титульні знаки. Купівля таких знаків за гривневий еквівалент в Україні
передбачає придбання покупцями прав вимоги до третьої особи (резидента
України) в організації-гаранта (ТОВ "Українське гарантійне агентство").
Таким чином, купуючи в гаранта електронні одиниці за грошові кошти у
гривні, особа набуває не електронні гроші, а права вимоги до третьої особи
(конкретної банківської установи). У подальшому такі права вимоги можуть
обмінюватися на товар (у цьому разі фактична купівля товару, наприклад, в
Інтернет-магазині, з юридичного погляду вважатиметься обміном цього товару
на права вимоги, а не купівлею за електронні гроші).
Згідно з офіційним повідомленням НБУ, обсяг електронних грошей в
обігу за інформацією банків-емітентів на 1.04.2013 р. становив близько 7,5
млн.грн., а сума електронних грошей, на яку користувачі здійснили операції з
оплати товарів протягом, наприклад, І кварталу 2013 року, становила понад 511
млн. грн.
Як видно з Таблиці 1, найбільшими гравцями на ринку є НСМЄП та
WebMoney (WMU). Інші компанії або щойно розпочали роботу на
українському ринку, або не розкривають інформації по Україні.
Загалом можна дійти висновку, що вимоги до функціонування систем
електронних грошей в Україні мають досить загальний характер і не є надто
жорсткими, а звідси виникають і недоліки платіжних систем:
1. Емісія електронних грошей гарантується винятково емітентом, держава
не дає ніяких гарантій збереження їхньої платоспроможності. Це приводить до
того, що електронні гроші не рекомендується використовувати для здійснення
великих платежів, а також для нагромадження істотних сум протягом тривалого
часу. Тобто електронні гроші в першу чергу платіжний, а не накопичувальний
засіб.
2. Електронні гроші існують тільки в рамках тієї системи, у рамках якої
вони емітовані. Також електронні гроші не є загальноприйнятим платіжним
засобом, обов'язковим до прийому. Через це всі платежі, що ви можете зробити
за допомогою ваших електронних грошей, зводяться до того набору, що надає
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вам оператор системи, довільні платежі в рамках системи неможливі. Це дуже
обмежує застосування електронних грошей досить спеціальними випадками,
утім розвиток систем привів до того, що покривається досить широкий спектр
побутових платежів.
Таблиця 1
Оцінки клієнтської бази найбільших гравців на ринку електронних грошей та
електронних розрахункових технологій в Україні

Джерело: Аналітичний звіт Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій

Для подальшого успішного розвитку електронних грошей в Україні
важливим є:
1. Застосування виваженої правової регламентації, спрямованої, з одного
боку, на підтримку їхнього розвитку, а з іншого — на запобігання їх
використання з метою ухилення від оподаткування та контролю.
2. Подолання певних складнощів з ситуативним перерозподілом
суб’єктів ринку і сфер регулювання між регуляторами. Наприклад, зменшивши
до розумного поріг входу в «третій дивізіон» банків, Україна задовольнила б
попит ринкових ніш на ті продукти, які хоч і перебувають у сфері регулювання
центрального банку, але важко народжуються «великими» банками другого
дивізіону. А це, окрім електронних грошей, і послуги з приймання малих
платежів і виплат, і питання з програмно-технічними комплексами
самообслуговування — терміналами, і багато іншого.
1. Бодюк А. В. Електронні гроші: суть та особливості // Формування ринкових відносин
в Україні. – 2006. - №9. – С. 33 – 36.
2. Несходовський І. Електронні гроші // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - №4. – С.
49 – 53.
3. Електронні гроші в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.interlegal.com.ua/corporate/?p=558
4. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua
208

Доманецький Ігор Вікторович
І курс магістратури, спеціальність «Банківська справа»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д. е. н., проф. Науменкова С.В.
ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
У сучасних економічних умовах постає об'єктивна необхідність
удосконалення функціонування вітчизняної банківської системи, здатної без
загрози національним інтересам інтегруватися у світовий економічний простір.
Успішність виконання цього завдання залежить, передусім, від досягнення
банками належного рівня капіталізації, що є одним з найважливіших складових
банківської діяльності. Актуальність дослідження процесів капіталізації
вітчизняних банківських установ в посткризовий період підвищується в умовах
запровадження оновлених стандартів банківського нагляду, а також впливу
рівня капіталізації банків на їх фінансову стійкість, ліквідність і здатність до
подальшого розвитку
Проблему забезпечення необхідного обсягу капіталізації банківських
установ досліджували такі зарубіжні дослідники як Є. Брігхем, П. Роуз, Дж.
Ф. Сінкі, Д. Розенберг, Д. Пірс, а також українські економісти:
С. Науменкова, З. Васильченко, Н. Версаль, Г. Азаренкова, Б. Самородов,
Л. Примостка, Т. Момот, А. Гриценко, І. Гуцал, М. Савлук та інші.
На сьогодні можна констатувати, що в економічній літературі не подано
однозначного тлумачення терміна “капіталізація банку”. Д. Розенберг розглядає
поняття капіталізації як суму всіх грошей, інвестованих у банк його власниками
[1, c. 175]. Грязнова О. Г. трактує даний термін наступним чином: капіталізація
банківської установи –1) використанняприбутку банкудля збільшення власного
капіталу; 2)оцінкавартостікапіталу банкучерезкурсову цінуйогоакцій, що
обертаютьсянавторинному ринку(ринкова капіталізація). Т.В. Момот вважає,
що капіталізацію банку можна розуміти, як: 1) перетворення доходу у
вартість; 2) структуру капіталу банку [2, c. 85].
Основними проявами капіталізації банків є: нарощування банківського
капіталу шляхом збільшення банком власного капітал; збільшення
мінімального розміру статутного капіталу банку та збільшення статутного
капіталу за рахунок прибутку; консолідація банківського капіталу шляхом
злиття і поглинання банків; емісія цінних паперів; залучення інвесторів, в тому
числі залучення іноземного капіталу в банківську сферу [2; 4].
Збільшення рівня капіталізації банків України є ключовою компонентою
у стратегії їхнього зростання. Важливість аналізу капіталізації банківської
системи України зумовлена і тим фактом, що даний показник є ефективним
інструментом реалізації політики економічного зростання.
Велику роль у подібних дослідженнях відіграють методи економікоматематичного моделювання, що дозволяють всебічно вивчити будь-який
економічний об’єкт та виявити його суттєві ознаки. Дослідження капіталізації
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банків в Україні саме за допомогою методів багатофакторного
економетричного аналізу дозволить комплексно проаналізувати даний процес,
виявити найважливіші фактори, що впливають на його динаміку, а також
побудувати адекватні прогнози на короткострокову та довгострокову
перспективу з урахуванням різних сценаріїв розвитку досліджуваного процесу
[5].
У процесі моделювання у якості залежного фактора пропонуємо обрати
обсяг власного капіталу. У якості незалежних змінних, відповідно, обсяг
сукупних активів, прибуток, статутний капітал банків, а також частку
іноземного капіталу в банківській системі України. Принципово відзначити, що
для отримання адекватних результатів згідно розробленої моделі, необхідно
сформувати адекватну статистичну базу дослідження, при цьому виділити, не
менше ніж 10 спостережень. За таких обставин у даному дослідженні
сформовано в окремий масив відповідні показники по банківській системі
України за 2003-2013 роки поквартально [3]. Таким чином маємо вибірку з
більш ніж 40 спостережень, що дозволяє отримати адекватні результати за
побудованою моделлю.
Наступним етапом є вибір форми моделі. Варто зазначити, що економічні
процеси найкращим чином описуються за допомогою регресійних моделей. У
даному випадку використана проста лінійна регресія. Побудова здійснювалася з
використанням програмного пакету EViews. Отримане рівняння виглядає
наступним чином:
VK = 2592,502 + 0,107AKT + 0,157PR + -262,25INOZ + 0,306SK,
де VK – обсяг власного капіталу;
AKT – обсяг активів;
PR – прибуток, отриманий банками;
INOZ – частка іноземного капіталу;
SK – статутний капітал банків України.
Наступним етапом є перевірка економетричної моделі за різними
параметрами для визначення ймовірності прогнозування за даною моделлю:
- перевірка моделі на правильність функціональної форми за допомогою
спеціального метода – RamseyResetTest дозволяє зробити висновок, що лінійна
регресійна форма є оптимальною, оскільки значення довірчої ймовірності є
вищим за 5%;
- перевірка на гетероскедастичність дає змогу зробити висновок, що
модель адекватна, оскільки значення довірчої ймовірності також є вищим за
5%;
- тестування економетричної моделі на наявність автокореляції з
використанням критерію Льюнга-Бокса. Модель також є адекватною, оскільки
відповідне значення довірчої ймовірності є вищим за 5% для кожного порядку
автокореляції [5].
Таким чином модель є якісною за всіма основними параметрами та
тестами і може бути використана для подальшого аналізу. Таким чином
власний капітал українських банків перебуває у прямому зв’язку із активами
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(вказують на величину і масштаби діяльності банку), прибутком та статутним
капіталом та у зворотному із часткою іноземного капіталу. При цьому при
збільшенні активів банків у середньому на 1 млн. гривень, їх власний капітал
зростає на 0,1 млн. гривень. Ефект від зростання прибутку є сильнішим –
власний капітал в такому випадку зростає в середньому на 0,15 млн. гривень.
Найбільшим є ефект від зростання статутного капіталу – у даному випадку
приріст власного капіталу банку буде становити більш ніж 0,3 млн. грн.
Слід також зазначити, що однією з переваг лінійних регресійних моделей
є отримання адекватних прогнозів, що точно відображають перспективи
розвитку досліджуваного економічного явища. При цьому необхідно
враховувати, що прогноз обсягу капіталізації українських банків слід
здійснювати на короткострокову перспективу (у нашому випадку на один
квартал вперед). Прогнозування капіталізації банків України передбачає два
сценарії: оптимістичний та песимістичний (табл. 1).
Таблиця 1
Значення незалежних факторів економетричної моделі
за різними сценаріями
Песимістичний
Теперішній
Оптимістичний
Показник
сценарій
стан*
сценарій
АКТ, млн. грн.
1184325
1232433
1252523
PR, млн. грн.
987
1732
2134
SK, млн. грн.
177432
180968
185321
INOZ, %
36,5
34,2
32,3
Джерело: побудовано автором самостійно
* - станом на кінець 3-го кварталу 2013 року

Таким чином сукупний ефект від зростання прибутку, статутного
капіталу, а також обсягу активів банківської системи України та зниження
частки іноземного капіталу за оптимістичним сценарієм у 4 кварталі 2013 року
полягає у зростанні власного капіталу банків України з 178778 до 185000 млн.
грн. Похибка прогнозу становить лише 2,16%, що означає стабільність моделі.
Песимістичний прогноз свідчить про те, що обсяг власного капіталу
загалом зменшується з 178778 до 174000 млн. грн. Таким чином кількісні
показники прибутку, статутного капіталу та активів більшою мірою впливають
на обсяг власного капіталу, ніж якісний показник частки іноземного капіталу.
Комплексне вирішення проблем вибору джерел зростання капіталізації
банків України передбачає здійснення наступних заходів на макро- та
мікрорівні:
– удосконалення та стабілізація банківського законодавства, у тому числі
Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про
доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів;
– активізація регуляторної політики НБУ: посилення контролю за
нормативами капіталу; введення санкцій за порушення чинного законодавства;
активізація та удосконалення механізму злиття та поглинання банків;
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– посилення контролю ризик-менеджменту у банках, а саме
впровадження рекомендацій Базельського комітету (Базель II, Базель III);
– запровадження ефективного корпоративного управління в банківських
установах України [4].
Сукупний ефект від зазначених заходів безумовно сприятиме
відновленню довіри до банківської системи та підвищенню капіталізації
банківської системи України, а також підвищить конкурентоспроможність
вітчизняних банків на світовому фінансовому ринку та забезпечить фінансову
стабільність національної економіки на шляху інтеграції у світове
господарство. Це, у свою чергу, стимулюватиме розвиток реального сектора
економіки і створить умови для формування стабільного конкурентного
середовища у банківській сфері та забезпечення національної безпеки країни в
цілому.
1. Розенберг Д. Словарь банковских терминов; пер. с англ. / Д. Розенберг – М. :ИНФРАМ, 1997. – VІІІ, 360 с.
2. Момот Т. Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології / Т. Момот. – Х. : Фактор, 2007.
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АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Фінансування галузі є важливою складовою забезпечення її ефективної
діяльності, яка, в свою чергу, неможлива без своєчасного залучення додаткових
коштів. Саме використання позичкового капіталу дозволяє суттєво розширити
обсяг діяльності підприємств та забезпечити вигідне і результативне
використання власного капіталу. Від того, яким чином і в яких розмірах буде
здійснюватись кредитування тої чи іншої галузі, і залежатиме економічне
зростання країни.
Кредитування галузі, як і окремого підприємства, – це не просто засіб
залучення коштів для фінансування поточних потреб, а й інструмент, що
прискорює процес відтворення на всіх етапах виробництва, розподілу, обліку і
споживання. За рахунок кредиту формуються основні фонди та обігові кошти,
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здійснюються розрахунки між товаровиробниками, збільшується обсяг
грошової маси в обігу, прискорюються процеси реального накопичення,
виробничого і соціального розвитку підприємств [2].
Важливою «ціллю» держави є забезпечення раціонального кредитування
підприємств відповідної галузі для покращення соціального та економічного
розвитку України.
Дослідженням питань ефективного кредитування та фінансування
займались такі науковці: Лютий І.О., Науменкова С.В., Барановський О.І.,
Вовчак О.Д., Дзюблюк О.В., Версаль Н.І., Тригуб О.В., Черкашина К.Ф.. Проте,
незважаючи на значний науковий доробок, аналіз сучасного кредитування
галузей промисловості не втрачає своєї актуальності.
Розглядаючи динаміку кредитування галузей економіки за останні чотири
роки (табл.1), спостерігаємо постійне зростання їх обсягу. Таке явище
пояснюється поліпшенням фінансового стану підприємств, підвищенням
доходів населення та відновленням довіри до банків, збільшенням витрат
підприємств, пом’якшенням наслідків фінансової кризи.
Таблиця 1
Кредитування галузей економіки упродовж 2010-2013 років, млн. грн.
2010
2011
2012
2013
Частка,
Частка,
Частка,
Сума
Сума Частка,% Сума
Сума
%
%
%
Усього
500 961 100 575 545 100 605 425 100 691 903 100
Сільське господарство, мисливство 26 545 5,30 34 143 5,93 36 488 6,03 43 199 6,24
та лісове господарство
Добувна промисловість
12 883 2,57 11 483 2,00 15 726 2,60 17 571 2,54
Переробна промисловість
121 526 24,26 124 314 21,60 125 880 20,79 135 898 19,64
Виробництво
та
розподілення 12 702 2,54 18 977 3,30 21 483 3,55 29 643 4,28
електроенергії, газу та води
Будівництво
43 158 8,62 44 215 7,68 37 052 6,12 50 217 7,26
Торгівля;
ремонт
автомобілів, 174 452 34,82 209 044 36,32 220 224 36,38 268 519 38,81
побутових виробів та предметів
особистого вжитку
Діяльність транспорту та зв'язку
20 944 4,18 28 766 5,00 30 043 4,96 31 715 4,58
Операції з нерухомим майном, 77 490 15,47 91 572 15,91 105 516 17,43 103 684 14,99
оренда, інжиніринг та надання
послуг підприємцям
Надання
комунальних
та 4 436 0,89 6 096
1,06
6 949 1,15 4 655 0,67
індивідуальних послуг; діяльність у
сфері культури та спорту
Інше
6823 1,36
6935
1,20
6065
1,00 6802
0,98
Види економічної діяльності

*інше: рибальство, рибництво; діяльність готелів та ресторанів; освіта; охорона
здоров’я та надання соціальної допомоги (частка кожного <1%).
Джерело: розраховано автором на основі [1].

У зв’язку з проведенням Євро в 2012 році, більше ніж в інші,
кредитувались операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання
послуг підприємцям. Також помітна тенденція до збільшення наданих коштів
на торгівлю, ремонт автомобілів, виробів особистого вжитку (+11 180 млн.
грн.). Зростання потреб в отриманні кредитних коштів спричинені
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пожвавленням підприємницької активності. Отримані грошові кошти,
переважно спрямовувались на розширення виробничих можливостей
підприємств: реклама, збільшення обсягів випуску продукції, удосконалення
технології тощо. А от кредитування будівництва значно скоротилось в 2012
році, як в абсолютному так і структурному відношенні. Експерти пов’язують
дану ситуацію з скороченням попиту на житло та обмеженим доступом
населення до «дорогих» іпотечних кредитів.
Проведення аналізу кредитування галузей (табл.1). дало змогу зробити
висновок, що відносна стабільність економіки України в період 2010-2013 років
зводить до мінімуму коливання в структурі надання галузевих кредитів (зміни
складають не >5%).
Як видно з таблиці, лідером кредитування є торгівля; ремонт автомобілів,
виробів, предметів особистого вжитку, галузь має позитивну тенденцію до
отримання кредитних коштів. Таке явище спричинено формуванням обігових
коштів для підприємств цієї галузі, при закупівлях, поставці товарів тощо.
Дещо менше кредитується переробна промисловість. кредитні запозичення
мають переважно довгостроковий характер. Підприємства зазвичай потребують
значних коштів для модернізації застарілого обладнання. Для нашої країни це
досить актуальна проблема, адже на багатьох підприємствах збереглося
обладнання ще радянських часів. Також, ці грошові вливання необхідні для
подальшого розвитку підприємства, зміцнення його конкурентоспроможності, а
також отримання більшого доходу. Однак, в даному секторі кредитування є
досить низьким і має тенденцію до зменшення упродовж останніх років в
структурному відношенні (в абсолютному має позитивний характер). Така
ситуація спостерігається внаслідок переливу позичкового капіталу до інших
сфер.
Третє місце займають операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям: дані сфери потребують
переважно
середньострокових кредитів, в основному, для реєстрації діяльності та
створення статутного капіталу.
Пріоритетними галузями для економіки України є: сільське господарство;
будівництво; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;
транспорт та зв’язок. Але частка кредитування цих галузей в загальній
структурі, вкрай мала:
будівництво, в результаті високої ризикованості даних проектів, має
незначну частку кредитування (7,42% - середня частка за період 2010-2014).
Зокрема житлове будівництво потребує значних коштів, тоді ж як попит на
нього не є суттєвим, в разі чого і виникає загроза неповерненості кредитів;
сільське господарство, мисливство та лісове господарство займає п’яте
місце в структурі кредитування 5,88%. Кредит для аграріїв - один з
найважливіших джерел інвестиційної діяльності підприємств галузі. Залучення
кредитних коштів є суттєво необхідним майже на всіх стадіях виробництва.
діяльність транспорту та зв'язку 4,97%;
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 3,41%;
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добувна промисловість 2,43%.
Досить важливими галузями економіки є освіта, охорона здоров’я та
соціальна допомога, однак, частка їх кредитування в загальній структурі
становить <1%, в Україні дані сфери фінансуються переважно з державного
бюджету, за рахунок спонсорів, місцевих органів влади та власних коштів.
Надання кредитів для комунальних, індивідуальних послуг; діяльності у сфері
культури та спорту теж недостатньо розвинене в Україні.
На відміну від тенденцій спрямування кредитних коштів до галузей
економіки України, розвинені країни мають зовсім інші пріоритети. Левову
частку наданих кредитів займають: сільське господарство, промисловість,
освіта та будівництво, тобто ті галузі які здатні найкраще забезпечити
економічне зростання та розвиток країни.
Таким чином, в Україні існують серйозні відмінності у визначенні
пріоритетних галузей економіки та їх кредитуванні від інших розвинених країн
світу. Було б доречно впровадити систему нагляду за наданням кредитів
відповідним установам, яка забезпечила б ефективне переливання позичкового
капіталу з одних галузей в інші, сприяла б стрімкому розвитку наукомістких та
інноваційних, капіталомістких галузей, та поєднати дану систему з системою
галузевого фінансування. В результаті інтеграції даних систем може бути
створений механізм раціонального впливу на економічний розвиток України.
1. Статистичні матеріали по стану галузевого кредитування України за 2010-2013 рр.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195
2. Дзюблюк О.В., Малахова О.Л. Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в
умовах ринкової трансформації економіки: монографія / Тернопіль: Вектор, 2008. –
386 с.
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АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА НБУ
С целью поддержания ликвидности банковской системы НБУ увеличил
объемы кредитования финансовых учреждений (Постановление НБУ № 48 от
06.02.14 г.). Условием для обращения банка в НБУ за рефинансированием
является уменьшение вкладов физических и юридических лиц на 2% за
последние 5 рабочих дней до даты обращения. Также отменены ограничения
количества возможных обращений банков по кредитам «overnight» (ранее такое
было разрешено лишь два раза в неделю).
Эффективность такого финансирования усиливается за счет внедрения
ряда антикризисных мероприятий: временное ограничение суммы
единовременных выплат при досрочном расторжении валютных депозитов,
215

установление плавающего валютного курса. Банкам запрещено выдавать
наличную валюту с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и
банкоматы на сумму более эквивалента 15 тыс. грн. по официальному курсу в
день одному человеку. НБУ ввел запрет на некоторые валютные операции
(форварды, фьючерсы) на межбанковском рынке (Постановление НБУ № 104
от 27.02.14 г.).
В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном
рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме
интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской
системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.НБУ в марте не продавал
валюту на межбанковском валютном рынке, в то время как объем покупки
валюты составил 52,3 млн долларов по курсу 9,2359 грн/доллар. Для сравнения
- в феврале НБУ купил на межбанковском рынке валюты на 174,6 млн долларов
(в т.ч. 119,3 млн долларов США и 41 млн евро). По итогам января-марта
текущего года сальдо интервенций остается отрицательным и составляет 3,411
млрд долларов, что в 4 раза больше отрицательного сальдо интервенций за
аналогичный период прошлого года. Объем интервенций НБУ в поддержку
курса гривни в феврале составил 1,721 млрд долларов. Подобные операции
влияют на золотовалютные резервы НБУ, которые на 1 апреля 2014 года
составили 15,080 млрд долл, что на 2,47% (382 млн долл), меньше показателя
на 1 марта в 15,462 млрд долл и на 26,14% (5,336 млрд долл) меньше показателя
на начало года.
Действия НБУ по поддержке ликвидности продуманны, но всё же сейчас
нужно притормозить объемы рефинансирования для уменьшения давления на
курс гривни, так это рефинансирование оказывается на валютном рынке,
результатом чего стало рекордное падение гривны с 8,2 грн./долл на начало
года до 13 грн./долл в середине апреля.
Кроме того, необходимо было еще в марте ввести мораторий на снятие
депозитов, когда начался их отток из-за политической ситуации и роста курса
доллара. А теперь нужно выбирать между ликвидностью банковской системы и
давлением на курс гривни. Вкладчики-предприятия не сразу отреагировали на
ситуацию в стране. А физические лица, еженедельно получая оп выходным
огромную порцию негативной информации, по понедельникам выстраивались в
очередь за своими вкладами, но к пятницам возобновлялся приток вкладов в
банки. Конечно, количество желающих забрать вклад (и досрочно, и по
окончании срока) увеличивается, значительно уменьшается средняя срочность
депозитов, представляет угрозу для банков, т.к. сроки кредитных договоров
намного длиннее. Большие надежды банки возлагают на достигнутые
договоренности с МВФ и получение кредитов от США, Японии и
международных финансово-кредитных организаций.
По законодательству, основной задачей НБУ является поддержание
стабильности курса гривни, и, соответственно, уровня цен. Именно уровень цен
оказался в последние месяцы под давлением напряженной ситуации на
денежно-кредитном рынке в результате ухудшения ожиданий экономических
агентов на фоне общественно-политических событий. Прирост индекса
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потребительских цен в годовом исчислении в марте увеличился до 3,4% по
сравнению с 1,2% в феврале. Существуют риски дальнейшего роста инфляции
из-за снижения обменного курса гривни.
Поэтому Правления НБУ с целью сдерживания инфляционных процессов
и сбалансирования ситуации на денежно-кредитном рынке за счет процентной
политики приняло Постановление № 212 от 14 апреля нынешнего года о
повышении учетной ставки с 6,5% (с 13 августа 2013 г.) до 9,5% (с 15 апреля
2014 г.). Но для сглаживания влияния изменений в процентной политике на
стоимость внедренного недавно механизма оперативной поддержки
ликвидности банков НБУ теперь установил процентную ставку по
соответствующим кредитам рефинансирования на уровне двойной учетной
ставки, а не тройной, как было заявлено ранее. Также НБУ с 15 апреля повысил
ставку рефинансирования по кредитам «овернайт» под обеспечение
государственными ценными бумагами до 14,5% годовых с 7,5% годовых,
которая действовала с 14 августа 2013 г. Одновременно НБУ понизил ставку
рефинансирования на количественном тендере на полгода с 19,5% до 10%
годовых, ограничив объем предложения 1,5 млрд грн. НБУ увеличил ставку до
4,5% (с 1,5%) по своим депозитным сертификатам «овернайт», а также на 3 п.п.
повысил ставки на количественном тендере по размещению депозитных
сертификатов: в частности, по недельным бумагам теперь она составляет
годовых 5,25%, по 2-недельным — 6%, месячным — 6,5%, 1,5-месячным —
7%, 85-дневным — 9%.
НБУ имеет богатый опыт регулирования денежно-кредитного ринка в
нестандартных ситуациях, который говорит о том, что оптимальным вариантом
действий в нынешних условиях является объединение максимальной
поддержки банков с целью своевременного выполнения ими всех своих
обязательств и содействие увеличению стоимости гривни, в том числе через
процентную политику, для ограничения спекулятивного спроса на ресурсы и
восстановления ресурсной базы банков, так как те деньги, которые население
сняло с депозитов, давят на потребительские цены. Кроме осуществления
мероприятий в рамках денежно-кредитной политики, НБУ также оптимизирует
собственную структуру, т.к. считает, что прежде отечественная банковская
система не имела четкого и системного вектора развития. Поэтому с учетом
стремительной глобализации финансовых рынков, появления новых
финансовых инструментов и технологий, роста численности небанковских
финансовых посредников и изменения поведения и ожиданий клиентов, в НБУ
создан департамент стратегии и реформирования банковской системы, который
будет заниматься разработкой и контролем выполнения стратегических планов,
мониторингом проектов НБУ, коммуникациями с банками, банковскими
ассоциациями и международными организациями.
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Дричик Владислав Олександрович
ІІ курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Черкашина К.Ф.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ БОРГОМ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах політичної та економічної нестабільності, зростання
дефіциту державного бюджету та знецінення національної валюти надзвичайно
актуальним є питання пошуку та розробки ефективних способів управління
внутрішнім державним боргом, а також розробки стратегічних напрямів
державної боргової політики.
Проблема управління державним боргом досить широко представлена в
працях зарубіжних вчених економістів Дж. Бьюкенена, Р. Барро, Дж. Стігліца,
Дж. Р. Хікса, С. Харріса. Теоретичні засади формування, використання та
управління державним боргом є одним із провідних напрямів роботи
вітчизняних економістів, серед яких О. Василик, В. Федосов, В. Базилевич, Т.
Вахненко. Але, незважаючи на серйозні напрацювання українських економістів
у даній темі, сучасні економічні реалії потребують нових науково-практичних
напрацювань у галузі управління державним боргом і внутрішнім боргом, як
його складовою частиною.
Управління державним боргом, згідно з Наказом Міністерства фінансів
України «Про порядок ведення Міністерством фінансів України обліку
державного боргу та операцій, пов’язаних з ним», - це виконання заходів по
досягненню економії коштів державного бюджету з погашення та
обслуговування державного боргу України та поліпшення його структури (у
т.ч. дострокове погашення боргових зобов’язань держави, зменшення ризиків,
пов’язаних із борговим навантаженням тощо); проведення заходів по
інформаційній та рейтинговій підтримці залучення коштів на ринках капіталу;
оплата дорадчих послуг із питань управління державним боргом, у тому числі,
управління ризиками, випуску та обігу похідних фінансових інструментів,
впровадження сучасних засобів обробки інформації та зв’язку, створення
інформаційно-аналітичної частини управління державним боргом. [6]
Світова економічна криза 2008 року спричинила значні структурні
коливання української економіки, призвела до девальвації гривні, зростання
бюджетного дефіциту і як наслідок значного зростання державного боргу.
Аналізуючи динаміку зміни обсягів державного боргу та внутрішнього боргу,
спостерігаємо значне зростання цих показників: загальна сума державного та
гарантованого державного боргу з 2007 року зросла у 5,5 разів, обсяг
внутрішнього боргу зріс у 15 разів.
Також слід звернути увагу на те, що значний приріст обсягів державного
боргу у поєднанні з повільними темпами росту реального ВВП зумовили значне
зростання відношення обсягу боргу до ВВП. З 2007 року цей показник зріс на
28 відсоткових пунктів до 40,16%. У Бюджетному кодексі України граничне
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значення встановлено на рівні 60%, як і в країнах Європейського союзу
відповідно до Маастрихтського договору.[1]
Таблиця 1
Стан державного боргу у 2007-2013 роках
Рік
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Державний та
Приріс
Внутрішній
гарантований
т
борг, тис. грн.
борг, тис. грн
88744741,81
17806386,34
189410390,00
113,43% 44666500,00
317904121,73
67,84% 105132919,4
423303267,21
33,15% 155557493,5
473184919,07
11,78% 173770199,5
515510561,42
8,94%
206510713,6
584369660,00
13,36% 284088725,5
Джерело: розраховано автором на основі [2], [3].

Приріст

Борг/ВВ
П

150,85%
135,37%
47,96%
11,71%
18,84%
37,57%

12,30%
19,98%
34,81%
39,10%
36,34%
36,53%
40,16%

Внутрішні
й
борг/ВВП
2,47%
4,71%
11,51%
14,37%
13,35%
14,63%
19,53%

Але при цьому не береться до уваги той факт, що вказана величина боргу
є прийнятною для держав із розвиненими внутрішніми фінансовими ринками та
високими кредитними рейтингами на міжнародних ринках. В Україні ж
орієнтація на граничний рівень державного боргу, відображений у бюджетному
кодексі, не сприяє відповідальному управлінню державним боргом і несе ризик
фінансової дестабілізації. Для гарантування стабільної ситуації у валютнофінансовій сфері та забезпечення платоспроможності держави у
середньостроковій перспективі ліміт державного боргу України варто знизити
до рівня 35% від ВВП.
Поряд з тим, аналізуючи структуру державного та гарантованого
державного боргу, варто відмітити переважання в його структурі зовнішніх
запозичень. Так у 2013 року часка зовнішнього боргу у загальному обсязі боргу
склала 51%. Така ситуація несе в собі значні валютні ризики, що й
реалізувалися під час кризи 2008-2010 років.
Незважаючи на незначне зростання за останні декілька років, частка
боргових зобов’язань деномінованих в національній валюті залишається
незначною. У 2013 році цей показник склав 40,5%, у той час коли доларові
зобов’язання складають 46%. Представники ортодоксальної концепції
регулювання державного боргу наголошують на тому, що зовнішній борг
виводить національні фінансові ресурси закордон, а тому він є дуже
небажаним. Натомість внутрішній борг не створює тягаря в майбутньому
періоді. Відомий представник цієї концепції С. Харріс висловився з цього
приводу так: «Ми беремо борг самі у себе».
Якщо оцінювати економічні процеси, що відбуваються сьогодні в
Україні, раціональним і доцільнішим видається здійснення державних
запозичень на внутрішньому ринку та відповідна оптимізація внутрішньої
боргової політики держави. Це твердження отримало свою підтримку у
Постанові Кабінету міністрів України від 29 квітня 2013 року №320 «Про
затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на
2013-2015 роки». Зокрема в даному документі йдеться про збільшення частки
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внутрішнього боргу до рівня не менше 50%, забезпечення ефективного
функціонування ринку державних цінних паперів, оптимізація структури
державного боргу в розрізі валюти погашення і відсоткових ставок, підвищення
рівня ліквідності державних боргових цінних паперів, що дасть змогу
підвищити попит на них серед інвесторів. [5]
Аналізуючи національний фінансовий ринок в сучасних умовах, можна
говорити про незацікавленість його учасників до фінансових інструментів
держави. Тому першочерговим завданням постає відновлення довіри суб’єктів
фінансового ринку до держави і розробка нових видів державних цінних
паперів для задоволення потреб різних груп інвесторів. До основних напрямків
роботи у цьому напрямку можна віднести:
1. Активізація розміщення урядом облігацій, індексованих відповідно до
змін валютного курсу гривні. Цей тип облігацій буде дисциплінувати уряд в
сфері забезпечення стабільності платіжного балансу і валютного курсу,
відкривати банкам-інвесторам можливість хеджування валютних вкладів від
ризиків девальвації гривні.
2. Розміщення державою облігацій, індексованих відповідно до рівня
інфляції. Впровадження даного механізму підвищить зацікавленість інвесторів
( особливо зацікавлених у довгострокових інвестиціях) через зменшення
ризиків зниження реальної вартості цінних паперів.
3. Запровадження механізму включення державних цінних паперів до
переліку активів, що враховуються в обов’язкових резервах банків та
встановлення вимог для пенсійних фондів, інших фінансових інститутів щодо
структури їх активів, зокрема інвестування частини коштів у цінні папери з
мінімальним ризиком, якими є державні облігації. [4]
Важливим аспектом реалізації програми підвищення ефективності
управління державним боргом є удосконалення існуючої нормативно-правової
бази щодо регулювання питань боргової політики. Закон України « Про
державний внутрішній борг» втратив свою чинність у 2011 році, а управління
боргом здійснюється в більшості на основі розпоряджень та постанов Кабінету
Міністрів України. У цьому напрямку важливим є прийняття закону « Про
державний борт та гарантований державний борг» як комплексного
нормативного акту, яким планується врегулювати процес управління
державним боргом та гарантованим державою боргом, визначити основні
принципи управління ними та особливості ведення обліку і здійснення
контролю за їх утворенням, а також операції з активного управління державним
боргом. Також одним з вагомих факторів, який стримує розвиток вітчизняного
ринку державних запозичень є низький рівень інформаційної культури серед
інвесторів, громадян країни як власників надлишкових грошових коштів. Адже,
для будь-якого інвестора важливо володіти інформацією, що стосується ціни
придбання, дохідності, умов виплати відсотків, дострокового погашення,
погашення основної суми після закінчення строку та інше. Саме тому
проведення рекламних компаній випуску державних цінних паперів для
населення є одним з важливих умов успішної реалізації механізму
внутрішнього боргового фінансування державних витрат в Україні. [4]
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Таким чином, розробка та реалізація тактичних та стратегічних напрямів
удосконалення внутрішньої боргової політики дозволить оптимізувати
структуру державного боргу, зменшити валютні ризики, розвинути вітчизняний
фінансовий ринок, що, в свою чергу, сприятиме збереженню національної
фінансової та боргової безпеки.
1. Бюджетний кодекс України станом на 4 березня 2014 року.: ( відповідає офіційному текстові)
– К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 124 с.
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/ - Міністерство фінансів України
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http://www.bank.gov.ua/ - Національний банк України
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Одним із головних чинників довіри населення до національної економіки
є гарантування безпеки їх вкладень. Основною метою цього завдання є не
тільки захист грошових заощаджень, а й поліпшення стану банків-банкрутів.
Враховуючи сьогоднішній стан економіки країни, це питання часто постає на
розгляд. Дослідженням системи гарантування вкладів фізичних осіб, займались
такі вітчизняні вчені, як С. Тігіпко, В. Жупанін, Л. Волощенко, Т. Мазур, В.
Базилевич, О. Іщенко, С. Аржевітін. Захист вкладень фізичних осіб в Україні
здійснює Фонд гарантування вкладень фізичних осіб. Він був створений
Указом Президента України у 1998 році «Про заходи щодо захисту прав
фізичних осіб – вкладників комерційних банків», яким було затверджене
Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
формування та використання його коштів. На той час максимальна сума
відшкодувань в одному банку становила 500 гривень. З 24 жовтня 2001 року
Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» ця сума
складала 1200 гривень, а з 22 вересня 2012 року до сьогодні згідно Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» – 200 000 гривень.
При цьому існує наступний порядок виплати відшкодування для
вкладників:
- Уповноважена особа Фонду зазначає у переліку вкладників суму
відшкодування для кожного вкладника, яка розраховується виходячи із
сукупного обсягу всіх його вкладів у банку та нарахованих процентів
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- Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів не пізніше семи днів
з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію банку.
- Строк виплати банком-агентом відшкодувань вкладникам становить
тридцять робочих днів з дня отримання від Фонду коштів.
- Виплата сум відшкодування вкладникам, які унаслідок їх неявки
або з інших причин не одержали кошти протягом тридцяти робочих днів
з дня отримання банком-агентом коштів Фонду, здійснюється шляхом переказу
відшкодувань за результатами розгляду індивідуальних звернень вкладників
до Фонду.
- Для отримання коштів вкладник або інша особа (представник,
спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої
суми відшкодування [1].
Відомо, що системи гарантування вкладів існують у більш як 70 країнах
світу. Загалом ці системи умовно можна поділити на два види: американську та
німецьку. Так, згідно американської моделі фонд гарантування вкладів
фінансується усіма банками та державою. Схожа модель використовується в
Канаді, Великобританії, Японії. У німецькій моделі система гарантування
вкладів фінансується не державою, а асоціацією банків, участь у якій є
добровільним рішенням. Німецька модель гарантування вкладів застосовується
у Франції, Швейцарії, Нідерландах [2].
Крім того, у світовій практиці існує два способи побудови фонду
гарантування депозитів:
- система попередніх платежів, або періодичні внески (Бельгії, Данії,
Греції, Іспанії, Португалії, Фінляндії та Швеції);
- спеціальні внески, які обчислюються за умови невиплати депозитів одним
із банків (система платежів за фактом), які можна обчислити лише за умови
невиплати депозитів одним із банків (Франція, Італія, Люксембург, Голландія
та Австрія) [3].
Обов’язковою є участь банків у таких країнах, як Великобританія,
Канада, Японія, Казахстан, а добровільною – в континентальних країнах
Західної Європи [4].Гарантовані суми відшкодувань виплачуються в
обов’язковому порядку, проте кількість вкладників, виплати яким ще не
здійснені становлять в середньому 10-50%. Ця сума є досить великою, тому
система потребує вдосконалення (табл.1).
На мою думку, основними напрямами вдосконалення мають стати:
- участь Фонду виявленні банків, що потребують фінансової допомоги, її
надання або їх ліквідація;
- вдосконалити систему виплат шляхом запровадження
виплат у
реальному часі, використовуючи новітні технології та запровадження їх до
Національно системи масових платежів;
- у випадку затримання виплат банком – інформування про це вкладника та
негайне здійснення виплат Фондом;
- потрібно завчасно інформувати вкладників про надзвичайні ситуації;
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- розширити електронний документообіг для учасників (тимчасових
учасників) Фонду, ліквідаторів банків, та банків-агентів;
- учасниками Фонду мають бути не тільки банки, а й усі фінансові
установи, що надають депозити (наприклад, кредитні спілки);
- поширити страховий захист на вклади фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності і юридичних осіб, які відносяться до підприємств
малого бізнесу.
Таблиця 1
Статистика виплат Фондом вкладникам вітчизняних банків
гарантованих сум відшкодувань
Дані про
Дані станом на
отримання
01.04.2014 про
Виплати
відшкодува
отримання
гарантованих
нь
відшкодувань
сум
вкладникам вкладниками
відшкодувань
и банків, банків, виплати
виплати по по яких Фондом
яких
здійснюються
Кількість
банків, по яким
26
8
здійснюються
виплати
Кількість
вкладників, що
отримали
350 381
36 463
відшкодування,
осіб
Сума
відшкодування,
4 060,40
1 785,70
млню грн

Виплати Виплати відшкодувань протягом
відшкод
увань
ІІІ ІV
протяго
ІІ кв.
разом
І кв.
кв. кв.
м січня2013
протяго
2013року
2013 2013
березня
року
м року
року року
2014
року
11

24

24

17

17

24

101

10 889

7 305

584

286

19 064

4,5

725,6

414

32,9

13

1 185,50

Примітка. Складено автором на основі [5].

Таким чином, реалізація вищевказаних заходів призведе до підвищення
довіри вкладників до банківської системи, що у свою чергу підвищить
стабільність фінансового сектору України.
1. Розрахунки з вкладниками [Електронний ресурс]: Офіційний сайт ФГВФО. – Режим
доступу: http://www.fg.gov.ua/depositors/how/
2. Директива 94/19/ЄС «Щодо схем гарантування депозитів» Електронний ресурс:
Офіційний
сайт
EAPCommunity.
–
Режим
доступу:
http://www.easternpartnership.org/ru/programmes/ukrainian-european-policy-and-legaladvice-centre-ueplac-phase-v
3. Жупанін В.В. Світовий досвід захисту заощаджень населення. Соціально-економічні
дослідження в перехідний період[Текст] / В.В. Жупанін // Євроінтеграційний курс
України:фінансовий вимір : збірник наукових праць : у 2х ч. / НАН України ; Інститут
регіональних досліджень ; ред. кол. відп. ред. акад. НАН М.І. Долішній. Львів, 2006.–
Вип. 3(LIX).–Ч. 1.–С. 434-438
4. Мазур Т. Діяльність фонду гарантування банківських вкладів: зарубіжний досвід і
пропозиції для України // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№ 2. - С.95-98
5. Статистика [Електронний ресурс]: Офіційний сайт ФГВФО. – Режим доступу:
http://www.fg.gov.ua/statistics/
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Дудко Юлія Олександрівна
IV курс, спеціальність «Фінансове посередництво»
Київський національний торговельно-економічний університет
Науковий керівник: к.е.н., доц. Маслова Н.О.
МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Споживачі фінансових послуг зазвичай не мають достатньої інформації і
при виборі послуги не завжди можуть оцінити рівень ризиків чи свої майбутні
фінансові зобов’язання та порівняти умови, що пропонуються різними
компаніям на ринку. Отже, правильно організована програма захисту прав
споживачів фінансових послуг є важливим і необхідним елементом
ефективного функціонування фінансового ринку будь-якої країни [1].
Захист прав споживачів фінансових послуг – це системна діяльність, до
якої належить нагляд за дотриманням фінансовими установами положень
законодавства про захист прав споживачів, моніторинг дотримання
добровільних Кодексів поведінки учасників фінансових ринків, обізнаність
споживачів щодо споживчих властивостей фінансових послуг, вирішення
спорів між надавачами та споживачами фінансових послуг [2].
Впровадження програми захисту прав споживачів фінансових послуг в
Україні потрібне, насамперед, з огляду на три основні причини.
По-перше, фінансова грамотність в Україні є низькою. Більшість осіб
віком від 20 до 60 років недостатньо розуміють, що таке кредит, іпотека,
страхування, змінювані процентні ставки, інвестиційні фонди, акції або
облігації. Більшість українців не можуть правильно відповісти на прості
математичні питання, відповіді на які необхідно знати, щоб управляти
власними фінансами. Хоча це досить поширена ситуація (як показують
дослідження, навіть у розвинених економіках рівень фінансової грамотності
більшості людей залишається невисоким), в Україні ця проблема ще й
ускладнюється недостатнім розумінням прав споживачів у сфері фінансових
послуг.
По-друге, українці не довіряють фінансовому сектору. Вони
користуються дуже обмеженим переліком фінансових послуг, переважним
чином – це платежі за комунальні послуги, банківські пластикові картки,
операції з використанням АТМ та страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів. Кожний четвертий українець повідомляє про
негативний досвід фінансових операцій, таких як: банківський депозит,
споживчий кредит або кредитна картка. Крім того, більшість українців
вважають, що у спорі між фізичною особою і фінансовою установою остання
буде сильнішою.
По-третє, поєднання цих двох факторів – недостатньої фінансової
грамотності та відсутності довіри – значно перешкоджає розвиткові міцних та
масштабних фінансових ринків в Україні.
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Державні органи різних країн почали уважніше ставитись до основних
елементів фінансових ринків і прийшли до висновку, що фінансова
стабільність, перш за все, залежить від поінформованості споживачів
фінансових послуг, від їхньої здатності розуміти фінансові продукти, які
пропонуються. Для цього уряди країн почали впроваджувати законодавчі
реформи у сфері фінансових продуктів, щоб забезпечити прозорість, розкриття
інформації та можливість споживачів відновити їх порушені права і отримати
відповідне відшкодування [3]. Розвиток системи захисту прав споживачів
фінансових послуг в Україні ґрунтується на розробленій та схваленій КМУ
«Стратегії реформування системи захисту прав споживачів на ринках
фінансових послуг на 2012-2017 роки» [4].
Отже, опрацювавши дану стратегію та проаналізувавши законодавство у
сфері захисту прав споживачів фінансових послуг в зарубіжних країнах, ми
пропонуємо наступний механізм впровадження програми захисту прав
споживачів фінансових послуг:
1. удосконалення законодавства щодо обсягу та порядку обов’язкового
оприлюднення інформації надавачами фінансових послуг;
2. активізація процесів адаптації національного законодавства з питань
захисту прав споживачів фінансових послуг до міжнародного законодавства ;
3. створення асоціацій захисту прав споживачів фінансових послуг;
4. запровадження мережі фінансових омбудсменів;
5.запровадження системи компенсаційного механізму надання фінансових
послуг;
6. запровадження освітніх програм для споживачів;
7.виконання державних цільових програм підготовки спеціалістів з питань
захисту прав споживачів фінансових послуг, що здійснюють державне
регулювання;
8.забезпечення інформування населення через засоби масової інформації про
послуги небанківських фінансових установ та про можливі ризик споживачів;
9.розкриття інформації про реальних кінцевих власників небанківських
фінансових установ;
10.запровадження сучасних принципів
корпоративного управління та
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
1. Захист прав споживачів фінансових послуг в Україні / Комар Н. Г. - К.: Київ. нац.
економічний університет ім. Вадима Гетьмана. - 2011 р. — 200 с. [Електронний
ресурс].—Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2011_16/16-25.pdf
2. Постулати захисту прав споживачів фінансових послуг / І. А. Аванесова // Вісник
Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. — 2012. — № 1.
3. Захист прав споживачів фінансових послуг/Проект USAID «Розвиток фінансового
сектору» //[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.finrep.kiev.ua
4. Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових
послуг на 2012-2017 роки: Розпорядження КМУ від 31 жовтня 2012 р. № 867-р
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Думенко Наталія Миколаївна
аспірант, спеціальність «Гроші, фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д.е.н., доц. Лазебник Л.Л.
ДЕРИВАТИВИ ЯК ЗАСІБ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ
ЗМІНИ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК У БАНКУ
Одним із вагомих ризиків на які наражається банк виконуючи функції
фінансового посередника є ризик зміни процентних ставок. Основними
методами управління ризиком є: структурне балансування, GAP менеджмент,
аналіз дюрацій та проведення операцій з деривативами.
Деривативи (похідні фінансові інструменти) – це фінансові контракти або
фінансові інструменти, що походять із (базуються на) інших фінансових
інструментів(ах), які називають базовими інструментами. Основою такого
фінансового інструменту (контракту) можуть бути активи (товари, акції,
житлові застави, нерухоме майно, облігації, позики), індекси (на відсоткові
ставки, валютні курси, фондові індекси, індекси споживчих цін) або інші
умови. Кредитні деривативи походять від позик, облігацій чи інших форм
кредитування.
До них відносять: 1) інструменти, розрахунки за якими провадитимуться у
майбутньому; 2) інструменти, вартість яких змінюється внаслідок змін
відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін,
кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними; 3)
інструменти, які не потребують початкових інвестицій [4].
Деривативи стають все більш важливими для загального рівня ризиковості
і рентабельності банків по всьому світу. Хоча деякі похідні інструменти можуть
мати дуже складну структуру, всі вони можуть бути розділені на декілька
основних блоків, а саме опціони , форвардні контракти або деякі комбінації з
них. Використання цих блоків для структурування похідних інструментів
дозволяє передати різні фінансові ризики контрагентам, які підготовлені, щоб
взяти або управляти ними [3].
Основними видами деривативів є форварди, ф’ючерси, опціони та свопи,
відповідні контракти укладаються по всьому світу на організованому
біржовому та позабіржевому ринках.
Біржові контракти зазвичай стандартизовані за строками погашення,
розміром контракту та термінами доставки. Позабіржеві контракти складаються
з урахуванням потреб інституції, що їх замовляє і часто включають товари,
інструменти та/ або строки погашення, які не пропонуються на жодній біржі.
Банки є активними учасниками на обох ринках.
Розглянемо суми діючих контактів на процентні ставки, які торгуються на
біржовому та позабіржовому ринках (табл.1).
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Таблиця 1
Суми діючих контактів на процентні ставки, на кінець періоду
2011-2013 рр., млрд. дол. США
Ринок / Інструмент
Процентний ф’ючерс
Процентний опціон
Всього
Процентні форварди
Процентні свопи
Процентні опціони
Всього

2011
2012
Біржовий ринок
21720
22640
31580
25906
53300
48546
Позабіржовий ринок
50596
71353
402611
370002
50911
48351
504117
489706

2013
24210
32797
57007
73819
461281
49264
584364

Джерело: складено автором на основі статистики Банку міжнародних розрахунків [1].

Отже, суми операцій значно більше на позабіржовому ринку. Є тенденція
до збільшення сум та зростання кількості операцій, проте спостерігається
незначний спад на кінець 2012 року. На біржовому ринку переважають операції
з процентними опціонами, а в структурі позабіржового в середньому 80%
припадає на процентні свопи.
Похідні фінансові інструменти використовуються банківськими
установами як інструменти управління ризиками та як джерело доходу . З точки
зору управління ризиками, вони дозволяють ідентифікувати, ізолювати та
управляти окремо ринковими ризиками у фінансових інструментах і товарах.
При завбачливому використанні, деривативи можуть запропонувати
менеджерам ефективні методи для зниження визначених ризиків через
хеджування. Деривативи можуть також використовуватися для зменшення
фінансових витрат і підвищення доходності деяких активів. Для зростаючої
кількості банків, операції з похідними фінансовими інструментами стають
прямим джерелом доходів шляхом підтримання котирувань акцій, відкриття
позицій та арбітражу ризиків.
Визнаючи важливість раціонального управління ризиками для
ефективного використання деривативів необхідно дотримуватись ключових
елементів та основних принципів управління як для дилерів так і для кінцевих
користувачів похідних інструментів. Ці основні принципи включають в себе:
відповідний нагляд з боку ради директорів і вищого керівництва;
адекватний процес управління ризиками, який інтегрує ліміти ризику,
процедури його вимірювання, безперервний моніторинг ризиків,
регулярна управлінська звітність;
комплексні процедури внутрішнього контролю та аудиту [3].
Використання похідних фінансових інструментів має ряд переваг. Зокрема,
ризики, яких раніше важко було уникнути, тепер можуть бути застраховані.
Деривативи є відносно недорогим для банків інструментом, що дозволяє
зменшити ризики, пов’язані з коливанням процентних ставок, вони надають
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банкам можливість більш легко відділити управління процентним ризиком від
своїх інших бізнес-задач. Управління відсотковим ризиком з використанням
деривативів може бути доцільнішим в порівнянні з коригуванням балансу за
допомогою цінних паперів і кредитів, тому що це зменшує необхідність
утримання дорогого капіталу. Тобто деривативи дозволяють замінити дорогий
капітал на недорогий ризик-менеджмент.
Використання похідних фінансових інструментів, на жаль, також має
недоліки. Угоди з використанням деривативів можуть вплинути на загальну
ризиковість активів банку, таким чином, похідні фінансові інструменти можна
розглядати як потенційне джерело загрози банкрутства. Інформація про
позицію банку щодо похідних фінансових інструментів не дозволить
зовнішніми зацікавленим сторонам визначити загальну ризикованість банку.
Отже, виходячи з посередницької природи банківської діяльності та
дилеми “ризик-дохідність” банки приймають та управляють процентним
ризиком, задля отримання прибутку та убезпечення своїх активів та
зобов’язань.
Одним з ефективних методів управління цим є проведення операцій з
деривативами. Їх використання може розглядатися як частина стратегії
управління ризиком зміни процентних ставок банку, а також його загальної
стратегії управління ризиками для забезпечення оптимальної та стабільної
фінансової діяльності. Використання деривативів має велику кількість переваг,
проте також є недоліки, які треба враховувати в стратегії ризик-менеджменту
банку.
1. Derivatives statistics / Bank for International Settlements (BIS) / Available from:
http://www.bis.org/
2. Beets S. “The Use of Derivatives to Manage Interest Rate Risk in Commercial Banks” /
Investment Management and Financial Innovations, 2/2004, 60-74 PP.
3. Risk management guidelines for derivatives / Bank for international settlements (BIS),
1994, 17 P.
4. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В.
Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України :
Знання, 2011. – 504 с. – (Інституційні засади розвитку банківської системи України).
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Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
Науковий керівник: к.е.н. Олейнікова Л.Г.
ОПОДАТКУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ
РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
На кожному етапі розвитку економічної системи країни, регулювання
економіки з боку уряду є невід'ємною її складовою, адже одні тільки ринкові
регулятори не здатні забезпечити ефективний перерозподіл сукупного
доходу.Податки виступають специфічною платою населення за надані
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державою послуги. Проте, в процесі обміну податків на суспільні блага
виникають протиріччя між державою, яка прагне збільшити обсяг податкових
надходжень до бюджету (окрема і через розширення бази оподаткування), та
платниками, що зацікавлені у мінімізації податкових платежів з метою
запобігання погіршенню рівня власного добробуту. Саме тому, соціальна
природа категорії «податок» базується на протистоянні інтересів суспільства,
яке з одного боку, зацікавлене у підвищенні свого життєвого рівня, а з іншого –
намагається максимально знизити рівень податкового тягаря.
У зв язку із політичною та економічною ситуацією в країні, найближчим
часом на українців чекає серйозне збільшення податкового та тарифного
навантажень. Державний бюджет сьогодні відчуває гострий дефіцит, тому
потребує термінового наповнення, яке, в черговий раз, буде відбуватися за
рахунок громадян. Так 27 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила
Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення
передумов для економічного зростання в Україні» № 4576 2 , яким внесла
зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) в частині оподаткування
пасивних доходів, зокрема дивідендів, процентів, роялті, інвестиційних
доходів. Зазначені доходи оподатковуватимуться податком на доходи фізичних
осіб за прогресивною шкалою: 15%, 20%, 25 %.
При перерахунку загального річного оподатковуваного доходу для бази
оподаткування доходів у формі процентів, обчисленої з урахуванням підпункту
164.2.8 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України 1 , дивідендів,
роялті та інвестиційного прибутку з 1 липня 2014 року будуть застосовуватись
такі ставки:
- 15 %, якщо база оподаткування звітного податкового року не перевищує
204 прожиткових мінімуми (0 - 248472 грн.);
- 20 %, якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує
204 прожиткових мінімуми, але не перевищує 396 прожиткових мінімумів, до
суми такого перевищення (248472 - 482328 грн.);
- 25 %, якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує
396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення (понад 482328 грн.).
Разом з тим, з метою недопущення зростання податкового навантаження
на осіб з низьким рівнем доходів та заощаджень, передбачено, що доходи за
нарахованими процентами (в тому числі за депозитами) у сумі, що не
перевищують 17 прожиткових мінімумів в рік (у 2014 році - 20706 грн.)
оподатковуватись не будуть.Такі новації, очевидно, мають на меті збільшити
надходження до бюджету (що особливо необхідно в кризовий період),
розширити базу оподаткування доходів населення та збільшити податкове
навантаження на осіб з високими доходами, тобто тих, хто здатен і
заощаджувати, і платити більше.
Зараз, за даними Українського індексу ставок 3 , за депозитами фізичних
осіб, середня прибутковість за річними гривневими вкладами становить
близько 19%. Тому на практиці податок доведеться платити лише тим особам, в
яких у банку розміщені кошти на суму від 100 тис. грн. Більшості громадян цей
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податок просто не торкнеться, оскільки вони зберігають у банках набагато
менші обсяги коштів. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на
сьогодні середня сума депозиту становить лише 7619 грн.Банкіри зазначають,
що нова норма Кодексу фактично мало що змінить для вкладників. Вони
зможуть відчути цей податок тільки у формі скорочення дохідності за своїми
вкладами. Однак зараз український ринок і так пропонує надзвичайно високі
відсотки за депозитами, які не можуть тривалий час залишатися адекватними.
За оцінками уряду, лише 1,5 % власників депозитів тримають на рахунку понад
100 тис. грн. (близько 300 тисяч осіб), проте на них припадає 70 % усіх
банківських заощаджень.Під час криз державних фінансів, оподаткування
депозитів є популярним методом наповнення бюджету за кордоном 4 .
Наприклад, в країнах, що розвиваються, податок на доходи від депозитів,
масово з’явився під час глобальної фінансової кризи 2008-2010 рр. Так, у Латвії
з початку 2010 р. був запроваджений податок на депозити на рівні 10%, в
Угорщині – на рівні 20%. Але найбільш показовою є тогорічна криза на Кіпрі.
Уряд острову, який потребував 10 млрд. євро додаткових коштів для уникнення
дефолту, тоді підвищив ставку податку на відсотки за депозитами вдвічі - з 15%
до 30%. Згодом подібний підхід до порятунку банківскої системи від нестатку
ліквідності розглядав і Євросоюз. В Брюселі пропонували ввести з 2016 року
схему, за якої проблемні банки, котрі вичерпали усі можливості залучення
коштів через, наприклад, продаж акцій чи випуск облігацій, мали б право
обкладати депозити обсягом понад 100 тис. євро спеціальним збором.У
спокійні часи податок на депозити застосовується здебільшого в розвинутих
країнах, а також в країнах, що розвиваються, в складі Євросоюзу. Наприклад, у
Німеччині банківські внески обкладаються за ставкою 25%, у Швейцарії – 35%,
у Нідерландах – від 37% до 52%. В країнах, що розвиваються, ставки за цим
податком було знижено після завершення глобальної кризи, тому зараз вони
переважно нижчі, ніж в розвинутих країнах. У Болгарії з початку поточного
року ставку такого податку було знижено з 10% до 8%, у Литві вона складає
15%, у Польщі – 19%.
Однак, для України виникає логічне запитання: чи наповнення бюджету є
важливішим за відтік депозитів із банківської системи та можливу зупинку всієї
банківської системи України в такий важкий час для країни? Лише за січеньлютий 2014 року населення, налякане стрімкою девальвацією гривні, забрало з
банків 20,1 млрд. грн. гривневих депозитів, і понад половину цієї суми
витратило на придбання іноземної валюти. Оподаткування доходів населення
від депозитів в такій ситуації лише прискорить його втечу з гривневих
депозитів в готівкову іноземну валюту. На несвоєчасності оподаткування
доходів з депозитів наголошував і Національний банк України.Крім того,
введення нових ставок податку в цьому році порушує норму закону, визначену
тим же Податковим кодексом. Так, пунктом 4.1.9 ст. 4 Кодексу, встановлено
основні засади податкового законодавства України, а саме стабільність. Що
означає, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в
якому будуть діяти нові правила та ставки, а податки та збори, їх ставки, а
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також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.
Отже, нові «порядки» оподаткування доходів населення (як і всі інші) можуть
вводитись не раніше наступного бюджетного періоду.
Як бачимо, нові «вдосконалення» системи оподаткування знову не
оминули оподаткування доходів населення та, як завжди, спричинили нові
колізії законодавства. Однак, про доцільність та ефективність таких змін
говорити поки що рано, принаймні до початку введення в дію таких норм
Кодексу.
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та
доповненнями).
2. Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 року № 4576.
3. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua.
4. Офіційний сайт Євростату. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.eurostat.eu.
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ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
НА БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ
В сучасних умовах система управління державними фінансовими
ресурсами вимагає вдосконалення. Сьогодні Україна обирає нові напрями
розвитку і потребує ефективних механізмів досягнення стратегічних цілей.
Одним з таких засобів є середньострокове бюджетне планування.
Водночас, необхідною умовою забезпечення реалістичності та
ефективності бюджетне планування є його здійснення на основі якісного
прогнозу макроекономічних показників. Важлива роль в створенні даного
прогнозу належить Кабінету міністрів України і Національному банку України.
Так, в основу бюджетного плану на поточний та наступні два бюджетні періоди
закладаються показники зазначені в прогнозі Уряду та рішенні Ради НБУ про
основні засади грошово-кредитної політики на відповідний рік.
Основні засади грошово-кредитної політики на відповідний рік
визначають завдання грошово-кредитної політики та показники діяльності
Національного банку України (далі – Національний банк)у середньостроковій
перспективі для забезпечення стабільності грошової одиниці України та
досягнення цілей, визначених Законом України “Про Національний банк
України”, і враховують тенденції та прогноз розвитку економіки, бюджетної
сфери та грошово-кредитного ринку.
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Головною метою грошово-кредитної політики з урахуванням положень
Конституції України є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
Стабільна грошова одиниця розглядається як одна з базових цінностей
суспільства, однією з головних гарантій захисту приватних економічних
інтересів кожного громадянина та необхідна умова досягнення стратегічних
цілей економічного розвитку України – забезпечення високих темпів
економічного зростання на засадах модернізації та інноваційного розвитку,
побудова сучасної, стійкої, відкритої і конкурентоспроможної у світовому
масштабі економіки та забезпечення на цій основі підвищення добробуту
населення нашої держави.
Відповідно до Закону України “Про Національний банк України ”під час
виконання своєї основної функції Національний банк має виходити із
пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.
Головним критерієм успішності проведення грошово-кредитної політики є
підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років)низьких
стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін [1].
З огляду на зазначене розглянемо динаміку згаданого показника (табл.1).
Таблиця 1
Зведена таблиця індексів інфляції з 2000 по 2013 роки*
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Січень
101,0
101,5
101,4
101,7
101,2
100,5
102,9
102,9
101,8
101,0
100,2

Лютий
98,6
101,1
100,4
101,0
101,8
100,6
102,7
101,5
101,9
100,9
100,2

Берез.
99,3
101,1
100,4
101,6
99,7
100,2
103,8
101,4
100,9
101,4
100,3

Квіт.
101,4
100,7
100,7
100,7
99,6
100,0
103,1
100,9
99,7
101,3
100,0

Трав.
99,7
100,0
100,7
100,6
100,5
100,6
101,3
100,5
99,4
100,8
99,7

Чер.
98,2
100,1
100,7
100,6
100,1
102,2
100,8
101,1
99,6
100,4
99,7

Лип.
98,5
99,9
100,0
100,3
100,9
101,4
99,5
99,9
99,8
98,7
99,8

Серп.
99,8
98,3
99,9
100,0
100,0
100,6
99,9
99,8
101,2
99,6
99,7

Вер.
100,2
100,6
101,3
100,4
102,0
102,2
101,1
100,8
102,9
100,1
100,1

Жов.
100,7
101,3
102,2
100,9
102,6
102,9
101,7
100,9
100,5
100,0
100,0

Лист.
100,7
101,9
101,6
101,2
101,8
102,2
101,5
101,1
100,3
100,1
99,9

Груд.
101,4
101,5
102,4
100,9
100,9
102,1
102,1
100,9
100,8
100,2
100,2

За рік
99,4
108,2
112,3
110,3
111,6
116,6
122,3
112,3
109,1
104,6
99,8

* на основі http://index.minfin.com.ua/index/infl/?2008

Як бачимо з таблиці, темп проросту індексу споживчих цін не має чіткого
зростаючого чи спадного тренду. На нашу думку, така ситуація є
відображенням циклічності розвитку економіки нашої країни, з одного боку, а
відносно невеликі коливання індексу споживчих цін та чітка тенденція на
зниження його рівня за 2008-2012 роки є відображенням ефективності політики
держави.
Водночас, ведучи мову про бюджетне планування нас цікавлять не лише
фактичні показники індексу споживчих цін, а й прогнозні, що закладаються в
основу бюджетного плану держави та є орієнтирами для НБУ та КМУ (табл. 2).
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Таблиця 2
Зведена таблиця прогнозних та фактичних індексів інфляції
з 2009 по 2013 роки [2-7]

Зміна

Прогноз

Факт

Зміна

Прогноз

Факт

Зміна

-4,3

107,9

99,8

-8,1

106,1

100,5

-5,6

Зміна
-4

Факт

Факт
109,1

104,6

Прогноз
113,1

2013

Прогноз

Зміна
+2,8

2012

108,9

Факт
112,3

2011

Прогноз
Індекс споживчих
цін (грудень до
грудня
попереднього року)

2010

109,5

2009

Як бачимо з таблиці 2 існує певна невідповідність між прогнозними
показниками індексу інфляції та їх фактичним рівнем. Так, за обрані 5 періодів
відхилення коливаються від +2,8 до -8,1 пункту. Водночас, ми спостерігаємо,
що за 2010-2013 рр. фактичні показники є нижчими від очікуваних. Вважаємо,
що така ситуація є двоякою. Адже з одного боку свідчить про дієву грошовокредитну політику, а з іншого знижує якість бюджетного плану, що, в свою
чергу, веде до невиконання бюджетних показників.
Отже, вважаємо, що важливим показником успішності проведення
грошово-кредитної політики є підтримання низьких темпів інфляції, що
вимірюються індексом споживчих цін. Водночас, важливим тут також є
здійснення якісного прогнозування згаданого показника. Адже від якості його
прогнозування залежить, якість бюджетного планування.
1. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік. Рішення Ради Національного
банку України № 16 від 05 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/vr016500-12
2. Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку України на 2009 рік. Постанова КМУ № 799 від 10 вересня 2008 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/799-2008-п
3. Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку України на 2010 рік. Постанова КМУ № 973 від 12 вересня 2009 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/973-2009-п
4. Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку України на 2011 рік. Постанова КМУ № 701 від 11 серпня 2010 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/701-2010-%EF
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку України на 2012 рік. Постанова КМУ № 701 від 31 серпня 2011 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/907-2011-п
7. Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку України на 2013 рік. Постанова КМУ № 1125від 28 листопада 2012 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1125-2012-п
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РИЗИКИ ФАКТОРИНГУ ТА СПОСОБИ ЇХ СТРАХУВАННЯ
Розвиток фінансових інструментів створив можливості залучення
суб’єктами господарювання додаткових обігових грошових коштів не лише
шляхом отримання банківських кредитів, а й через послуги факторингу.
Факторингове обслуговування є найбільш ефективним для малих і середніх
підприємств, які відчувають фінансові труднощі у зв’язку з несвоєчасним
погашенням боргів дебіторами та обмеженістю доступних джерел
кредитування.
Однак із розвитком факторингу спостерігається й розширення видів
ризиків, що можуть негативно вплинути на його суб’єктів. У цих умовах
зростає у мінімізації ризиків факторингових операцій.
Ризики за факторинговими операціями є складною економічною
категорією, оскільки включає всі ризики, які несе фінансовий агент у площині
великих розбіжностей платежів за факторингом у термінах і обсягах. Основним
ризиком, що збільшує цю характерну для факторингу особливість, є ризик
неплатежу дебіторів, тобто кредитний ризик. Слід зазначити, що з точки зору
розподілу кредитних ризиків існують два види факторингу – з правом регресу
та без права регресу (рис. 1) [2].
Основна відмінність двох видів факторингових операцій, наведених на
рис. 1., полягає в тому, що для факторингу без права регресу характерна
передача кредитного ризику фактору, адже останній не має права зворотної
вимоги боргу до клієнта. При наданні факторингу з правом регресу клієнт, у
разі неотримання фактором платежу від дебіторів, зобов’язаний відшкодувати
суму наданого фінансування. У такому разі клієнт самостійно несе ризик
неплатежу дебіторів. Втім, при наявності у фактора права регресу не
відбувається нівелювання кредитного ризику у повній мірі, адже в результаті
звернення фактора до клієнта з вимогою повернути сплачену раніше суму може
виявитися, що платоспроможність клієнта є незадовільною та він не в змозі
виконати дану вимогу. У такому випадку фактори, перш ніж приймати рішення
про надання факторингового обслуговування, оцінюють платоспроможність
клієнта, що дозволяє уникнути можливих збитків від здійснення операцій.
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Рис.1. Розподіл кредитних ризиків при здійснені факторингових операцій
В Україні ринок факторингових послуг представлений послугою
факторинг з регресом. Дана ситуація є характерною для країн з нестабільною
економікою, де фінансові установи не готові приймати на себе додаткові
ризики. У розвинених країнах світу більше розповсюдження отримала послуга
факторинг без регресу. Так, в Італії, наприклад, питома вага факторингу без
регресу складає близько 69 %, в США – 73%, що відповідає міжнародним
вимогам до факторингових угод.
В умовах кризи зростання попиту на факторинг без права регресу
обумовлюється не лише потребою компанії передати власні ризики, але й
потребою покращити структуру балансу.
Ще один спосіб зниження ризиків, який використовують російські
фактори, – вибіркове прийняття на обслуговування дебіторів клієнта (на
відміну від західних країн, де клієнт передає всіх своїх дебіторів фактору)[1].
Таким чином, російські фактори знижують власні ризики, але основна
проблема даного способу полягає в обмеженні інформації про клієнтів та їх
дебіторів. Подібна проблема існує на всіх ринках, де контрагенту необхідно
оцінити надійність потенційного позичальника.
Серед переваг, які надає страхування факторингу, можна виділити:
1)
можливість приймати на обслуговування факторингові портфелі з
більш широким спектром дебіторів;
2)
можливість надавати клієнтам факторингові послуги з більшим
лімітом на одного дебітора;
3)
обмеження кредитних ризиків факторингового портфеля;
4)
мінімізація витрат з оцінки та моніторингу платоспроможності
дебіторів.
Крім зазначених переваг, важливою особливістю страхування товарних
кредитів є те, що разом з компенсацію прямих збитків, кваліфікований
страховик зобов’язаний надати фактору послуги кредитного менеджменту.
Підводячи підсумки, варто зазначити, що незважаючи на існуючу
ризикованість факторингу, він має непогані перспективи і може набути
широкої популярності серед вітчизняних підприємств. Втім, якщо факторинг і
надалі розглядатиметься лише як послуга з фінансування боргу, йому важко
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буде конкурувати з традиційними банківськими послугами. За таких обставин
ринок факторингових послуг в Україні потребує створення якісної
інфраструктури, важливим елементом якої є страхування. При ефективній
організації факторингових операцій та системній взаємодії факторів з іншими
учасниками ринку фінансових послуг факторинг може стати каталізатором для
стрімкого розвитку вітчизняного бізнесу.
1. Внукова Н. М. Ризики факторингу та способи їх страхування / Н. М. Внукова, Н.
Опешко // Фінансовий ринок України.— 2010. – №3(77). – С. 15–18.
2. Волосович С.В. Страхування ризиків факторингу / С.В. Волосович // Вісник
КНТЕУ. - 2012. - № 4. - С. 24-33.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах української економіки вирішальне значення має
розвиток та удосконалення діяльності банків, проведення ними активних
операцій, основним видом яких є кредитні операції. Переважна більшість
провідних банків України спрямовує свої ресурси на кредитування суб’єктів
господарювання, що має позитивні наслідки для обох сторін. З одного боку,
банк отримує прибуток, що і є головною метою проведення кредитних
операцій. З іншого боку, суб’єктам господарювання банківські кредити дають
змогу подолати обмеженість власного капіталу, сприяють розвитку
підприємства, впровадженню нових технологій, збільшенню кількості робочих
місць тощо. У реаліях сучасного світу кредитування суб’єктів господарювання
відіграє визначальну роль у розвитку бізнесу в Україні, оскільки більшість
підприємств мають фінансові труднощі та не в змозі існувати за рахунок
власних коштів. Тому дослідження кредитування суб’єктів господарювання є
надзвичайно актуальним на сьогоднішній день.
Теоретичні та практичні засади кредитування суб’єктів господарювання
посідають вагоме місце в наукових дослідженнях таких українських вчених як
Базилевич В.Д. [1], Науменкова С.В. [2], Васильченко З.М. [3], Версаль Н.І. [4],
та інших.
Для того, щоб точніше прослідкувати сучасні тенденції на ринку
кредитування суб’єктів господарювання варто розглянути обсяги кредитування
та структуру кредитного портфелю банків України у докризовий, кризовий та
посткризовий періоди (рис 1).
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Частка кредитів, наданих юридичним особам у кредитному портфелі банків України

Рис. 1. Обсяги банківського кредитування суб’єктів господарювання в Україні
(у розрізі за групами банків) та частка наданих суб’єктам господарювання
кредитів станом на 01.01.2007 – 01.01.2014 рр.
Джерело: складено автором за даними НБУ [5]

Так, відповідно до даних, наведених на рис. 1, станом на 01.01.2007 р.
суб’єктам господарювання в Україні було надано кредитів на суму 167767 млн.
грн., що склало більше 68% кредитного портфеля банків. Наступні періоди, до
01.10.2008 р. обсяги наданих кредитів зростали рівномірно (у середньому
близько 12% зростання у квартал). Кінець 2008 р. характеризується найбільшим
за весь аналізований період зростанням обсягів кредитування (+30,05%), що
станом на 01.01.2009 р. склали вже 472959 млн. грн. Фактично це пов’язано із
кризовими явищами світової економіки, коли суб’єкти господарювання несли
надзвичайно великі втрати на курсових різницях, працювали зі збитком, їм
катастрофічно бракувало власних ресурсів для існування, тому вони залучали
кредитні кошти. Це тривало допоки банки також не опинились у скрутному
становищі. У 2009 р. частка простроченої заборгованості зросла більш, ніж
втричі. У зв’язку із цим банки, окрім того, що просто нераціонально у кризові
часи ризикувати капіталом, посилили вимоги до позичальників. А враховуючи,
що більшість суб’єктів господарювання працювали зі збитком, вони апріорі не
могли стати позичальниками.
Така ситуація призвела до того, що вже станом на 01.04.2009 р.
спостерігається скорочення обсягів кредитування суб’єктів господарювання на
0,53%, рівень яких залишиться майже незмінним аж до 2011 р., коли
спостерігається незначне пожвавлення, що пов’язане передусім із подоланням
кризових явищ. Пожвавлення тривало до початку 2012 року. Станом на
01.04.2012 р. зафіксовано найбільше скорочення обсягів наданих суб’єктам
господарювання кредитів (-17,67%). Причиною цього, швидше за все, є
інфляційні очікування банків. Справа у тому, що курс долара США (валюта, до
якої економіка України прив’язана найбільше) тримався на встановленому рівні
штучно за рахунок золотовалютних резервів, які на початку 2012 р. у зв’язку із
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цим скоротились майже на 30%. Зрозуміло, що обвал курсу був неминучим, а за
таких умов банку невигідно ризикувати капіталом. У другій половині 2012 р.
кредитування суб’єктів господарювання знов набирає обертів і станом на
01.01.2014 р. складає 654146 млн. грн.
Щодо розподілу кредитування суб’єктів господарювання за групами
банків, то можемо стверджувати, що наявна досить висока концентрація. Так, І
група банків за весь аналізований період кредитує близько 70% усіх суб’єктів
господарювання України. Варто відзначити, що це лише 17 банків із 175. ІІ
група банків тримає близько 15% усього кредитного портфеля суб’єктів
господарювання, ІІІ група – близько 7%, IV – близько 8%. Це пов’язано із тим,
що, по–перше, клієнти прагнуть працювати із надійними, відомими
кредиторами, а, по–друге, велика частка банків України є кептивними банками,
що спрямовують свою діяльність не на широке коло клієнтів, а лише в
інтересах певного суб’єкта господарювання. Такі банки переважно входять до
ІІІ – IV груп і мають порівняно невисокі можливості.
Цікаво розглянути, які ж саме банки є лідерами серед кредиторів
суб’єктів господарювання. Так, станом на останню звітну дату 16,87% усіх
наданих суб’єктам господарювання кредитів в Україні припадає на Приватбанк,
при чому кредитування суб’єктів господарювання складає 83,2% всього
кредитного портфелю банку. Найбільш орієнтованими саме на роботу із
суб’єктами господарювання є такі банки як Ощадбанк, Укрексімбанк,
Промінвестбанк та Сбербанк Росії. Частка наданих кредитів суб’єктам
підприємницької діяльності у кредитному портфелі цих банків складає більше
95%. Загалом можна зазначити, що на топ – 10 банків припадає більше
половини, а саме 55,43% усіх наданих в Україні кредитів суб’єктам
господарювання.
Цікавим фактом є те, що у структурі сукупного кредитного портфеля
банків України переважає саме кредитування суб’єктів господарювання. При
чому прослідковується тенденція до збільшення його частки. Так, якщо до 2009
р. частка кредитів, наданих суб’єктам господарювання складала близько 64%,
то усі наступні періоди прослідковується тенденція до зростання і станом на
останню звітну дату зафіксовано зростання до 82%. Це передусім пов’язано зі
значним скорочення споживчого кредитування і незначним зростанням
кредитування суб’єктів господарювання.
Останні тенденції кредитування суб’єктів господарювання демонструють
переважання надання кредитів у національній валюті (близько 65%). Серед
іноземних валют кредитування переважає долар США (близько 30%) та інші
валюти, такі як євро (близько 5%), російський рубль (близько 0,6%), що мають
негативний тренд у бік зростання частки гривні. Щодо термінів кредитування
суб’єктів господарювання, то у національній валюті переважає короткострокове
кредитування (до 1 року), що станом на 01.01.2014 р. займає 54,08% від усіх
кредитів у гривні. Середньострокове кредитування (від 1 до 5 років) у гривні
складає 36,82% і, найменшу частку займає довгострокове кредитування
(терміном більше, ніж на 5 років) – лише 9,10%. Кредитування в іноземній
валюті також переважно короткострокове – 43,07% у портфелі,
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середньострокове кредитування займає 38,48% і найменшу частку складає
довгострокове кредитування – 18,45%. Проте можемо стверджувати, що
кредитування у іноземній валюті більш диверсифіковане.
Відповідно до даних Національного банку України, більшість кредитних
ресурсів, що беруть у користування суб’єкти господарювання, спрямовується у
поточну діяльність. Станом на 01.01.2014 р. частка даних кредитів склала
84,7%, 13,7% кредитів (що на 0,4% менше ніж у 2013 р.) є кредитами в
інвестиційну діяльність, а лише близько 2% спрямовується на будівництво та
реконструкцію нерухомості. Це, звісно ж, негативні тенденції, адже більшість
даних коштів спрямовується не на розвиток окремого позичальника та
економіки України в цілому, а використовується просто на поточне
споживання, не створюючи при цьому доданої вартості.
Наріжним каменем, що призводить до погіршення тенденцій банківського
кредитування суб’єктів господарювання є надзвичайно висока ставка
кредитування. Для порівняння станом на 01.04.2014 р. середня відсоткова
ставка кредитування суб’єктів господарювання в Україні становить 21% ( у
2013 році середня ставка склала 16%), у США ж 2,99%, у Канаді – 3,24%, у
країнах Європейського центрального банку 3,93% (найменше у Австрії – 1,1%),
натомість у Російській Федерації 10%, а у Республіці Білорусь 49,4%.Причиною
такої різниці є те, що за основу формування процентної ставки береться
облікова ставка центрального банку, або ставка «прайм рейт» та надбавка за
ризик. Відомо, що в Україні облікова ставка більш, ніж втричі більша за ставку
європейських країн, США та Російської Федерації і менша за ставку Республіки
Білорусь. Натомість надбавка за ризик, що повинна включати ризик
неповернення тіла кредиту та відсотків за ним, а також ризик несвоєчасного
повернення кредиту є вищою, ніж у зазначених країнах, особливо враховуючи
останні події в Україні.
Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновки, що
сьогодні в Україні переважає банківське кредитування саме суб’єктів
господарювання, при чому спостерігається висока концентрація кредитування
суб’єктів господарювання банками І групи. Найбільшу частку має
короткострокове кредитування у національній валюті, що спрямовується
переважно у поточну діяльність, а не на розвиток підприємств. Дуже високими
є відсоткові ставки за кредитами як у національній, так і у іноземній валюті.
Варто також зазначити, що проведений аналіз виявив певну циклічність
зростання та спадів обсягів кредитування. Враховуючи сьогоднішню політичну
та економічну ситуацію, можемо припустити, що ринок кредитування суб’єктів
господарювання у найближчі періоди чекає обвал як у першому кварталі 2012
р., адже за тих умов, що сьогодні склалися, суб’єкти господарювання як ніколи
потребують кредитних коштів, але банки не погоджуються ризикувати
капіталом, тому кредитування суб’єктів господарювання значно скоротило свої
обсяги.
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ВІДМІННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ІСЛАМСЬКИХ
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ БАНКІВ
Фінансові системи ісламських країн носять банкоцентричний характер,
що передусім пов’язане із тим,що розвиток банківської справи як вид
фінансового посередництва у ісламських країнах розпочався з 70-х рр.
минулого століття, у той час як виникнення діяльності інвестиційних компаній
відбулося – у 80-х рр., а становлення брокерської та дилерської діяльності –
ще на десятиліття пізніше. Слід зазначити, що процес виникнення і
становлення ісламських та європейських банків є кардинально різним.
Історія сучасних західних банків сягає глибокої давнини, хоча точно
визначити, коли з’явилися перші банки неможливо. Відомо, що вже в VII-VI
столітті в Новому Вавілонському Царстві існували особи, які здійснювали дві
основні функції банків: вони брали на зберігання золото, або інші цінності, що
виконували роль грошей і видавали позику під відсоток. Спочатку відсоток
бувдуже високим, однак з часом він стававбільш низьким. Новий імпульс у
розвитку банківської справи дав швидкий розвиток торгівлі в середні століття.
Вважається, що перші комерційні банки виникли в Англії в XVII столітті.
Така еволюція західних комерційних банків.
Як уже зазначалося, ісламські банки розвивалися по-іншому: у другій
половині I тисячоліття нашої ери на Близькому Сході торгівля була дуже
розвинена. Відповідно, операції з видачі грошових позик здійснювали лихварі.
Відсоток на видані кошти досягав 100-150%, щопризводило до масового
закріпачення населення.
Основна частина громадян майже весь свій дохід витрачала на виплату
боргів, в результаті чого в економіки регіону не було платоспроможного
попиту. Це не давало можливості господарству нормально розвиватися. Не
випадково, мабуть, Мохаммед – засновник ісламської релігії, проводячи безліч
реформ з реорганізації арабського суспільства, категорично заборонив
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лихварство (риба). Звертаючись до лихварів, Пророк говорив так: «Ті, які
пожираютьзростання, повстануть тільки такими ж, як повстане той, кого
валить сатанасвоїм дотиком». «А ті, які збирають золото і срібло і не
витрачають його нашляху Аллаха, - отримають болісне покарання». Проте
з цього не випливає, щов регіонах поширення ісламу кредитними
операціями не займалися. «Вже за часів халіфату Омелянів існували
купецькі об’єднання, які займалися не тільки торгівлею, але і кредитнопозичковими операціями». У VIII-X ст. у мусульманському світі широкого
поширення набули платіжні засоби типу векселів, кредитних листів і т.п.
Водночас сучасний етап розвитку ісламських банків розпочався з
відродження їхньої діяльності у 70-х рр. ХХ століття, після нафтової кризи і
необхідності розміщення надлишкових пасивів. Створення у 1975 р.
Ісламського банку розвитку і Дубайського ісламського банку поклало початок
офіційному розвитку ісламського банкінгу. Отже, історія сучасних ісламських
банків налічує не більше 40 років. Першою спробою створити фінансову
організацію, чия діяльність відповідала би ісламським принципам, слід
вважати експеримент Армада Ель Надрала в Єгипті в 1963 р. Однак з ряду
причин ця спроба не увінчалася успіхом, і вже 1967 р. експеримент закінчився.
У 70-их рр. ХХ ст. ісламські банки почали активно створюватися в багатьох
мусульманських країнах, що обумовлено трьома основними причинами:
набуттям ісламськими державами незалежності, різким збільшенням цін на
нафту та ісламським відродженням.
Багато мусульманських ідеологів підкреслювали і підкреслюють, що
сьогодні в мусульманському світі виникла моральна і практична потреба у
створенні ісламських банків. Моральна, тому що сучасні західні економічні
концепції з багатьох питань суперечать як вченню ісламу, так і релігійним
вченням цих країн. Практичну потребу в безпроцентному кредитуванні
ісламські вчені тісно пов’язують з моральною і обґрунтовують її тим, що
комерційні банки не мали успіху в мусульманських країнах.
Як правило, у складі фінансових ринків ісламських країн представлений
переважаючий банківській сектор з великими комерційними банками,
фінансовими інститутами розвитку та спеціалізованими банками, поряд з
іншими менш важливими небанківськими фінансовими інститутами. Водночас
банківський сектор в різних ісламських країнах має специфічні риси залежно
від принципів функціонування та видів банківських установ. Так, в ісламських
країнах може функціонувати різна за масштабом і охопленням банківська
система – від повністю ісламської системи до системи, в якій співіснують
традиційні та ісламські банківські установи або діють всього один або два
ісламських банки. [1]
Наприклад, в Ірані та Судані створена банківська система,яка функціонує
виключно на ісламських засадах. У таких країнах, як Індонезія, Малайзія,
Об’єднані Арабські Емірати і Пакистан, банківський сектор представлений
як ісламськими банками, так і численними традиційними банківськими
установами. Така відмінність у побудові банківської системи в окремих
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країнах ісламського світу полягає в неоднаковому впливі релігійних
принципів на функціонування фінансового ринку.
Головним принципом діяльності ісламських банків є виключення з
усіх операцій процентної ставки. Замість видачі бізнесменові платній
позики банк може інвестувати в проект кошти в обмін на участь у
прибутку. Вкладник ж отримує свій дохід також не у вигляді відсотка, а
шляхом участі в прибутку банку.
Роль ісламських банків у суспільстві була чітко зафіксована в офіційній
заяві Міжнародної Асоціації ісламських банків: «Ісламська банківська система
зачіпає соціальні аспекти, які пов’язані безпосередньо з ісламським способом
життя і є головною відмінністю ісламських банків від традиційних, з філософії
їх діяльності». У своїх операціях ісламські банки орієнтуються на соціальні
наслідки прийнятих ними рішень. Прибутковість проекту – не зважаючи на
важливість і пріоритет цього показника – не єдиний і не головний критерій,
за яким оцінюється діяльність ісламських банків, оскільки вони повинні
переслідувати як матеріальні, так і соціальні цілі, що відповідають
інтересам суспільства, і відігравати роль соціального гаранта. Соціальні цілі
повинні бути невід’ємною частиною ісламського банкінгу. Ісламський банк
здійснює на вкладників не тільки економічний, а й соціально-виховний
вплив, стимулює заощадження та розвиток інвестиційної діяльності.
Слід зазначити, що існує цілий ряд об’єктивних причин, які не
дозволяють ісламським банкам функціонувати і розвиватися більш успішно.
Головною ж причиною стримування міжнародного розвитку ісламських банків,
на нашу думку, є те, що діяльність ісламських банків припускає існування
відповідного середовища, заснованого на ісламських принципах. У
немусульманських країнах, як і в більшості мусульманських країн не існує
спеціального законодавства,яке регулювало б діяльність ісламських банків.
Проте, не дивлячись ні на що, у кризовий 2009 р. ісламські банки
отримали стабільний прибуток – на середньому за попередні роки рівні –15%,
при цьому на 40% збільшивши свою присутність по всьому світу. Окрім
того,фондовий
ринок,контрольований
ісламськими
банками,найменше
постраждав під час кризи. Звичайні банки отримують шалені доходи в
стадії
підйому економіки, стаючи
причиною
кризи.
Принципи
функціонування ісламських банків у жодній мірі не сприяють
розкручуванню кризи, більше того – дозволяють забезпечувати рівне
фінансування економіки у всі часи.
Ці особливості ісламських банків обумовлені суттєвими відмінностями
у їхній діяльності порівняно із банками неісламського світу. З метою
визначення особливостей функціонування ісламських банків, мною було
систематизовано основні відмінності банків ісламського та європейського
типу (табл. 1).
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Таблиця 1
Відмінності в діяльності ісламських та європейських банків
Критерій порівняння

Ісламські банки

Вид активів, в які
дозволяються вкладення

Дозволені вкладення
фінансових ресурсів
виключно реальні активи

Спосіб визначення
плати за банківський
кредит

Нарахування позичкового
проценту заборонено.
Принцип одержання
прибутку і розподілу
відповідальності базується
на пайовій участі власника
підприємства, банку і
вкладника

Як правило,чітко визначена
відсоткова ставка

Відбувається колективно

Відбувається колективно

Висока

У порівнянні із ісламськими
банками є нижчою

Прийняття рішень про
розміщення банківських
ресурсів
Обізнаність вкладників
банку про його
діяльність

Інвестиційні стратегії
визначаються залежно від
приписів релігійної етики
ісламу
Джерело: складено автором на основі [3]

Галузеві особливості
вкладення фінансових
ресурсів

Європейські банки
Поряд із реальними активами,
дозволені та,більше того,
широко поширені вкладення у
фінансові активи

Інвестиційні стратегії
визначаються менеджментом
банків самостійно

Так, обмеження вкладень фінансових ресурсів ісламськими банками
виключно у реальні активи не дозволяє їм займатися спекуляціями на
віртуальних фондових ринках. Ісламські банки відрізняються специфічним
способом визначення і формування ціни банківського кредиту,який
передбачає безпосередню участь ісламських банків в управлінні
виробництвом через прямі інвестиції керуючих пакетів акцій (понад 10%).[2]
Банківська енциклопедія / С.Г.Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко,
С.В.Науменкова. К.: Центр наукових досліджень Національного банку України:
Знання, 2011. – 504 с.
2. Бобров Є.А. Аналіз тенденцій розвитку фінансового ринку країн Близького Сходу та
Південно-Східної Азії [Текст] / Є. А. Бобров // Фінанси України. -2008. -№ 7. -С. 92102
3. Петренко, Ф. А може варто замислитися? Про ісламський банкінг заговорили в
Україні [Електронний ресурс] / Федір Петренко. - Режим доступу :
http://islam.in.ua/5/ukr/full_articles/2999/visibletype/1/index.html.
1.
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Заєць Єлизавета Романівна
II курс, спеціальність «Банківська справа»
ДВНЗ «Українська академія банківської справи
Національного банку України», м. Суми
Науковий керівник: к.е.н., доц. Сисоєва Л.Ю.
ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ
З УРАХУВАННЯМ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІК
Формування державного боргу пов’язано, в першу чергу, з залученням
державою для виконання основних своїх функцій кредитних ресурсів на
внутрішньому та зовнішньому ринках. Невміння управляти та ефективно
використовувати позиковий капітал призводить до зростання державного боргу
та є причиною боргових криз в різних країнах світу. Наслідками нарощування
державного боргу в країні є, в першу чергу, погіршення кон’юнктури грошовокредитного ринку, а саме: високі процентні ставки на кредитні ресурси,
рестрикційна політика банків, зниження споживчого попиту на товари та
послуги всередині країни. Крім того, зростання державного боргу є
індикатором негативного кредитного рейтингу країни та зменшення
міжнародного іміджу держави як позичальника на світових ринках капіталу.
Всі країни світу залучають кошти на зовнішніх ринках для покриття
дефіциту бюджету, а також для підтримки національної валюти, фінансування
інфраструктурних та регіональних програм розвитку. Основними кредиторами
в світі виступають США, Японія та Німеччина, однак саме ці країни мають
високий рівень державного боргу. За станом на 31.12.2013 рокудержавний борг
США досягнув максимального розміру 15 трлн. 930 млрд., що становить
108,9% ВВП країни. В Німеччині цей показник дорівнює 81%, Японії – 242,9%,
але найбільшими боржниками в Європі є Греція, Італія і Португалія, сума їх
боргу по відношенні до ВВП в 2013 році становила відповідно 187,9%, 120,1%
та 114,9% [1].
Гранична межа державного боргу в Україні регулюється законодавством.
Так, згідно статті 18 Бюджетного Кодексу України загальний обсяг державного
боргу не може перевищувати 60% фактичного річного обсягу ВВП України [2].
В той же час, в період з 2007 по 2013 рік обсяг державних запозичень зростав
швидкими темпами. За цей період загальна сума державного боргу збільшилася
майже на 410 млрд. грн. Значне зростання державного боргу спостерігалось у
2008 році, що пояснюється девальвацією гривні та необхідністю залучення
коштів як внутрішніх, так і зовнішніх ринках з метою покриття дефіциту
бюджету.
Протягом 2009 року подальше залучення грошових позик і
девальвація національної валюти і надалі зумовлювали значний приріст боргу.
Динаміка зміни державного боргу України по відношенню до ВВП
продемонстрована на рис.1.
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Рис. 1 - Динаміка зміни обсягу державного боргу України у відношенні до ВВП
за період 2002-2013 (за станом на кінець періоду)
Джерело: розраховано автором на основі даних [3]

Економіко-статистичний аналіз державного боргу країни, перш за все,
здійснюється на основі показників динаміки, структури та структурної
динаміки боргу. За станом на 01.01.2014 року обсяг державного боргу України
становить 480,2 млрд. грн., що складає 33,3%, по відношенню до ВВП країни,
при цьому зовнішній борг – 257 млрд. грн., внутрішній борг – 223,3 млрд. грн.,
гарантований борг – 104,2 млрд. грн. Для дослідження подальших тенденцій
збільшення державного боргу в Україні в порівнянні з окремими країнами світу
ми проаналізували динаміку змін та за допомогою програми вбудованої функції
MicrosoftExcel зробили прогноз щодо подальшого зростання обсягів
державного боргу в країнах світу та в Україні, а також розрахували прогнозний
показник відношення державного боргу до річного обсягу ВВП країн, що
досліджувалися. Так, у 2016 році очікується зростання державного боргу
України до 550 млрд. грн. та зниження обсягів ВВП до 970 млрд. грн., показник
відношення державного боргу до ВВП України зросте до 56,88 %., в США
також очікується зростання цього показника до 115,4%. В той же час, в
Німеччині прогнозується зниження даного показника до 75%.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що використання економікостатистичних методів дозволяє оцінити рівень державної заборгованості,
проаналізувати динаміку, а також спрогнозувати загальні тенденції щодо
обсягів державного боргу, що дозволить вчасно визначати ризики фінансової
небезпеки країни та оцінювати всі негативні наслідки, що можуть призвести до
кризи суверенного боргу в країні. На нашу думку, високий показник
державного боргу є виправданим тільки в тому разі, коли здійснювані за їх
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рахунок видатки сприяють зростанню доходів майбутніх періодів чи
призводять до скорочення майбутніх бюджетних видатків.
1. Обозреватель
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://obozrevatel.com/Infographic/29017-gosudarstvennyij-dolg-ukrainyi-i-stran-mira2011-2013-goda-sostavlyayuschie-geografiya-dinamika.htm
2. Про Державний борг [Електронний ресурс]: Закон України від 07.07.2011 р. № 3614VI - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page2
3. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]: Державний борг та
гарантований
державою
борг
–
Режим
доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=34952

Залєтов Олександр Миколайович
к.е.н., доцент, заступник Голови Ради ЛСОУ,
доцент кафедри страхування та ризик менеджменту
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СТВОРЕННЯ МЕГАРЕГУЛЯТОРА
ФІНАНСОВИХ РИНКІВ НА БАЗІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
В умовах конвергенції окремих секторів фінансового ринку стало
очевидно, що відокремлений кросс-секторальний нагляд за банківською,
страховою та іншою діяльністю компаній несе в собі загрозу несвоєчасного та
неадекватного реагування на потенційні ризики. На думку фахівців, саме це
стало однією з основних причин глобальної фінансової кризи [1]. Так, недоліки
в організації нагляду за страховою діяльністю в США обійшлися платникам
податків у 160 млрд дол. при порятунку страхового гіганта — American
International Group (AIG) [2].
Розвиток світового фінансового ринку призвів до взаємопроникнення всіх
його складових: банківського сектору, страхового ринку, ринку цінних паперів,
сектору пенсійних фондів. Поступова дифузія цих секторів розмивала бар’єри
не тільки між ними, а й між їх продуктами та інструментарієм. Неспроможність
відокремленого державного регулювання та нагляду за банківською, страховою
та іншою діяльністю компаній на фінансових ринках до своєчасного та
адекватного реагування на потенційні ризики стала однією з основних причин
глобальної фінансової кризи [3, с.61]. У зв’язку із цим більшість країн світу
визнали за необхідне посилення нагляду за зростаючим числом небанківських
фінансових установ та зміни самої концепції такого нагляду. Наслідки цього
процесу відіграли вирішальну роль у трансформації та реструктуризації роботи
органів державного регулювання та нагляду.
Світова фінансово-економічна криза показала, що при розвиненому
фінансовому ринку проблеми, що складаються в одному його сегменті, швидко
поширюються на інші його сегменти/ ("ланцюгова реакція"). За таких умов, при
роз'єднанні функцій державного регулювання (нагляду) за окремими
сегментами фінансового ринку в різних державних органах, - висока
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ймовірність прийняття вузько сегментарних та/або несвоєчасних рішень та
державницького впливу на розвиток негативної ситуації чи вирішення
проблеми. Як показала існуюча практика регулювання українського
фінансового ринку (а саме: окремими незалежними органами державного
регулювання), існує ризик прийняття окремими уповноваженими органами
неузгоджених, та такі, що не враховують державних інтересів інших сегментів
ринку, рішень, призводять до здійснення ними нескоординовані дії, та, як
наслідок, до втрати синергетичного ефекту для розвитку та діяльності всього
фінансового ринку.
Одночасно, у тих випадках, коли певні сектори фінансового ринку
підпадають під нагляд та регулювання різними державними органами, де їх
повноваження перетинаються, також високий ризик того, що з'являться нові
ділянки ринку, які не будуть перебувати під наглядом жодного з регуляторів.
Крім того, перетин повноважень різних контролюючих органів може призвести
до ситуації, коли окремі суб‘єкти ринку - компанії і напрямки діяльності
піддаються надмірному регулюванню, що також перешкоджає ефективному
його розвитку. У разі, коли за ситуацією на фінансовому ринку, в сукупності,
відповідає один орган, зазначені ризики істотно знижуються.
Бурхливий розвиток фінансових інновацій і зняття бар’єрів для
універсалізації банківської діяльності ведуть до того, що межі між
традиційними видами фінансової діяльності (банківська справа, страховий
бізнес і інвестиційні операції) стали все більш розмитими. Саме потреба у
здійсненні регулювання на консолідованій основі в значній мірі обумовила той
факт, що вибір на користь інтегрованого фінансового регулятора почали робити
великі країни із зрілими фінансовими ринками. Серед розвинутих країн
першими на шлях створення інтегрованого фінансового регулятора стали
Японія (1998 р.), Великобританія (2000 р.), Німеччина (2002р.). Якщо сюди
включити Бельгію (з 2011 р.), Росію (з 2013 р.) і низку інших держав (Норвегія
з 1986 р., Ісландія і Данія з 1988 р., Швеція з 1991 р. Канада з 1987 р., Франція,
Саудівска Аравія з 1966 р., Сінгапур з 1977 р., Італія, Іспанія, Ірландія,
Португалія, Нідерданди, Грузія, Казахстан, Угорщина, Корея), на сьогодні
близько 60 країн перейшли на цю форму реалізації державного регулювання
фінансових ринків.
Приєднання органу страхового нагляду до НБУ і надання йому, тим
самим, більшої фінансової незалежності, сприятиме підвищенню ефективності
реагування органу на екстремальні умови в його підконтрольному секторі.
Централізація відповідальності у межах Національного банку дозволить
уникнути проблем міжвідомчої координації, втрати часу і розмивання
повноважень (між органом нагляду і кредитором останньої інстанції), що є
критичним в періоди фінансових потрясінь.
Можливість залучення Фонду гарантування банківських вкладів при
створенні фондів гарантування страхування життя, що позитивно вплине на
адміністративні видатки.
Закріплення функцій з регулювання і нагляду за учасниками усіх секторів
фінансового ринку за одним регулюючим органом буде сприяти підвищенню
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стабільності на фінансовому ринку, у тому числі, за рахунок побудови
ефективної ризик-орієнтованої системи нагляду на фінансовому ринку, і
забезпечення більш якісного аналізу системних ризиків, підвищенню якості і
ефективності регулювання і нагляду, включаючи консолідований нагляд за
суб’єктами ринку, і зниження адміністративного навантаження на них.
Враховуючи, що НБУ має право законодавчої ініціативи, є надії на якісне
нормативне забезпечення страхового ринку. Останніми роками багато
необхідних законів не можливо зрушити з мертвої точки, а інші, розробляються
і приймаються без обговорення з учасниками страхового ринку. Якщо
законодавчі документи будуть розроблятися в одному органі, малоймовірно,
що будуть виникати конфліктні положення між актами з різних секторів
фінансового ринку.
НБУ є незалежним органом влади. Відповідно і мегарегулятор має
залишитись незалежною структурою, які у більшості розвинутих країн.
Розвиток інституту саморегулівних організацій у фінансовому секторі, оскільки
відсутність такого інституту і його розвитку у фінансовій сфері може призвести
до організаційної анархії. А якщо СРО з’явиться у секторі із слабким органом
регулювання/нагляду – це теж скажеться негативно, оскільки не буде сили на
протидію (як фінансової, так і експертної (кадрове питання))Створення єдиного
регулятора на фінансовому ринку буде поштовхом для створення Фінансового
Омбудсмана.
Світова практика свідчить, що найбільш важкі проблеми у моделях
інтегрованого фінансового регулятора виникають на початкових етапах його
функціонування, коли потрібно у стислі строки прийняти виважені
законодавчо-нормативні акти і адекватні організаційні рішення. Тому є ризик
того, що система цілей діяльності Нацбанку буде внутрішньо суперечливою і
закріплятиметься сформована у період відомчих конфліктів нечітка позиція.
До сфери відповідальності Нацбанку додається багато інших фінансових
установ, що приведе до різкого і масштабного збільшення управлінського
навантаження поряд з виконанням завдань щодо поточного банківського
нагляду і регулювання). І через це є ще один ризик – ризик втрати Нацбанком
незалежності через свою масштабність і широкі повноваження як
регуляторного органу.
Існує також ризик уніфікації регулювання і нагляду за банками та іншими
фінансовими установами, що сприятиме надмірному наглядовому і
регулятивному навантаженню учасників фінансового ринку. А на практиці, в
принципі, неможливо забезпечити пропорційний підхід до різних типів
фінансових установ, оскільки конфлікти їх інтересів мають об'єктивну природу
внаслідок загостреної конкуренції між ними.
Враховуючи те, що суб‘єкти господарювання страхового ринку України страхові компанії у рамках страхування банківських ризиків (страхування
заставного майна, страхування життя позичальників, ВВВ тощо), несуть
страхову відповідальність сумарний обсяг якої становить понад 700 млрд. грн.,
або 55% активів банківської системи, з метою зменшення системних ризиків
інтеграції банків та страховиків, протидії операціям фіктивного страхування, а
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також підвищення рівня ліквідності, платоспроможності та ефективності
роботи фінансових установ необхідно:
1.
Створити при НБУ, за участю зацікавлених міністерств та відомств,
а також представників страхового ринку і громадськості, Робочу Групу щодо
опрацювання питання переведення державного регулювання за страховими
компаніями до одного державного органу, функції та адміністративноорганізаційні можливості якого, сьогодні та на перспективу, найбільш
функціонально відповідають зазначеним вище потребам централізованого
системного державного впливу на розвиток фінансових ринків, а саме: НБУ.
2.
Доручити вищезазначеній Робочій Групі, в короткий строк,
розробити відповідні проекти правових актів щодо переведення загального
державного регулювання за страховими компаніями,- до НБУ.
3.
За результатами роботи Робочої Групи, за потреби, провести
міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Перспективи створення
мегарегулятора у фінансовому секторі економіки України на базі НБУ» за
участю Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейської бізнесасоціації та представників банківського та страхового ринків та прийняти
відповідне рішення.
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Залізко Наталія Миколаївна
IV курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»
Науковий керівник: к.е.н., ас. Тригуб О.В.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Розвиток економічних відносин в Україні на сучасному етапі вимагає
прозорості грошово-кредитної політики та її узгодженості з іншими складовими
загальноекономічної політики держави. Саме тому висуваються нові вимоги до
розроблення й виконання грошово-кредитної політики України. Належний
рівень прозорості має забезпечити основне підґрунтя її ефективності щодо
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досягнення цінової стабільності ─ високу довіру суспільства та відповідність
ринкових очікувань загальному вектору грошово-кредитної політики. За таких
умов посиленої уваги вимагає процес прийняття та ефективності основних
засад грошовокредитної політики як головного документа Національного
банку України.
Дослідження основних засад формування сучасної грошовокредитної
політики набирають актуальності через необхідність пошуку пріоритетних
інструментів монетарного регулювання в Україні у сучасних умовах. Аналіз
досвіду застосування Національним банком України тих чи інших інструментів
дає змогу визначити рівень ефективності грошовокредитної політики та
запропонувати можливі шляхи його підвищення.
На окремі аспекти сучасного стану грошово-кредитної політики України
та основних засад її формування звертали увагу у своїх працях такі відомі
вітчизняні вчені-економісти: А. Гальчинський, О. Дзюблюк, І. Лютий,
В. Міщенко, М. Мороз, С. Науменкова, М. Пуховкіна, М. Савлук, А. Сомик, А.
Щетинін, О. Шульгіна та інші.
Зокрема, А. Сомик вважає сучасну грошово кредитну політику
недостатньо прозорою [1, с. 23]. О. Шульгіна акцентує увагу на її
нестабільності [2, с. 160]. О. Дзюбенко зазначає, що сучасна практика грошовокредитного регулювання передбачає застосування традиційних методів, що
набувають нового звучання в умовах посткризового періоду. Враховуючи
проблеми, для поліпшення стану фінансового ринку України релевантною є
зміна грошово-кредитної політики на більш жорстку і послідовну [3]. Є.
Свірідов підкреслює, що монетарна політика, будучи одним із головних каналів
впливу держави на економіку, потребує тісного узгодження із пріоритетними
цілями інших складових державного регулювання, в першу чергу, бюджетноподаткової політики [4, с. 88].
Таким чином, проблеми розроблення грошово-кредитної політики
України у напрямі підвищення її прозорості й ефективності досліджують багато
вітчизняних учених, проте, незважаючи на значні здобутки науковців, існує
необхідність подальшого аналізу ефективності грошово-кредитної політики,
особливо в умовах фінансової нестабільності, задля пошуку шляхів подолання
недоліків монетарного регулювання та підвищення його результативності.
Метою даного дослідження є визначення напрямів підвищення
ефективності грошово-кредитної політики, що реалізується Національним
банком України у сучасних умовах.
Під грошово-кредитною (монетарною) політикою прийнято розуміти
комплекс взаємопов’язаних скоординованих заходів держави у сфері
грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності
грошової одиниці України шляхом використання визначених Законом «Про
національний банк України» засобів та методів [5, c. 135].
Основною метою грошово-кредитної політики є допомога економіці в
досягненні загального рівня виробництва, що характеризується повною
зайнятістю й стабільністю цін.
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Розвиток фінансової системи країни визначається ефективністю
монетарного регулювання, що ґрунтується на використанні дієвого
інструментарію грошово-кредитної політики. На кожному етапі економічного
розвитку країни центральний банк визначає цілі своєї діяльності, що
передбачають пріоритетність використання окремих інструментів. В Україні на
законодавчому рівні формуються основні засади грошово-кредитної політики
на кожний рік, де визначається перелік інструментів та методів, за допомогою
яких відбувається регулювання фінансово-кредитної системи країни.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про Національний банк України» функція
з розроблення «Основних засад грошовокредитної політики» та здійснення
контролю за їх виконанням покладена на Раду НБУ [6].
Основні засади грошовокредитної політики - це документ, який Рада
НБУ розробляє щорічно у середньостроковій перспективі задля пріоритетності
досягнення та підтримки цінової стабільності в державі, сприяння стабільності
банківської системи, за умови, що це не перешкоджає досягненню цілі з
підтримки цінової стабільності в державі та сприяння додержання стійких
темпів економічного зростання.
При розробленні Основних засад грошовокредитної політики Рада НБУ
використовує макроекономічні показники, розраховані Кабінетом Міністрів
України, та приймає до уваги прогнозні оцінки макроекономічної динаміки,
розроблені у Національному банку України.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік визначають
завдання грошово-кредитної політики та показники діяльності Національного
Банку України у середньостроковій перспективі для забезпечення стабільності
грошової одиниці України та досягнення цілей, визначених Законом України
«Про Національний Банк України», і враховують тенденції та прогноз розвитку
економіки, бюджетної сфери та грошово-кредитного ринку [7].
Суттєвим чинником удосконалення грошово-кредитної політики є ширше
запровадження принципу плановості, що передбачає прийняття єдиного плану
─ основних засад грошово-кредитної політики, ─ як узгодженого плану дій
Уряду і Національного банку України для встановлення єдиного державного
узгодженого, скоординованого режиму реалізації грошово-кредитної політики.
Цьому сприятиме і прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про
координацію діяльності міністерств і відомств у межах реалізації основних
засад грошово-кредитної політики.
У практичній діяльності оптимальним варіантом втілення цього
принципу (єдності економічної, фінансової і грошово-кредитної політики) має
стати одночасне й узгоджене прийняття Верховною Радою України програми
економічного і соціального розвитку, Державного бюджету та основних засад
грошово-кредитної політики країни на відповідний рік, а також координація дій
Національного банку та органів державної виконавчої влади.
Враховуючи проблеми реалізації грошово-кредитної політики деякі
дослідники вважають, що для покращення стану фінансового ринку України
необхідно змінити монетарну політику на більш жорстку і послідовну. Для
цього пропонується зробити наступне:
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знизити ставки рефінансування комерційних банків, що підвищить
доступність кредитів. Крім того потрібно здійснювати контроль за виданими
кредитами банкам, щоб не допустити ситуації, коли вони будуть пропонувати
отримані кредити підприємцям за значно вищим відсотком.
з метою запобігання корупції й зловживання запровадити методи
адміністративного регулювання процентних ставок, встановити банківську
маржу по операціях за кредитом, котрі виділяє держава;
здійснювати рефінансування банків вибірково, залежно від їх у
розвиток економіки;
збільшити обсяги рефінансування банків під виробничі векселі, тобто
зв'язати монетарну політику з попитом підприємств на інвестиційні ресурси;
провести націоналізацію активів проблемних банків. З цією метою
створити державну компанію з повернення активів;
забезпечити контроль над зовнішнім боргом банківського й
корпоративного секторів, сприяти швидкому його погашенню.
Також доречним буде у сучасних умовах визначити ще такий напрямок
підвищення ефективності грошово-кредитної політики, як відновлення
пільгового кредитування банків, які займаються наданням кредитів для
реалізації інвестиційних й інноваційних проектів у найбільш пріоритетних
галузях національної економіки.
Таким чином, для забезпечення сталого економічного зростання в Україні
на сучасному етапі пріоритетними мають стати наступні завдання грошовокредитної політики:
стабілізація темпів інфляції;
зміна структури джерел грошової пропозиції;
підвищення дієвості трансмісійного монетарного механізму;
розвиток механізмів управління ліквідністю на основі посилення
дієвості процентних важелів;
підвищення рівня монетизації та насиченості економіки кредитами;
оновлення курсового режиму у напрямі підвищення його гнучкості .
Зазначені вище заходи, на нашу думку, сприятимуть збільшенню
прозорості грошово-кредитної політики. А це позитивно позначиться на
підвищенні довіри громадськості до дій НБУ та ефективності грошовокредитної політики в цілому.
1. Сомик А. Особливості дії трансмісійного механізму грошовокредитної політики в
період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб'єктів ринку / А.
Сомик // Вісник НБУ. – 2010. – № 11. – С. 22–26.
2. Шульгіна О. В. Інструменти грошовокредитного регулювання в процесі реалізації
антикризової структурної політики / О. В. Шульгіна // Вісник Хмельницького
національного університету. – Т. 1. – 2011. – № 2.
3. Дзюбенко О. В. Проблеми і перспективи грошово-кредитного регулювання / [
Електронний
ресурс
].
–
Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/2_KAND_2011/Economics/78143.doc.htm.
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4. Свірідов Є. Ю. Грошовокредитна і бюджетна політика як чинники економічної
безпеки держави / Є. Ю. Свірідов // Проблеми розвитку і вдосконалення фінансової
системи. – 2012. – С. 83–89.
5. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, С.В.
Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень Національного Банку України :
Знання, 2011. – С. 135.
6. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679 – XIV //
Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2002. - Вип. 5. – С. 42 – 64.
7. Основні засади грошовокредитної політики НБУ на 2013 рік. Рішення Ради НБУ від
05.09.2012
р.
№
16
[Електронний
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Режим
доступу:
http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=127394.
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ПОХІДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ.
ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ
Останнім часом деривативи не сходять з перших стрічок міжнародних
фінансових видань у зв’язку з їхнім безпосереднім відношенням до
скандальних збитків і краху ряду організацій. Але разом з тим торгівля ними
успішно ведеться протягом століть, а глобальний щоденний обіг по операціям з
похідними фінансовими інструментами досягає мільярдів американських
доларів. Спочатку деривативи були пов’язані з такими товарами як рис,
тюльпани, та пшениця. Взагалі, товарно-сировинна продукція являється
базовим активом деривативів і в наші дні, однак крім цього базовими активами
можуть бути практично будь-які фінансові індикатори чи фінансові
інструменти. Процес обігу деривативів в Україні розвивається повільно, і тому
нам просто необхідно використовувати світовий досвід для прискорення
розвитку фінансового ринку. Вагомий внесок для розвитку фінансових
інструментів внесли праці таких науковців: Іващука Н., Глущенка В., Уоррена
Е., Трояна Н., Блека ф. Метою мого дослідження є висвітлення сучасного стану
ринку деривативів в Україні.
Дериватив – це документ, що засвідчує право та/або зобов’язання однієї
сторони здійснити відчуження базового активу на користь іншої сторони у
визначений час у майбутньому, обов’язок іншої сторони прийняти та оплатити
такий базовий актив. Існує 4 основних види деривативів: - форвардні контракти
-фьючерсні контракти - опціонні контракти - свопи. На українському ринку
деривативи є відносно новими фінансовими інструментами. Останнім часом
збільшується обсяг випуску похідних цінних паперів. Це свідчить про те, що
учасники ринку зацікавлені у хеджуванні ризиків пов’язаних з фінансовими
інструментами. Відповідно збільшується обсяг операцій з похідними
інструментами. Протягом останніх років сума контрактів з деривативами
253

помітно зросла: у 2010 році вона становила близько 3,5 млрд грн., а у 2012 році
сума зросла майже у 7 разів і стала близько 25 млрд грн. Зокрема, все це
відбувається завдяки активній торгівлі на світових ринках. Наприклад, з 2012
року українську пшеницю почали продавати на Чиказькій товарній біржі.
Чиказька фондова біржа ввела фьючерс на причорноморську пшеницю, що
позитивно вплинуло на розвиток фінансового ринку. Український ринок
деривативів потребує значного розвитку. Необхідно запускати нові деривативи,
але виникає питання, які? Головну особливість, яку повинен мати дериватив –
це економічна обґрунтованість, тому що завжди повинні бути враховані всі
аспекти на ринку. Повинні бути хедери, котрі страхують цим деривативом свої
ризики, повині бути спекулянти, котрі підтримують ліквідність ф’ючерса і т.п.
Єдина, що Україна виробляє конкурентоспроможного – це продукція
сільського господарства, металургія та хімія. Найбільш перспективно виглядає
продукція сільського господарства. 2-4 березня 2014 року у Гонконгу відбулася
перша міжнародна конференція «Українське зерно – світу!». Вихід України на
нові азіатські ринки може відіграти дуже значну роль у розвитку економіки
країни. За результатами кoнференції відомо, що азіатські інвестoри зацікавлені
в співпраці з Україною, зoкрема, арендою українських земельних ділянок.
За останні роки ринoк фінансoвих інструментів почав більш активно
функціoнувати, але все ще залишається багато проблем та перешкoд для того,
щоб деривативи викoнували свої функції у повному обсязі. Державним органам
неoбхідно правильнo обирати напрямки рoзвитку ринку деривативів. Але, все ж
таки, як ми побачили у дослідженні, спостерігається прогрес у розвитку
похідних фінансових інструментів, тому головним завданням є прискорення
цього розвитку та підвищення ділoвої активнoсті населeння як однoго із дієвих
засoбів вирішeння данoї прoблеми.
1. Законопроект України «Про похідні фінансові інструменти (деривативи)» : офіц. вид.
: від 14.06.2013 [Електронний ресурс] // База «Законодавство України» : [сайт]. –
Електрон.
дані.
–
Верховна
Рада
України,
1994-2013.
Режим
доступу:http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=210459&cat_id=32862
2. Деривативы. Курс для начинающих ( Серия “Reuters для финансистов”). Пер. с англ. –
М.: Альпина Паблишер, 2002. – 208 с.
3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А.Н.
Буренин. – М. : НТО, 2011. – 394.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ
Одними із найбільш зручних інструментiв здійснення безготівкових
розрахунків є платіжні картки, використання яких з кожним роком стає більш
поширеним в Україні. Перехід до безготівкових розрахункiв дав змогу суттєво
254

зменшити витрати щодо підтримки готівкового обiгу та стає додатковим
джерелом залучення коштів населення у національну економіку в цілому та
банківський сектор зокрема.
Пластикові платіжні картки мають значну кількість переваг, тому їх
використання зростає. Для багатьох комерцiйних банків вони стали ефективним
фінансовим інструментом, який розширює спектр послуг банку, задовольняючи
потреби клієнтів, та дає змогу банкам залучати ресурси як в іноземнiй, так і в
національній валютах. Щораз більше підприємств виплачують зарплату своїм
працівникам не через касу, а перераховують її на їх персональні карткові
рахунки в банку. Багато підприємств використовують у своїй господарській
діяльності корпоративні картки. Кiлькість громадян, які використовують
банківські платіжні картки для зберiгання своїх заощаджень, призначених для
поточних витрат і здійснення розрахунків, з кожним роком збiльшується.
В 2011 році загальна кількість платіжних карток, термін дії яких не
закінчився, становила понад 46 375 тис. шт. Кількість банкоматів, які
обслуговували платіжні картки, протягом 2011 року збільшилася на 1 225
одиниць, або на 4% (з 28 938 до 30 163 од.)
В 2012 році членами карткових платіжних систем були 142 банки (81%
від загальної кількості), котрі обслуговували понад 35 млн. клієнтів. Загальна
кількість платіжних карток, термін дії яких не закінчився, становила понад 57
893 тис., тобто збільшилась порівняно з попереднім роком на 11 518 тис. (25%).
За 2011 рік кількість банкоматів, що обслуговували держателів платіжних
карток, збільшилася на 2 834 од. (9.4%) і становила 32 997 од. [3, с.15].
В 2013 році членами карткових платіжних систем були 142 банки (81%
від загальної кількості), котрі обслуговували понад 44 млн. клієнтів. Загальна
кількість платіжних карток, термін дії яких не закінчився, становила понад 69
826 тис., тобто збільшилась порівняно з попереднім роком на 11 933 тис. (20%).
За 2012 рік кількість банкоматів, що обслуговували держателів платіжних
карток збільшилася на 3 155 од. (8.7%) і становила 36 152 од. [2, с.66].
Щодо платіжних систем, то нині в Україні функціонують такі карткові
платіжні системи:
– внутрішньодержавні – Національна система масових електронних
платежів (НСМЕП), Укркарт, одноемітентні (внутрішньобанківські) платіжні
системи, створені окремими банками;
– міжнародні – MasterCard, VISA, “Юнион Кард”, “AmericanExpress”,
“Золотая Корона”.
Таким чином протягом 2011-2013 років спостерігався розвиток ринку
платіжних карток в Україні як у кількісному, так і в якісному вираженні.
Зокрема, активно впроваджувалися нові платіжні послуги та операції, які дають
змогу контролювати й управляти банківським рахунком, а також здійснювати
платежі за допомогою мобільного телефону. Протягом року постійно
збільшувався обсяг безготівкових платежів із використанням платіжних карток,
зростала кількість платіжних карток і термінального обладнання.
Проте, як і раніше, зберігаються тенденції масового використання
платіжних карток для зняття готівки. Для більшості людей банкомат – лише
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сучасна каса для здобуття зарплати, стипендій, пенсій і інших переведень. У
загальному обсязі операцій з використанням платіжних карток близько 80%
становлять операції зі зняття готівки. Недовіру до платіжних карток як серед
населення, так і серед підприємств та організацій спричиняє недостатня
захищеність та недостатній розвиток платіжної інфраструктури.
Також
перешкодою стає значно нижча вартість готівкових розрахунків порівняно з
безготівковими та низька конкуренція (близько 50% всіх платіжних карток
емітував ПАТ “Приватбанк”, в той час як частка інших банків не досягає і
10%).
Для вдосконалення використання платіжних карток можуть бути
здійснені такі заходи:
— проведення роз'яснювальної роботи серед громадян стосовно
ефективності та доцільності використання платіжних карток. Проведення
роботи з підвищення фінансової грамотності населення. застосування системи
стимулів (бонуси, відсотки, зниження вартості покупок) при використанні
платіжних карток. Також поширення використання платіжних карток серед
підприємств та організацій;
— підвищення якості послуг, насамперед шляхом надання якісних
інструментів самообслуговування клієнтів – систем Інтернет – банк, сучасних
терміналів самообслуговування в деяких банках із самого початку не було
відповідних IT-платформ для розвитку бізнесу на належному рівні;
— підвищення захисту карток від підробок; гарантія банком оплати
операцій, проведених клієнтами; використання карток для оплати
корпоративних представницьких витрат;
— створення привабливих умов для ефективної роботи учасників і
користувачів платіжних систем із використанням сучасних банківських
інструментів і технологій з метою зростання довіри населення до банківської
системи. Створення умов для подальшого вдосконалення безготівкових
роздрібних платежів.
1. Біломістна І. І. Сучасні тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в
Україні // “Економічні науки”. – Серія «Облік і фінанси». – 2012 – № 9 – С. 26-36.
2. Діяльність платіжних систем на ринку України в 2012 році // Вісник Національного
банку України – 2013 – № 4 – С. 65-67.
3. Діяльність платіжних систем на ринку України в 2011 році // Вісник Національного
банку України – 2012 – № 3 – С. 12-17.
4. Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник Національного банку
України – 2010 – № 10 – С. 11-13.
5. Міщенко В., Ніконова М. Розвиток безготівкових роздрібних платежів і технологій
самообслуговування клієнтів банків в Україні продуктів // Вісник Національного
банку України – 2013 – № 1 – С. 20-26.
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У сучасній ринковій економіці монетарна політика є одним з
найвагоміших важелів впливу держави на перебіг економічних процесів в
цілому та конкурентоспроможністі країни зокрема. Еволюція української
економіки підвищила роль монетарних детермінант економічних процесів, які
активізували економічну діяльність суб’єктів господарювання за допомогою
інструментів грошово-кредитного регулювання. Грошово-кредитна політика
займає провідне місце у загальноекономічній політиці держави та визначається
пріоритетними та стратегічними цілями економічного розвитку.
Грошово-кредитна політика – комплекс заходів у сфері грошового обігу
та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці
України шляхом використання визначених Законом України «Про
Національний банк України» засобів і методів. Відповідно до ст. 25 цього
закону основними економічними засобами та методами грошово-кредитної
політики є регулювання обсягу грошової маси через:
– визначення та регулювання норм обов’язкових резервів для
комерційних банків;
– процентну політику;
– рефінансування комерційних банків;
– управління золотовалютними резервами;
– операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують
корпоративні права), в т. ч. з казначейськими зобов’язаннями, на відкритому
ринку;
– регулювання імпорту та експорту капіталу;
– емісію власних боргових зобов’язань і операції з ними [1].
Стратегічною метою монетарної політики є забезпечення стабільності
цін, повної зайнятості, зростання реального обсягу виробництва тощо.
Грошово-кредитна політика зорієнтована на регулювання економічного циклу,
вибір економічної ідеології, якій надає перевагу уряд тієї чи іншої країни.
У цілому метою грошово-кредитної політики є не лише підтримання
стабільності національної грошової одиниці, а відтак, і загального рівня цін, але
й досягнення високого рівня зайнятості та виробництва, а також забезпечення
банківської організації платіжного обігу всередині країни та за кордоном.
Дедалі більшого значення набуває роль Національного банку України, як
центру державного регулювання. Таким чином зростає значення пошуку нових
шляхів вирішення проблем грошово-кредитної політики, визначає напрями
регулювання економіки, особливості економічних систем, завдання та межі
державного втручання в економіку. Сучасна грошово-кредитна політика змінює
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межі свого впливу, оскільки взаємодіє із бюджетно-фіскальною політикою. У
ринкових економіках грошово-кредитна політика поряд з бюджетнофіскальною політикою визначає та формує основні параметри функціонування
національних економік.
До проблем грошово-кредитної політики України можна віднести:
– недостатня взаємодія між центральним банком і урядом;
– відсутність достатніх умов для нормальної роботи альтернативних
валютному каналів монетарної трансмісії;
– суперечлива ідеологія підтримки банківської системи в ситуації кризи;
– несприятливе інституційно-правове середовище в державі, що знижує
ефективність спеціальних цільових антикризових інструментів грошовокредитної політики (недостатня прозорість добору одержувачів кредитів
рефінансування, недостатньо жорсткі вимоги до заставної бази);
– неконтрольований переплив частини наданих кредитів рефінансування
на валютний ринок (неефективність валютних інтервенцій в частині впливу на
обмінний курс внаслідок їх доступності для обмеженого кола фінансових
установ);
– інституційні перешкоди на шляху рекапіталізації банківської системи за
рахунок приватного капіталу, що посилює навантаження на грошово-кредитну
політику і бюджет;
– значний дефіцит фінансового рахунку платіжного балансу;
– юридична неврегульованість багатьох аспектів кредитних відносин;
– відсутність механізмів залучення довгострокових гривневих ресурсів;
– недостатні обсяги будівництва житла, що обмежує попит на іпотечні
кредити та їх пропозицію [2].
Грошово-кредитна політика НБУ має бути гнучкою. Вона повинна
постійно змінюватися залежно від умов економічного циклу та ринкової
кон’юнктури, рестрикції та експансії грошової емісії. Реалізація грошовокредитної політики повинна ґрунтуватися на використанні та модернізації її
діючих принципів і механізмів, спрямованих на підтримку стабільності
внутрішніх цін, динаміки реального ефективного курсу гривні та темпів
зростання пропозиції грошей в економіці в межах, що забезпечуватимуть
виконання основної мети. Для досягнення зазначеного Національний банк
здійснює регулювання грошово-кредитної сфери через валютний, кредитний та
фондовий ринки із застосуванням відповідно до ситуації всіх наявних
монетарних механізмів та інструментів.
З урахуванням характеру впливу на грошово-кредитний ринок
вирізняють дві групи інструментів: адміністративного впливу та економічного
впливу. Інструменти першої групи мають форму директив, лімітів, нормативів,
що виходять з центрального банку і спрямовані на обмеження свободи
діяльності суб’єктів грошово-кредитного ринку і, в першу чергу, банків. До
класичних інструментів економічного впливу центрального банку на грошовокредитний ринок відносять політику обов’язкових резервних вимог, політику
рефінансування, політику відкритого ринку. Важливим інструментом
регулювання стану валютного сегменту грошового ринку залишається
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реальний ефективний обмінний курс гривні. Для ефективного застосування
даного інструменту необхідно приділяти значну увагу збільшенню
золотовалютних резервів, що підвищило б забезпеченість національної
грошової одиниці та довіру до дій Національного банку України [3].
Розвиток економічних відносин в Україні на сучасному етапі вимагає
прозорості грошово-кредитної політики та її узгодженості із іншими
складовими загальноекономічної політики держави. Належний рівень
прозорості має забезпечити основне підґрунтя її ефективності щодо досягнення
цінової стабільності – високу довіру суспільства та відповідність ринкових
очікувань загальному вектору грошово-кредитної політики [4].
Для вирішення проблем грошово-кредитної політики та поліпшення стану
фінансового ринку України доцільним було б змінити грошово-кредитну
політику на більш жорстку та послідовну, за допомогою наступних методів:
– виконання Національним банком функції забезпечення рефінансування
вибірково, залежно від вкладу банку в розвиток економіки країни;
– зниження ставки рефінансування комерційних банків;
– здійснення націоналізації активів проблемних банків;
– запровадження адміністративного регулювання процентних ставок
задля запобігання корупції й зловживань, встановлення банківської маржі по
операціях за кредитом;
– використання керованого плаваючого курсу з поступовим переходом до
режиму вільного обмінного плаваючого курсу;
– задля недопущення швидкого вичерпування офіційних золотовалютних
резервів центрального банку внаслідок активних валютних інтервенцій
необхідно вжити певних обмежувальних заходів щодо збільшення пропозиції
іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку і скорочення попиту на
неї;
– необхідно вжити рішучих заходів щодо зниження рівня доларизації
вітчизняної економіки, адже підрив довіри до національної грошової одиниці, а,
отже, і до банківської системи, зумовлений передусім виконанням грошових
функцій на території нашої країни іноземною валютою. Іншими напрямами
оптимізації грошово-кредитної політики можна також запропонувати
стабілізацію банківської системи загалом, а також контроль за цільовим
використанням кредитів рефінансування.
Отже, монетарна політика, будучи одним із головних каналів впливу
держави на економіку, потребує тісного узгодження із пріоритетними цілями
інших складових державного регулювання. Зростання ролі грошово-кредитної
політики у загальноекономічній політиці держави зумовлює необхідність її
вдосконалення. Ефективна грошово-кредитна політика здатна забезпечити
економічну безпеку держави, що є особливо важливим в умовах процесів
глобалізації економіки.
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РОЛЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
В ДОСЛІДЖЕННЯХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ
Сучасна банківська система (БС) є однією з найбільш важливих сфер
національної економіки будь-якої країни. Діяльність БС підпорядкована цілям
економічної політики держави й полягає в стимулюванні оптимальних темпів
господарського розвитку шляхом забезпечення грошової маси й перерозподілі
потоків капіталу в економічному просторі держави.
Стратегічними цілями діяльності БС є підвищення стійкості та
інвестиційної привабливості
національного банківського сектору, формування збалансованої
структури фінансових ресурсів, забезпечення стійкого зростання параметрів
розвитку банківської системи, фінансових ринків і, як наслідок, економіки
держави в цілому.
Незважаючи на досить тривалу історію розвитку теорії організації та
підтримки банківської діяльності, її міцні математичні основи були закладені
лише в ХХ столітті класичними фундаментальними дослідженнями А.
Маршалла, Дж. М. Кейнса, В. Леонтьєва, М. Самуельсона та інших.
Сьогодні для моделювання процесів банківської діяльності найчастіше
використовують апарат теорії ймовірності та математичної статистики. Але
результати, що отримуються за такого підходу, призначені для розв’язання
лише окремих банківських задач і не дозволяють коректно поширити їх на
банківську систему в цілому.
Останнім часом бурхливий розвиток отримав напрямок адаптивного
прогнозування економічних явищ, що реалізує підхід спільного використання
адаптивних принципів і методів імітаційного моделювання. У рамках цих
моделей вперше була поставлена проблема комбінування стохастичних і
суб'єктивних оцінок. Новітні розробки в області адаптивного моделювання
банківської діяльності спираються не лише на апріорні залежності між
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макрозмінними, а й на поведінкові моделі агентів і теорію загальної
рівноваги.[3,c.88]
Можна відмітити те, що основним при використанні економікоматематичного моделювання є чітке визначення задачі економічного
дослідження. Наведемо групи задач пов’язаних з використанням економікоматематичного моделювання:
1. Задачі економетричного направлення. Їх основою є встановлення форм
залежностей між ключовими факторами на основі причинно-наслідкових
зв’язків в економіці та отримання можливих варіантів взаємодії між ним.
Прикладом таких розробок є класичні залежності: модель Філіпса (залежність
між нормою зміни заробітної плати та нормою безробіття); модель валового
національного продукту (залежність валового національного продукту від
витрат споживачів, інвестиційних витрат, витрат уряду); моделі попиту та
пропозиції; модель дисконтування грошових потоків; виробнича функція
Кобба-Дугласа (залежність обсягів виробництва від обсягів капіталу та затрат
праці) та ін.
2. Задачі оптимізаційного направлення. При цьому доцільним є
застосування методів лінійної та нелінійної оптимізації. А зокрема: задача
побудови мережевих графіків виробництва, розробка оптимальних графіків
операційного циклу підприємства, задачі розподілу ресурсів на мікро та
макрорівні (в розрізі регіонального управління); транспортні задачі; задачі
теорії ігор; задачі управління запасами; задачі теорії масового обслуговування.
3. Задачі імітаційного моделювання.
4. Задачі прогнозування.
5. Задачі розробки економічних комплексних оцінок: кластерний аналіз,
експертні оцінки, багатовимірне шкалування.[4,c.55]
Вивчення існуючих підходів до розробки комплексу методів підтримки
прийняття рішень щодо моделювання процесів стабільного функціонування
комерційних банків дозволяє виокремити перспективні напрямки дослідження
умов стабільного функціонування комерційних банків:
• обґрунтування системного підходу при виконанні досліджень сучасних
проблем управління банківською системою в умовах ризику та невизначеності ;
• аналіз внутрішніх і зовнішніх умов стабільності банківської системи;
• реалізацію інтегрованого (багатокритеріального) підходу до управління
фінансовим станом комерційного банку.
Але, не дивлячись на розвиток окремих положень теорії стійкості
банківської системи, перспективним напрямком залишається розробка
методологічних засад Економіко-математичне моделювання соціальноекономічних
систем
інтелектуального
моделювання
стабільного
функціонування фінансово-кредитних установ.[1,c.210]
Для інтелектуальних інформаційних систем орієнтованих на генерацію
алгоритмів розв’язку задач, характерні такі ознаки або більша їх частина:
• розвиток комунікативних здібностей .
• можливість вирішувати складні задачі, що важко формалізуються,
• здібність до самонавчання,
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• адаптивність алгоритмів розв’язку задач. [4,c.214]
Таким чином, в результаті аналізу методів та засобів моделювання
стабільного функціонування фінансово-кредитних установ у задачах підтримки
управлінських рішень зроблено висновок щодо необхідності вирішення задач
стабільного функціонування банківських установ на основі сучасних
інформаційних технологій, в яких застосовуються засоби прийняття рішень із
використанням даних, знань, економіко-математичних моделей та технологій
видобування знань.
Методика економіко-математичного моделювання може бути визначена
наступною:
1. Проведення комплексного аналізу економічного процесу з позицій
теоретичної економіки та практичного менеджменту. Результатом є
формування законів взаємозв’язків у досліджуваному економічному процесі.
2. Встановлення основних елементів системи та формування мети
функціонування. У разі, якщо система є багаторівневою і складною її
розділяють на підсистеми за класами задач та функцій виконання. При цьому
необхідним є чітке визначення задач, вирішення яких буде відбуватись на
кожному рівні функціонування економічної системи.
3. Вибір найбільш результативних факторів, кількісна оцінка яких
дозволить у повній мірі встановити ефективність функціонування економічної
системи. При цьому найбільш ваговим є вибір узагальненого показника –
критерію ефективності. Вибір факторів повинен бути обґрунтований законами
розвитку економічної системи та взаємозв’язками, що в ній склались.
4. Розробка математичної моделі системи. При цьому основним є
визначення математичної інтерпретації задач. На даному етапі розробляють
математичні залежності, які з певною мірою адекватності дозволять описати
реальний економічний процес, а також здійснюють вибір економікоматематичних методів для ідентифікації системи. В даному випадку, не можна
вести мову про повне відтворення реально існуючої економічної системи,
оскільки врахувати всі фактори є неможливим. В зв’язку з цим необхідним є
встановлення чітких правил та обмежень щодо функціонування системи.
5. Практична реалізація моделі. Даний етап включає в себе дії пов’язані з
числовими розрахунками реального об’єкту. На нашу думку одним із
першочергових завдань при цьому є правильне визначення вибірки даних
(оцінка репрезентативності вибірки). Для цього обґрунтовують тип вибірки, її
властивості, приводять дані до однорідного виду. На основі сформованих
вибірок даних отримують числові розрахунки моделі.
6. Аналіз моделі і її модернізацію у відповідності з накопиченням даних.
Отримані числові результати мають підтверджувати максимальну наближеність
до реальних характеристик економічної системи. В зв’язку з цим необхідним є
перевірка адекватності моделі при певному порогу імовірності, дослідження
середніх значень та варіації помилок, відхилень параметрів моделі тощо.
7. Отримання оптимальних значень системи. Оскільки числові значення
моделі будуть змінюватись залежно від початкових умов моделювання,
доцільним є зміна початкових параметрів системи та багатоетапні розрахунки
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по цих значеннях. У такому разі досліджується поведінка системи та її
стійкість в різних умовах функціонування. [2,c.99]
Питання дослідження процесів функціонування та розвитку банківської
системи в економічному просторі є актуальним внаслідок провідної ролі БС в
економіці будь-якої країни. Визначення рівня взаємозалежності й взаємного
впливу БС та економічного середовища можливо за умови застосування
методів системного аналізу для процесів, що відбуваються в БС.
На жаль питання, пов’язані з особливостями застосування апарату
нечіткої математики для моделювання процесів функціонування БС, почали
досліджуватись лише на протязі останніх десяти років, а отримані результати
свідчать про ефективність даного напряму, видається доцільним продовжувати
модельні дослідження процесів функціонування та розвитку банківської
системи в економічному просторі з використанням апарату нечіткої
математики.
1. Албанская Л.В., Бабешко Л.О., Баусов Л.И и др. Экономико-математическое
моделирование / Под ред. И.Н. Дрогобыцкого – М.: Экзамен, 2010. – 238c.
2. Бережная Е.В. , Бережной В.И. Математические методы моделирования
экономических систем: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 164c.
3. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник
наукових праць, Соболевська Л. В., Київ - 2013, випуск 18, - 410с.
4. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: зб. текстів
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Банківська ліквідність відіграє життєво важливу роль як у діяльності
окремого банку, так і для нормального функціонування фінансової системи
держави. Від ліквідності банку залежить якість та повнота надання послуг
клієнтам. Неліквідний банк не може виконувати свої функції і проводити
операції з обслуговування клієнтів, його рейтинг знижується, що значно
ускладнює запозичення коштів із зовнішніх джерел, банк втрачає потенційний
прибуток. Тому вирішення проблем ліквідності повинно мати найвищий
пріоритет у роботі банку, а моніторинг ліквідності та вживання відповідних
заходів щодо підтримання достатнього рівня ліквідності є неодмінною умовою
самозбереження та виживання кожного банку.
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На сьогодні дослідженням проблем забезпечення ліквідності банківської
системи України займаються такі вчені, як З. Васильченко, О. Вовчак,
В. Міщенко, С. Науменкова, Л. Примостка, А. Сомик та інші.
Ліквідність банку – це його спроможність забезпечувати своєчасне
виконання своїх грошових зобов’язань, завдяки збалансованості між строками
та сумами погашення розміщених активів і строками та сумами виконання
зобов’язань, а також строками та сумами інших джерел і напрямів
використання коштів. З метою підтримання Л. банк повинен мати певний
резерв коштів для виконання непередбачених зобов’язань, які можуть бути
обумовлені як змінами стану грошового ринку, так і фінансовим станом
клієнтів або банків-партнерів [1].
З початку 2014 р. НБУ з метою підтримки ліквідності й забезпечення
стабільності вітчизняної банківської системи значно збільшив обсяги
рефінансування.
Серед одержувачів рефінансування привертають до себе увагу
банки"ВіЕйБі" та "Фінансова ініціатива", що разом залучили в Національному
банку 2,4 млрд грн. Ці банки є рекордсменами за рівнем ставок за депозитами
фізичних осіб та, за даними учасників ринку, активно використовували кошти
рефінансування для кредитування споріднених підприємств і роботи на
міжнародному банку.
Цікавим фактом є виділення 1 млрд грн банку "Надра". Але відплив
коштів став таким загрозливим, що в НБУ мусили виділити "Надрам"
фінансування, хоча адекватних застав у банку вже немає. Крім того, банк
"Надра" ще не починав повертати 7,1 млрд грн стабілізаційного кредиту,
повернення якого Національний банку гарантував.
Щодо індикаторів ліквідності вітчизняної банківської системи, то з
початку року спостерігається погіршення значень нормативів ліквідності (Н4,
Н5, Н6) у ціловому в банківській системі України (Таблиця 1).
Таблиця 1
Значення нормативів ліквідності в банківській системі
№ з/п

Норматив

01.01

01.02

01.03

01.04

1

Н4 Норматив миттєвої ліквідності (не
менше 20 %)

56.99

54.15

50.33

48.81

2

Н5 Норматив поточної ліквідності (не
мменше 40 %)

80.86

81.63

85.34

79.63

3

Н6 Норматив короткострокової
ліквідності (не менше 60 %)

89.11

87.26

85.10

83.23

Примітка [2].

Ліквідність банківської системи формується під впливом зовнішніх
факторів загальноекономічного характеру, найважливішими з яких нині в
Україні є: динаміка коштів Уряду на рахунках у Національному банку України,
інтервенції центрального банку на валютному ринку, динаміка готівки в касах
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банків та поза банками, результати використання Національним банком
відповідних механізмів та інструментів регулювання грошово-кредитного
ринку в попередньому періоді [3].
Національний банк для регулювання ліквідності банків, виконання
функції кредитора останньої інстанції, з урахуванням поточної ситуації на
грошово-кредитному ринку застосовує такі інструменти:
операції з рефінансування (постійнодіюча лінія рефінансування для
надання банкам кредитів овернайт, кредити рефінансування);
операції репо (операції прямого репо, операції зворотного репо);
операції з власними борговими зобов'язаннями (депозитні
сертифікати овернайт та до 90 днів);
операції з державними облігаціями України.
Національний банк здійснює регулювання ліквідності банків у межах
визначенихмонетарних параметрів та в обсягах,
які потрібні для
їх
збалансування та управління грошово-кредитним ринком [4].
З метою підтримання ліквідності, банк повинен мати певний резерв для
виконання непередбачених зобов’язань, які можуть бути зумовлені як змінами
стану грошового ринку, так і фінансовим станом клієнтів або банків-партнерів.
Ліквідність банку є запорукою його стійкості, оскільки банк, який володіє
достатнім рівнем ліквідності, може з мінімальними затратами для себе
виконувати такі функції:
– проводити платежі за дорученням клієнтів;
– повертати кредиторам (вкладникам) кошти як із настанням терміну
погашення, так і достроково;
– сплачувати випущені цінні папери;
– відповідати за зобов’язаннями, які можуть відбутися в майбутньому, в
тому числі за позабалансовими зобов’язаннями [5, с. 436].
Попит і пропозиція ліквідних коштів формуються під впливом чинників,
що впливають на ліквідність банку. Банк повинен бути спроможним не лише
усувати проблеми, виявлені за показниками своєї ліквідності, а й здійснювати
тактичне і стратегічне управління ліквідністю на основі всебічного аналізу всіх
чинників, які тією чи іншою мірою впливають на можливість банку виконувати
свої зобов’язання. Провідні науковці по-різному підходять до визначення і
класифікації таких чинників.
Для банківських установ України питання ефективного управління
ліквідністю є на сьогодні одним з найбільш актуальних. Такі фактори, як
відсутність
достатньої
кількості
платоспроможних
позичальників,
альтернативних кредитуванню напрямів інвестування коштів, недостатній
рівень довіри населення до банківської системи, ставлять перед українськими
банками надзвичайно складні завдання. У цій ситуації питання управління
ліквідністю є життєво важливим для ефективної діяльності банківської системи
країни в цілому. При цьому не слід забувати, що втрата банком своєї
ліквідності може стати причиною втрати коштів або навіть банкрутства значної
кількості його клієнтів. Це робить банківську ліквідність проблемою не лише
економічного, але й суспільного значення [6].
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Ще одним негативним моментом надлишкової ліквідності є те, що банки,
акумулюючи гроші на своїх рахунках, просто перестають на них заробляти. А
пов’язане з дефіцитом позичкового капіталу зростання кредитних відсоткових
ставок ще більш поглиблює кризу, відлякуючи потенційних позичальників і
створюючи додаткові перепони для ефективного використання банківських
ресурсів.
Досліджуючи стан ліквідності банківської системи України доходимо
висновку, що проблема забезпечення достатньої ліквідності комерційного
банку не вирішена. Питання підтримання платоспроможності банків
залишається відкритим. З метою забезпечення більш ефективного управління
ліквідністю Національний банк України змушений постійно вносити зміни та
доповнення до вже існуючих інструкцій [7].
Отже, розглянувши сутність проблеми банківської ліквідності та
сучасний стан банківської системи України, можемо зробити висновки, що
попит на ліквідні кошти рідко дорівнює їх пропозиції в будь-який момент часу,
тому банк постійно має справу або з дефіцитом ліквідних коштів, або з їх
надлишком. Дефіцит ліквідних коштів призводить до виникнення ризику
втрати ліквідності, порушення нормативних вимог центральних банків,
штрафних санкцій і – що найнебезпечніше для банку – до втрати депозитів. І
навпаки, невиправдано високий рівень ліквідності породжує дилему
«ліквідність – прибутковість», адже найліквідніші активи не генерують доходів.
Якщо фактична ліквідність значно перевищує необхідний рівень або
встановлені нормативи, то діяльність банку негативно оцінюється акціонерами,
адже не використані можливості щодо отримання прибутку призводять до
зниження вартості бізнесу.
Як бачимо з проведеного дослідження, банківська ліквідність відіграє
життєво важливу роль як у діяльності окремого банку, так і у фінансовій
системі держави. Неліквідний банк не може виконувати свої функції і
проводити операції з обслуговування клієнтів, його рейтинг знижується, що
значно ускладнює запозичення коштів із зовнішніх джерел, банк втрачає
потенційний прибуток.
Тому вирішення проблеми ліквідності повинно мати найвищий пріоритет
у роботі банку, а моніторинг ліквідності та вживання відповідних заходів щодо
підтримання достатнього рівня ліквідності є неодмінною умовою
самозбереження та виживання кожного банку.
1. http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123427
2. http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=4919415&cat_id=36800
3. Вагіна Н.Б. Аналіз ліквідності банківської системи. Практичні питання використання
інструментів у процесі регулювання ліквідності банків // Матеріали семінару
„Напрями, інструменти та механізми регулювання грошово-кредитного ринку”. –
Навчальний центр НБУ. – 3-7 квітня 2006 року.
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» редакція від 01.04.2014 № 2121-III
[Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу:
http://rada.gov.ua/
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5. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: підручник / А. М. Герасимович, М.
Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко. – К. : КНЕУ. – 599 с.
6. http://gazeta.dt.ua/finances/stabilnist-ni-ne-chuli-_.html
7. Міщенко В. Ліквідність банківської системи: економічна суть, структура і
методологічний підхід до аналізу / В. Міщенко, А. Сомик // Вісник Національного
банку України. – 2008. – № 11. – С. 6–9.
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ПAНІКA ВКЛAДНИКІВ В УКРAІНІ У 2004, 2008, 2013РР.:
ПРИЧИНИ І НAСЛІДКИ
Паніка вкладників в Україні у 2004, 2008, 2013рр.: причини і наслідки.
Формування розвиненої і стабільної банківської системи є одним з
найважливіших факторів існування здорової ринкової економіки. Банки є
фінансовими посередниками, тому для їх існування необхідне постійне
залучення тимчасововільних коштів, в першу чергу, фізичних осіб - саме вони є
основними вкладниками банків. В Україні це є суттєвою проблемою, оскільки
нестабільність банківської системи в період політичної і економічної криз
підірвала довіру вкладників до банків, що спричинило паніку населення як
наслідок - масове зняття депозитів з рахунків банків.
Дослідження у даному напрямку були проведені і відображені у працях
таких науковців, як Версаль Н., Набок Р., Рудан В., Черкaшинa К.
Метою дослідження є розкриття причин, що вплинули на створення
паніки населення у 2004, 2008, 2013рр., виявлення наслідків цієї події та
розгляд шляхів уникнення таких ситуацій в майбутньому.
Паніка населення спричинена багатьма факторами, але головний і
вирішальний - це страх вкладників щодо неповернення депозитів у разі
банкрутства банку. Вірогідність цього явища в нашій країні зовсім не є
високою, проте, це не зупиняє вкладників створювати ситуацію, яка ставить
банки у скрутне становище.
Так, наприклад, у 2004 р. спостерігалось зниження депозитних вкладень
на 7,6%, що було викликане політичною невизначеністю, пов’язаною з
виборчою кампанією та інфляційними очікуваннями громадян, але після
виборів ситуація стабілізувалася [2].
Наприкінці 2008 р. під впливом кризових явищ в Україні й унaслідок
«ефекту доміно», що спричинили проблеми в діяльності Промінвестбанку,
вітчизняна бaнківськa системa зіткнулaся з різким відтоком депозитів, після
чого депозитнa бaзa банків трансформувалася в коротко-термінову, що, своєю
чергою, стaло однією з причин кризи ліквідності банківського сектору. Тaк, від
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33 до 37% депозитної бaзи бaнків стaновлять кошти «нa вимогу», що не лише
усклaднює плaнувaння ліквідності, a й зменшує можливості бaнків нaдaвaти
довготермінові кредити, aдже «кошти нa вимогу» є нaйбільш
непередбaчувaними тa мінливими. Крім цього, «кошти до 1 року» зa 3 роки
зросли від 20,26% до 32,04% (у 2009 р. до 41,41%) депозитної бaзи бaнків.
Тaким чином, «кошти нa вимогу» і «кошти до 1 року» стaновили нa 01.01.2011
р. 68,64% депозитної бaзи бaнків.
Крім цього, нa ліквідність бaнківської системи нaдзвичaйно впливaєте,
що чaсткa депозитів домaшніх господaрств, які є нaйбільш схильними до
рaптового вилучення з бaнківської системи, стaновлять 55–66% від зaгaльного
обсягу депозитів. У дaному випaдку вaжливим є зaбезпечення високої репутaції
і нaдійності бaнківської устaнови зaдля утримaння необхідного рівня довіри з
боку нaселення, a тaкож суб’єктів вітчизняного й зaрубіжного бізнесу [3].
Четвертий квaртaл 2013 р. відзнaчився скороченням депозитних коштів.
Вклaдники зреaгувaли нa політичні події, переводячи гривневі вклaди у вaлюти
[4].
Причинами, що зумовили скорочення депозитів із бaнківських рaхунків і
нaслідком чого стала пaнікa нaселення, можна вважати наступні:
ЗМІ тa їх негaтивний прогноз щодо бaнківської системи Укрaїни. В
період кризи бaнки не були стійкими до негaтивного інформaційного
фону, що призвело до втрaти довіри у нaселення;
політикa НБУ тa уряду. Не було вжито зaходів з боки цих інститутів
щодо чуток про бaнківську систему у зaсобaх мaсової інформaції;
політичнa нестaбільність. Невміння прийняття уряду aнтикризової
політики, якa б сприялa нівелювaнню пaнічних нaстроїв нaселення;
бaнкрутство деяких бaнків, які не змогли спрaвитися з ситуaцією aбо
нaвмисно скористaлися нею;
Нa сьогодні створено знaчну кількість формaльних економічних моделей,
які нaмaгaються пояснити виникнення ситуaцій «bank run», aбо втечі вклaдів тa
можливих шляхів їх вирішення. Одним з найбільш впливовим вважається
створення системи гарантування або страхування вкладів [1; 5].
Проте, це не є єдиний вихід вирішення дaної проблеми, оскільки бaнки
можуть вдaло користувaтися цим мехaнізмом. Ще одним кроком вперед щодо
позбaвлення пaніки у вклaдників – підвищення фінaнсової грaмотності,
оскільки це призведе до розуміння в крaїні склaденої негaтивної ситуaції під
чaс кризи. Уряд не повинен зaлишaтися осторонь дaної проблеми, оскільки
явище пaніки призводить до порушення бaнківської системи, як нaслідок, у
подaльшому – економіки крaїни.
Отже, щоб уникнути пaніки, бaнкaм необхідно під чaс нестaндaртних
ситуaцій не підривaти довіру вклaдників, уряд зі свого боку повинен
зaбезпечити ефективне функціонувaння бaнків і не дозволяти ЗМІ поширення
недостовірної інформaції, a вклaдники мaють підвищувaти свою фінaнсову
грaмотність.
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M&A У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: 2010-2013 РР.
З початком XXI століття різні сектори економіки в усьому світу зазнають
вагомих змін. Національні фінансові ринки більшості країн стають більш
інтегрованими, підвищується ступінь відкритості економічних систем.
Міжнародні злиття і поглинання (M&A- merging and acquisition) розглядаються
як способи реалізації стратегії розвитку компаній та фінансових установ, що
підтверджує досвід країн Європейського Союзу (ЄС).
Дослідженням процесів злиття та поглинання та особливостей їх
здійснення присвячено праці вітчизняних науковців : Васильченко З.М.,
Версаль Н.І., Євтушевського В.А., Ковальської К.В., Науменкової С.В.
Метою дослідження є аналіз ринку M&A в Україні за період 2010-2013
рр. та тенденції його розвитку на 2014 р.
На сучасному етапі однією з найважливіших проблем функціонування
банківської системи України в умовах фінансової глобалізації є забезпечення
конкурентоспроможності банківських установ, що досить часто досягається
шляхом їх реорганізації.
Різні форми реорганізації можуть бути застосовані не тільки щодо
проблемних банків, а й до будь-яких, що функціонують нормально. Щодо
банків, які перебувають у стані фінансової скрути, передбачається проведення
примусової реорганізації за ініціативи Національного банку України (або
Верховної Ради України, якщо реорганізовуються державні банки).
За останні роки тенденції M&A у банківській сфері в Україні зазнали
трансформацій: протягом 1999-2004 рр. основними покупцями виступали
фінансово-промислові групи, що купували банки для обслуговування і
контролю своїх фінансових потоків; у 2005-2007 рр. –великі українські банки та
іноземні банки для збільшення частки ринку; 2008-2009 рр. – кризовий період,
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що характеризується зниження активності інвесторів; 2010-2012 – інвесторами
все ще виступають іноземні банки та компанії, які купують банки на
українському ринку; у 2012-2013 рр. розпочались зворотні тенденції – значна
частка іноземних банків залишає український банківський сектор.
Серед факторів, які у 2005-2008 рр. вплинули на активізацію іноземних
інвесторів щодо поглинання банків в Україні, визначальними є:
стрімка динаміка росту ринку та високі відсоткові ставки, які порівняно зі
ставками на “материнських” ринках дозволяли отримувати вищі прибутки.
Найбільший інтерес придбання становили банки з розгалуженою мережею,
чіткою та прозорою структурою власності й капіталу, впізнаваним брендом
(“УкрСиббанк”, “Укрсоцбанк” чи “Аваль”). Поглинання, здійснені “Volksbank
International AG”, шведським “Svedbank”, “Erste Bank” (АКБ “Престиж”) та
іншими компаніями, мали іншу мету: отримати частку прибуткового ринку,
набути досвіду та розширити свою діяльність географічно.
Проте, криза 2008-2009 рр. значно змінила наміри іноземних банків щодо
вітчизняних. Так, іноземні інвестори, які прийшли на український ринок 6-7
років тому, зрозуміли, що їм тяжко підтримувати бізнес в Україні та
намагаються вийти з нього. Ці рішення пов’язані із наступними причинами:
- політична нестабільність, високий рівень корупції та тінізації економіки,
погіршення стану вітчизняної економіки, недосконалість судової
системи;
- гострі потреби європейських “материнських” банків у капіталі для
виконання вимог стандартів “Базель III”, що змушує оптимізувати
інвестиційну політику;
- неможливість в останні роки одержати на українському ринку
надприбутки;
- велика частка у кредитному портфелі безнадійних та сумнівних
споживчих
кредитів,
спричинена
гіперактивним
споживчим
кредитуванням у 2005-2008 рр.
Відсутність нових іноземних інвесторів у банківському секторі України
пов’язана як із вище наведеними причинами, так із значними витратами на “due
diligence”(комплексне вивчення та аналіз бізнесу) [4].
Як бачимо з табл. 1, ринок M&A-угод у банківській сфері в Україні є
досить активним. Проте, тенденція купівлі іноземними інвесторами
вітчизняних банків у 2005-2011 рр. змінилася на тенденцію продажу
українських дочірніх структур та виходу іноземних банків з українського ринку
у 2012-2013 рр. Український банк, стаючи дочірньою структурою
міжнародного фінансового холдингу, отримує можливість збільшення довіри
клієнтів до нього, використання міжнародного управлінського досвіду та
маніпулювання більшими обсягами фінансових ресурсів, але для того щоб
іноземні банки залишилися в Україні, необхідною умовою, перш за все, є
політична стабільність та прозорість економіки й судочинства [4].
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Таблиця 1
Найбільші угоди злиття та поглинання у банківській сфері за 2010-2013 рр.
Об’єкт

Покупець
Компанія

Країна

ПАТ«Брокбізнесбанк»

СЕПЕК
Україна
European
Infrastructure
ПАТ «Platinum Bank»
Люксембург
Investment
Company
ПАТ «Сведбанк»
Дельта банк
Україна
ПАТ «Астра Банк»
Дельта банк
Україна
ПАТ «Банк Форум»
Смарт-холдинг
Україна
ПАТ «Erste Bank»
Фідобанк
Україна
ПАТ «Всеукраїнський TBIF Financial
Акціонерний
банк» Services (Kard
Кіпр
(VAB банк)
an N.V.)
ПАТ
Дельта банк
Україна
«Кредитпромбанк»
ПАТ «Банк Форум»
Commerzbank
Німеччина
АТ «УкрСиббанк»
BNP Paribas
Франція
Джерело: складено автором на основі [4; 5; 6]

80

№ групи банку
(об`єкту) за
розміром активів в
рік придбання
2

100

3

98
100
96,06
100

3
4
2
2

86,78

2

23,5

2

100,0
99,99

1
1

% придбаних
акцій

У 2013 році іноземні банки продовжували залишати український ринок
через посилення регуляторних заходів ЄС. Так, польський Pekao продав акції
українського UniCredit Bank своєму головному акціонеру, італійській групі
UniCredit, яку пізніше посилили приєднанням ПАТ «Укрсоцбанк».
Вітчизняні бізнесмени, навпаки, створювали нові структури. За рік НБУ
зареєстрував сім нових банків: "Гефест", "Авангард", "Юнісон", "Портал",
"Інвестиційно-трастовий банк", банк "Михайлівський", державний "Земельний
банк" і "Розрахунковий центр". власники "Фідобанку" закрили угоду з Erste
Group з купівлі її українського дочірнього банку АТ "Ерсте Банк". Пізніше ПАТ
"ФКБ Банк" реорганізували шляхом приєднання до ПУАО "Фідобанк". Ще
однією угодою у 2013 році на банківському ринку стало придбання групою
ВЕТЕК "Брокбізнесбанку"[6].
Політична ситуація в України та загострення відносин з Росією на
початку 2014 року не сприяли покращенню ситуації на ринку злиттів та
поглинань. Багато проектів, навіть тих, де переговори про купівлю зайшли
досить далеко, було відкладено на невизначений час. Паузу взяли перш за все
іноземні компанії. Зокрема, інвестиційна компанія Investment Capital Ukraine
закрила угоду з придбання банку "Авангард", "Терра банк" та "Правекс банк"
змінили власників. Не можна говорити про повну відсутність трансакцій, але
більшість з них стартували ще до активної фази протистоянь. Експерти
зазначають, що вимушених продажів компаній не уникнути, оскільки
нестабільна політична та економічна ситуація в країні змушує власників
позбуватися збиткового бізнесу [5].
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Отже, ринок M&A в Україні за період 2010-2013 рр. характеризувався
зміною учасників угоди. Так, якщо в 2010 р. переважали іноземні інвестори, то
уже в 2013 році вони прагнуть покинути український ринок. В цей же час,
починають активізуватися вітчизняні покупці. Банки в Україні, а, відповідно,
ринок злиття та поглинання у банківській сфері, переживають зараз скрутні
часи, адже
стали «заручниками» ситуації, що відбувається. Банки
сконцентровані на вирішенні поточних проблем і такий стратегічний крок як
злиття чи поглинання відходить на другий план. Експерти не прогнозують
жодної значної за обсягами угоди по M&A принаймні в I півр. 2014 р., а між
тим, у сучасних умовах укрупнення банків може допомогти стабілізувати
банківську систему України.
1. Банківська справа: підручник / [Лютий І.О., Криклій А.С., Міщенко В.І.,
Науменкова С.В., Версаль Н.І.]; За ред. І.О.Лютого. – К.: Видавництво "Київський
університет", 2009. – 424 с.
2. Васильченко З.М. Методологічні засади стратегії реорганізації комерційних
банків/ З.М. Васильченко // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 123-131.
3. Євтушевський В.А. Стратегія корпоративного управління / В.А. Євтушевський,
К.В. Ковальська, Н.В. Бутенко. - К.: Знання, 2007. - 287 с.
4. Кучерук М Тенденції M&A у банківській сфері в Україні [Електронний ресурс] . –
Режим доступу: http://cyberbrains.org.ua/tendenciji-ma-u-bankivskij-sferi-v-ukraini/
5. Офіційний сайт МТ-інвест [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://www.mt-invest.com.ua/. Назва з екрана.
6. Українські банки: злиття і поглинання 2013 року [Електронний ресурс] . – Режим
доступу:
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiinski_banki_zlittya_i_poglinannya_2013_roku_
1896369. Назва з екрана.
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ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Актуальність. Криза вітчизняної банківської системи зумовила жорстке
протистояння між комерційними банками за ресурси та напрямки їх
розміщення. Щоб залучати кошти за нижчою ціною, а розміщувати за вищою,
банки та інші фінансові установи вдаються до застосування різноманітних
фінансових інструментів та розширення видів діяльності.
Сьогодні не піддається сумніву й той факт, що основним фактором
впливу на грошово-кредитному ринку є ефективна депозитна політика
комерційного банку. Але ознаки та виміри такої ефективності потребують
подальшого наукового дослідження та корегування з огляду на макро- та
мікроекономічну ситуацію в країні.
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Метою роботи є визначення місця депозитної діяльності в сукупності
операцій банку та дослідження її ролі в механізмі перерозподілу фінансових
ресурсів.
Депозитна політика комерційного банку характеризується як стратегія і
тактика банку при здійсненні ним діяльності по залученню ресурсів на
поворотній основі, а також при організації й управлінні депозитним процесом
[1]. Під депозитною політикою у вузькому смислі слова розуміється стратегія й
тактика банку в частині організації депозитного процесу [2]. Метою депозитної
політики є залучення якомога більшого обсягу грошових ресурсів за
найменшою ціною.
Залучення банківськими установами коштів на депозит здійснюється за
певною відсотковою ставкою. Відсоток - це засіб стимулювання залучення
депозитів (вкладів) у банк. Розмір відсоткової ставки за депозитами переважно
визначається двома основними чинниками: сумою вкладу та терміном
розміщення коштів.
Ставка депозитного відсотка є відношенням суми грошових коштів, що
сплачуються у вигляді відсотка, до суми коштів, які одержані у вигляді
депозиту. Як правило, у вітчизняній банківській практиці проявляється
тенденція: чим стабільніший і надійніший банк, тим менше він прагне
встановити максимально високі відсоткові ставки за депозитами. І навпаки,
маловідомі банки пропонують максимальні відсоткові ставки, прагнучи
залучити більше вкладів.
Проявом конкуренції на ринку депозитів є прагнення фінансовокредитних установ залучити до себе вільні кошти юридичних і фізичних осіб на
основі більш високої відсоткової ставки. Вкладники при прийнятті рішення
зберігати власні кошти на депозитах керуються насамперед трьома основними
міркуваннями: надійність банку; рівень відсоткової ставки за вкладами; якість
обслуговування клієнтів.
Аналіз стану депозитної бази вітчизняних банків показує, що депозити
резидентів у грудні 2013 року становили 325.8 млрд. грн. Темп їх приросту
становив 22.4 % у річному обчисленні порівняно з 24.4 % у грудні 2012 року.
Темпи приросту депозитів у національній валюті у річному обчисленні (24.2 %)
суттєво перевищують темпи їх приросту в іноземній валюті (1.4 %) [4].
В умовах економічної та політичної нестабільності на ринку починають
скорочуватися терміни залучення пасивів і розміщення активів; зростає
популярність іноземної валюти як інструменту заощадження й розрахунків;
заморожуються довгострокові проекти, зокрема в будівництві, транспорті,
зв'язку; реальний сектор економіки відчуває дефіцит ресурсів, населення
втрачає довіру до банківських вкладів; у свою чергу банки зменшують обсяги
кредитування фізичних осіб; зростають депозитні ставки [3].
Проаналізувавши депозитну політику комерційних банків, доцільно
зробити певні висновки:
1. При здійсненні депозитних операцій комерційним банкам доцільно
дотримуватися таких принципів:
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-депозитні операції організовуються таким чином, щоб сприяти
отриманню банком прибутку чи створювати умови для отримання прибутку в
майбутньому;
-у процесі організації депозитних операцій варто прагнути
урізноманітнення суб'єктів депозитних операцій та поєднання різних форм
депозитів;
-при здійсненні депозитних операцій слід забезпечувати взаємозв'язок та
взаємоузгодженість між цими операціями та операціями з видачі позик за
термінами та сумами депозитів та кредитних вкладень;
-має проводитися гнучка депозитна політика з метою підтримання
оперативної ліквідності балансу комерційного банку;
-організовуючи депозитні операції, банківська установа повинна прагнути
того, щоб резерви вільних (не залучених в активні операції) коштів на депозитних рахунках були мінімальними;
-необхідно вживати дієві заходи щодо розвитку банківських послуг та
підвищення якості й культури обслуговування, що сприятимуть залученню
депозитів.
2.Cтворення раціональної системи депозитних рахунків та можливості
акумулювання залучених коштів об'єктивно обмежуються та визначаються
зовнішніми факторами; рівнем економічної активності; рівнем розвитку
регіону; можливістю альтернативних вкладень та ін.
3. Можливості залучення коштів різко зростають у період економічного
піднесення. У період економічної кризи чи застою можливості залучення
тимчасово вільних грошових коштів різко скорочуються з огляду на такі
фактори: скорочується платоспроможність як підприємств, так і населення, а
очікування інфляції породжують підвищений попит на споживчі товари та
вкладення в реальні активи - нерухомість, коштовності, антикваріат тощо.
1. Бартош О. М. Депозитна політика банку та основні етапи її формування / О. М.
Бартош // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2008. - № 3. - С. 97-101.
2. Кучеренко С.А. Депозитна політика банку та основні напрями її реформування / С. А.
Кучеренко, Я. В. Лихочас // Бізнес Інформ. - 2013. - № 6. - С. 342-345.
3. Черевик Н. В. Депозитна політика банків України, облік депозитних операцій / Н. В.
Черевик, Л. М. Гуріна [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
eztuir.ztu.edu.ua/1988/1/49.pdf.
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СИСТЕМА АНАЛІЗУ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ:
ОЦІНКА ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
Діяльність банку за своєю природою пов’язана з ризиками, які
генеруються численними чинниками (зовнішнім середовищем, структурою
активів і пасивів, іншими фінансовими і функціональними чинниками), тому
розуміння суті цих ризиків, правильна оцінка й управління ними дозволяє
уникнути або значно зменшити ймовірні втрати, що виникають у банківській
діяльності.
Незважаючи на те, що питанню банківських ризиків останнім часом
приділяється все більша увага як у наукових дослідженнях, так і на практиці,
проблема ризиків у банківській діяльності взагалі і, зокрема, валютного ризику
залишається складною і недостатньо вивченою. Наявні теоретичні відомості та
практичні методики здебільшого присвячені проблемам класифікації ризиків,
методам їх кількісної оцінки і, відповідно, менше уваги приділяється пошуку
ефективних методів управління, які були б адекватними до реальних
можливостей вітчизняних банків. Слід зазначити, що проблемою валютних
ризиків займається багато вчених, серед яких можно виділити праці Кулікова
А.А., Наймана Е.Л., Кравченко П.П. про проблеми прогнозування зміни
валютних курсів, праці Волошина І.В., Міщенка В.І., Роуза П., Руденко Л.В.,
Ющенко В.А., Братановича С., Примостки Л.О., Кириченка О.А., Грюнинга Х.
стосовно загального управління валютним ризиком банку.
Валютний ризик – це ризик втрат, обумовлений несприятливою зміною
курсів іноземних валют у ході здійснення операцій по купівлі-продажу цих
валют. Валютний ризик, або ризик курсових втрат, пов`язаний з
інтернаціоналізацією
ринку
банківських
операцій,
створенням
транснаціональних підприємств і банківських установ і є можливістю грошових
втрат у результаті коливань валютних курсів. При цьому, зміна курсів валют
відбувається завдяки численним факторам, наприклад: у зв’язку із зміною
внутрішньої вартості валют, постійним рухом грошових потоків з країни в
країну, спекуляцією і іншими технічними, економічними і політичними
факторами. Ключовим фактором, що характеризує будь-яку валюту, є ступінь
довіри до валюти.
З практичної точки зору та з метою ефективного управління слід виділити
такі різновиди валютного ризику: ризик трансакції або операційний валютний
ризик, ризик перерахування однієї валюти в іншу (або «трансляційний» ризик),
економічний валютний ризик. Також існують інші види ризиків, пов’язаних з
міжнародними валютними операціями: кредитний, розрахунковий, процентний
ризики.
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Для того, щоб захиститися від впливу валютних ризиків, комерційний
банк повинен користуватися важливим правилом: неможливо абсолютно
повністю захиститися від можливих ризиків, але треба досягти оптимальної
структури ризику, тобто співвідношення між перевагами хеджування та його
вартістю. А саме, важливо правильно оцінити величину ймовірних втрат, які
банк може понести у разу відмови від хеджу [1,c.15-20].
Для мінімізації ризику трансакції банк повинен встановлювати та
підтримувати ліміти на грошові операції з кожною валютою, а також
встановлювати ліміти для кожного брокера або дилера. Рівень трансляційного
ризику залежить від спеціалізації банку та масштабів його діяльності. Якщо
банки підтримують кореспондентські відносини з іноземними банками або
здійснюють кредитні та депозитні операції в іноземній валюті, які утворюють
відкриті валютні позиції, відчувають вплив значно більшого валютного ризику.
Це є характерним для середніх і великих банків. Таблиця 1 характеризує рівень
валютного ризику одного із великих за розмірами чистих активів банків
України (ПАТ «УкрСиббанк»). Дані табл. 1 свідчать, що частка валютних
активів банку в загальній сумі балансу банку протягом двох років підвисилась з
94,78% до 97,05 %, частка валютних зобов’язань за аналізований період теж
підвисилась з 93,105% до 97,68%. Можна сказати, що обсяги кредитного
портфелю банку перевищують можливості фінансування за рахунок депозитної
бази, тобто недостатність фінансування забезпечувався за рахунок інших
запозичень, які призводять до зростання ризику консолідації боргів та
валютного ризику.
Таблиця 1
Аналіз валютного ризику ПАТ «УкрСиббанк»,грн
Показники
Валютні активи, всього
Питома вага валютних
активів в загальній сумі
активів банку, %
Валютні зобов`язання, всього
Питома вага валютних
активів в загальній сумі
пасивів банку, %
Чиста балансова позиція
Валютні активи, всього
Питома вага валютних
активів в загальній сумі
активів банку, %
Валютні зобов`язання, всього
Питома вага валютних
активів в загальній сумі
пасивів банку, %
Чиста балансова позиція

Євро
Долари
станом на 31.12.2011р.
701325
14657357

Гривні

Усього

11802333

27161015

2,5

52,2

40,08

94,78

1342943

17684228

9752201

28779372

1,149
59,27
-68062
-3204899
станом на 31.12.2012р.
1028104
10022540

32,686
1760257

93,105
-1512704

10505236

21555880

4,62

45,13

47,3

97,05

1190364

11138251

9690255

22018870

5,28
-26330

49,4
-782942

43
456422

97,68
-352850
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Таким чином, у таблиці представлені «трансляційні» ризики, тобто
ризики перерахування однієї валюти в іншу. В основу управління цим
різновидом валютного ризику покладено метод лімітування або управління
відкритою валютною позицією. Використання цього методу означає, що банк у
певних межах припускає для себе валютний ризик. Оцінюючи можливі зміни
курсу, а також визначаючи ліміт можливих збитків (прибутків) у зв’язку з
коливаннями курсів, встановлюються ліміти оперативної і стратегічної ВВП
щодо термінів і операцій. Такі ліміти необхідно регулярно перевіряти на їх
відповідність потенційним змінам стійкості валютних курсів та загальній
політиці банку щодо діяльності з іноземної валюти з урахуванням достатності
капіталу банку, ліквідності, а також інших видів ризику.
Також для зниження впливу «трансляційного» ризику можна
використовувати і інші методи, такі як: реструктуризація заборгованості, метод
випередження або відставання, метод самострахування, дисконтування
платіжних вимог в іноземній валюті через проведення форфетингових операцій,
структурне балансування [2,c.149-201].
Таким чином, головними елементами процесу оцінювання та управління
валютним ризиком є досвід, знання, точність інформації та ефективність
установлення лімітів ризику. Загальний масштаб валютних операцій та розмір
прийняття валютного ризику повинні ґрунтуватися як на загальній якості
процесу управління ризиком, так і на оцінці стану своєї країни та країн банків–
контрагентів.
1. Банківській менеджмент: Підручник /За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. –
К.:Знання, 2005.-831 с.
2. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: «Дело
ЛТД», 1995. – 768с.
3. Фінансова звітність ПАТ «УкрСиббанк» за звітом незалежних аудиторівhttp://
www.ukrsibbank.com/uk/pid8586/financial-reports.html
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СУЧАСНИЙ СТАН СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Найдоступнішим видом кредитування виступає споживчий кредит, який є
стимулюючим фактором розвитку економіки. Споживче кредитування активно
розвивається в нашій країні, 30–50% усіх купівель здійснюються у кредит,
особливо купівля побутової та аудіо- і відеотехніки.
Актуальність теми зумовлена тим, що суспільство прагне до добробуту, а
без розвитку банківської інфраструктури, особливо, споживчого кредитування,
цього досягнути досить складно.
Об’єктом дослідження виступає процес споживчого кредитування у
комерційному банку.
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Дану тему досліджували відомі науковці, такі як В.Д.Базилевич,
О.В. Васюренко, А.О. Єпіфанов,О.Д. Заруба, О С. Любунь, та інші.
Найпоширеніші види споживчого кредитування в Україні:
експрес-кредити, або кредити що видаються на невідкладні потреби
фізичним особам;
кредити з використанням кредитних карт;
освітні кредити.
Експрес-кредити, або кредити, що видаються на невідкладні потреби
фізичним особам видаються на невідкладні потреби фізичним особам, що
підтвердили свою фінансову стабільність, без якогось забезпечення, а також
дуже часто рекламуються як безвідсоткові, але насправді реальні відсоткові
ставки досягають 40-60% річних.Такі кредити,оформлюють організовано у
великих торгівельних підприємствах, спортивних центрах, медичних
організаціях тощо. Видаються експрес-кредити, зазвичай, через операційні
каси на місці та через банківські офіси. Експрес-кредитування є одним із
найприбутковіших видів бізнесу.
При кредитуванні з використанням кредитних карт позичальник отримує
спеціальну пластикову карту, на якій кредитний ліміт є поновлюваним. При
цьому, передбачено певний вільний період, до закінчення якого не беруться
проценти за кредит. Наприклад, більшість банків пропонують перші 30-60 днів
користуватися грошима безплатно або за суто символічну плату – 0,1% річних.
По закінченні пільгового строку плата знімається найчастіше у розмірі 3% на
місяць. Такий вид кредиту є дешевшим за товарний кредит. Освітні кредити, на
жаль, в Україні по суті не застосовуються, хоча у розвинутих країнах вони є
популярні.
У лютому-березні 2014 року споживчі кредити в середньому по ринку
дорожчали. При цьому мінімальні ставки за деякими термінами кредитування
зросли більше, ніж на 10 відсоткових пунктів. За лютий 2014 року середні
реальні ставки за беззаставними кредитами готівкою зросли більш ніж на 2
відсоткові пункти. Подорожчали кредити термінами на рік і три роки, а
середньоринкові ставки за дворічним позиками зросли на 1,54 відсоткових
пунки порівняно з попереднім роком. Винятком були лише довгострокові
кредити на п'ять років, вартість яких не змінилася.На сьогоднішній день рівень
цін в Україні не відповідає вартості кредитів.
Розглядаючи регіональний розподіл надання споживчих банківських
кредитів, слід зазначити, що найбільші обсяги кредитів населенню банки
надавали у великих промислових центрах і регіонах, де сконцентровано
населення з вищим рівнем доходів. Найбільшу частку в обсязі наданих
споживчих кредитів серед регіонів займають Київська область та місто Київ
(74 154 млн. грн.), Дніпропетровська (15 075 млн. грн.), Одеська (14 464 млн.
грн.), Донецька (13 542 млн. грн.) області. Найменша частка належить
Чернігівській області (1 601 млн. грн.).
У структурі кредитів на споживчі потреби в м.Київ припадає 32% усіх
кредитів, наданих банками фізичним особам. Серед них 30,1% кредитів видано
у національній валюті. На інші регіони –припадає відповідно 5-17% кредитів на
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споживчі потреби. Найбільшим і найдорожчим первинний ринок нерухомості є
у столиці, рівень реальних доходів населеннятут значною мірою перевищує
середній показник по Україні. Саме тому найбільший обсяг банківського
споживчого кредитування невипадково саме в цьому регіоні. Друге місце за
обсягами кредитів, що надані банками фізичним особам, займає
Дніпропетровська область – 1673 млн. грн., або 10,5% усіх споживчих кредитів.
Позитивний внесок у розвиток
споживчого кредитування можуть
здіснювати: посилення уваги до таких кредитів, як овердрафт, кредити по
пластиковим карткам; удосконалення методичного забезпечення організації
кредитування методом розробки відповідних внутрішньобанківських положень;
проведення банками маркетингових досліджень метою вияву потреб населення
в нових видах кредитів; удосконалення діючого механізму зниження вартості
кредитів у напрямі подовження строків його дії.
Окрім кредитів, що можна оформити безпосередньо у торговому центрі,
кредити на придбання товарів до кінця 2013 р. найчастіше можна було
отримати в 4 банках із числа 50-ти лідерів по активах – ПриватБанк,
УкрСиббанк, Приватбанк, Альфабанк. Середні реальні ставки за кредитами на
рік за результатами 2013 року майже не змінилися (зменшилися на 0,45
процентні пункти до відмітки 75,73% річних), хоч і демонстрували протягом
року різкі стрибки. Дворічні кредити стали "дешевшими" за рік в середньому на
4,7 процентних пункти, до рівня 76,9% річних. Єдиний вид споживчого
кредиту, який за 2013 рік помітно "подешевшав", – це готівкові кредити під
заставу нерухомості. Середні ставки по таких кредитах на 5 та 10 років
знизились за рік на 9-10 відсоткових пунктів, і опустились нижче відмітки 22%
реальних річних.
Висока вартість кредитів для населення залишається основною
проблемою вітчизняного споживчого кредитування. Зниження ризиків
банківського споживчого кредитування повинно здійснюватися самими
банками шляхом застосування активних засобів впливу на ймовірність
неповернення позик та відсотків за ними в бік зменшення. Одним із основних
завдань банків є удосконалення внутрішньо-кредитного ризик-менеджменту.
1. Алексеєнко Л. Споживче кредитування в Україні: тенденції та перспективи розвитку /
Л. Алексеєнко, С. Гурняк // Наука й економіка. - 2011. - № 2.- С. 7-10.
2. Антипенко Є. Вплив сучасного механізму споживчого кредитування на економіку
України / Є. Антипенко, С. Ногіна, Д. Візіренко // Економічний аналіз .- 2011.-випуск
8.частина 1. - С. 351-354.
3. Проблеми кредитування фізичних осіб /Мартиненко П.Ю. //збірник наукових праць:
Економічні науки « Фінансові відносини України з МВФС» Донецький національний
університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Брановcького – 17.06.2012р.
4. Торубка Л. Споживче кредитування в Україні: сучасний стан і напрями розвитку / Л.
Торубка // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2011. - №3. - С. 227-230.
5. Банківська статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bankografo.com/
analiz-banku/bankivska-statystyka.
6. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] / НБУ.– Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ category?cat_id=64097.
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РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В УКРАИНЕ
Увеличение доли безналичных расчетов в экономике содействует
созданию благоприятных условий её эффективной деятельности, обеспечения
своевременного завершения расчетов между субъектами хозяйствования.
Основным нормативно-правовым актом НБУ, определяющим общие
требования к функционированию в Украине Системы электронных платежей
(СЭП) и порядку осуществления межбанковского перевода средств через
корреспондентские счета банков-резидентов, филиалов иностранных банков в
гривне, является Инструкция о межбанковском переводе средств в Украине в
национальной валюте, утвержденная постановлением Правления НБУ № 320 от
16.08.2006.
В СЭП проходят межбанковские переводы в файловом режиме и в
режиме реального времени. Осуществление банком начальных платежей в
файловом режиме обязательно, а в режиме реального времени – по его выбору.
Но участник системы, работающий в СЭП в файловом режиме, обеспечивает
приём платежей в режиме реального времени. В файловом режиме обмен
межбанковскими электронными расчетными документами осуществляется
путем приема-передачи документов, сформированных в файл. Длительность
технологического цикла составляет 15-20 минут. В режиме реального времени
средства зачисляются на счет получателя немедленно, в момент поступления
платежа от отправителя в СЭП. Именно это является основным признаком
платежных систем класса RTGS согласно международной классификации.
Стимулирующие меры НБУ и коммерческих банков, развитие систем
дистанционного банковского обслуживания на основе платежных карточек,
электронной коммерции, развитие расчетов за коммунальные услуги,
мобильную связь, обслуживание кредитов и осуществление других платежей
через платежные терминалы должно привести к росту объемов безналичных
платежей. Но, с другой стороны, в текущем году банки не станут активно
инвестировать в развитие платежной инфраструктуры. Вместо этого они
займутся совершенствованием существующих систем дистанционнобанковского обслуживания, расширением спектра услуг, предоставляемых
удаленно, усилению мер, стимулирующих клиентов использовать карту как
полноценный платежный инструмент.
Основными факторами, которые формируют интерес покупателя к POSоперациям, являются: покрытие сети терминалов и их доступность в тех
магазинах, где покупатель предпочитает делать свои ежедневные покупки,
понимание продавцами того факта, что возможность расплатиться карточкой в
их магазине положительно повлияет на продажи; развитие заинтересованности
клиентов в использовании платежных карт для оплаты ежедневных покупок,
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особенно в использовании кредитных карт, предложение скидок, льготных
периодов с бесплатным использованием кредитного лимита в течение
определенного периода, рассрочку на выбранный покупателем платеж;
осведомленность клиента обо всех возможностях продукта.
Хотя даже с учетом расширения POS-сети и запуска современных
карточных продуктов, развитие безналичных платежей сильно зависит от
устоявшихся привычек и уровня финансовой грамотности клиентов, на что
требуются годы.
По данным НБУ, в 2013 году общая сумма операций с использованием
платежных карт, эмитированным украинскими банками, составляла 916,027
млрд грн., что на 174,547 млрд грн. больше, чем в 2012 году. При этом
безналичных платежей было осуществлено на сумму 159,138 млрд грн - 17,4%
от общего объема операций, что на 5,1 процентного пункта больше, чем в 2012
году.
Т.е. все равно количество операций в торгово-сервисной сети и суммы
платежей будут продолжать расти. По количеству транзакций торговосервисная сеть получает пока 44%, т.е. банкоматных операций пока больше, но
со временем это соотношение должно измениться в другую сторону, т.к. по
суммам транзакций аналогичный показатель составляет всего 17%. Карточный
рынок еще далек от насыщения в сегменте кредитных карт – его ёмкость более
50 миллионов штук.
В 2014 году ожидается увеличение доли безналичных расчетов до 25%.
Этому будет способствовать дальнейшее инвестирование банков в развитие
платежной инфраструктуры, нормативно - правовая база, направленная на
борьбу с наличным оборотом. В 2013 году количество торговых терминалов
увеличилось на 58,367 тыс. штук по сравнению с 2012 годом.
Повышению доли безналичных платежей способствует и то, что в
настоящее время банки особенно активно инвестируют значительную часть
средств в развитие карточного бизнеса, усовершенствование инфраструктуры
(увеличение банкоматов, платежных терминалов в торговых сетях), внедрение
новых платежных технологий - NFC, e-banking, электронная коммерция, P2P
(переводы между картами), бесконтактные технологии PayPass и PayWave.
Рост активности держателей платежных карт, их потребность в
проведении операций 24/7 в любой точке мира стимулирует банки активно
развивать как инфраструктуру карточного бизнеса, так и интегрировать новые
платежные инструменты и технологии. Технологии не стоят на месте, а
клиенты становятся более любознательными и желают получать удобные
банковские сервисы. Растущий спрос порождает предложение.
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РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНІСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЯК ЗАСІБ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
В умовах швидкоплинного зовнішнього середовища на фоні світової
кризи, що, безперечно, негативно вплинула на діяльність фінансового сектору
економіки, банки повинні звернути особливу увагу на проблему оптимізації
структури доходів та підвищення ліквідності, адже банки, як регулятори
грошового обігу й посередники в акумуляції та перерозподілі грошових
ресурсів, відіграють важливу роль в економічних перетвореннях України. Вони
володіють дієвими важелями впливу на фінансову, виробничу та інші сфери
економіки, їх діяльність впливає на формування й розвиток практично всієї
системи відносин в країні. Без стабільного, надійного та сильного банківського
сектора не може нормально функціонувати економіка країни.
Вирішенню цієї проблеми присвятили свої дослідження та публікації такі
провідні вітчизняні науковці, як З.М. Васильченко, О.В. Дзюблюк, Т.Е.
Крішталь, О.І. Лаврушин, І.В. Ларіонова, Л.І. Лозовський, В.І. Міщенко,
С.В. Мочерний, С.В. Науменкова, Д.М. Олійник, Г.С. Панова, Б.А. Райзберг,
Л.М. Рябініна, А. В. Сомик, Е.С. Стародубцева, та зарубіжні науковці, як Е.Дж.
Долан, Е. Рід, П. Роуз, Дж. Сінком та інші.
Ліквідність (від лат. liquidus – рідкий, текучий) – це спроможність
окремої установи чи системи в цілому забезпечувати своєчасність, повноту та
безперервність виконання усіх своїх грошових зобов’язань [1].
Ліквідність розглядають як багаторівневу систему категорій, яка об’єднує
поняття:
1) ліквідність банківської системи;
2) ліквідність банку;
3) ліквідність балансу банку (активів та пасивів);
4) ліквідність окремих фінансових інструментів тощо.
Ліквідність банківської системи – це спроможність банківської системи
забезпечити своєчасне виконання всіх зобов’язань перед вкладниками,
кредиторами та акціонерами банківських установ, можливість залучати в
необхідному обсязі вільні кошти юридичних і фізичних осіб, надавати кредити
та інвестувати у розвиток економіки країни.
Ліквідність банку – це його спроможність забезпечувати своєчасне
виконання своїх грошових зобов’язань, завдяки збалансованості між строками
та сумами погашення розміщених активів і строками та сумами виконання
зобов’язань, а також строками та сумами інших джерел і напрямів
використання коштів. З метою підтримання ліквідності банк повинен мати
певний резерв коштів для виконання непередбачених зобов’язань, які можуть
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бути обумовлені як змінами стану грошового ринку, так і фінансовим станом
клієнтів або банків-партнерів.
Ліквідність банку слід розглядати як здатність банку виконувати свої
зобов’язання не тільки своєчасно, але й без суттєвих втрат. Можливість
забезпечення ліквідності банку пов’язана з наявністю надійної капітальної бази;
високою якістю активів і депозитів, їх збалансованістю за строками; помірною
залежністю від зовнішніх джерел; позитивним іміджем банку; високим рівнем
менеджменту тощо.
Ліквідність балансу банку характеризується співвідношенням окремих
статей активу та пасиву балансу з метою порівняння їх значень зі
встановленими нормативами. Ліквідність балансу банку є основним фактором
підтримання належного рівня ліквідності банку. Баланс банку вважають
ліквідним, якщо термінові зобов’язання за пасивами можна швидко покрити за
рахунок реалізації активів [1].
Слід зазначити, що в ринкових умовах неможливо зберегти достатній
рівень ліквідності в усіх банках. Проте втрата ліквідності одного або кількох
банків ще не означає втрату ліквідності банківської системи країни.
Національний банк України регулює ліквідність українських банків за
допомогою Положення про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України, затверджене постановою Правління Національного
банку України від 30 квітня 2009 року № 259. Згідно з цим положенням, задля
регулювання ліквідності банків Національний банк з урахуванням поточної
ситуації на грошовому ринку застосовує:
1) операції з рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для
надання банкам кредитів овернайт та кредити рефінансування строком до 90
днів);
2) операції репо (операції прямого репо, операції зворотного репо);
3) операції з власними борговими зобов’язаннями (депозитні сертифікати
овернайт та строком до 90 днів);
4) операції з державними облігаціями України [6].
Для комерційних банків рефінансування в центральному банку - це
останній спосіб регулювання їхньої ліквідності, і центральний банк виступає
для них у ролі кредитора останньої інстанції. Для центральних банків
рефінансування комерційних банків - це, по-перше, канал безготівкової емісії, а
по-друге, - спосіб запобігання банківській паніці. У випадку кризової ситуації
на грошовому ринку центральний банк надає негайно додаткові резерви на
кредитній основі тим банкам, котрі потребують їх найбільше.
Так на фоні сьогоднішньої політичної та економічної ситуації, НБУ з
метою створення умов для стабільної діяльності банків та своєчасного
виконання ними законних вимог вкладників та інших кредиторів з 13.01.14 р.
по 07.04.14 р. надав вищезазначені кредити таким банкам як: Ощадбанк –
26 634 млн. грн., Приватбанк – 15 355 млн. грн., «Дельта банк» - 9 243 млн.
грн., Укрексімбанк – 8 232 млн. грн., банк «Надра» - 8 182 млн. грн. та інші.
Загалом сума наданих НБУ коштів українським банкам за цей період становить
108 711 млн. грн. [2].
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Відомо, що механізм забезпечення ліквідності комерційних банків з боку
НБУ передбачає дотримання встановлених вимог до ліквідності. Постановою
НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368 затверджено Інструкцію про порядок
регулювання діяльності банків України [5], якою для них встановлено такі
нормативи ліквідності:
- норматив миттєвої ліквідності (Н4);
- норматив поточної ліквідності (Н5);
- норматив короткострокової ліквідності (Н6).
Зокрема, норматив миттєвої ліквідності (Н4) встановлюється для
контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових
зобов’язань за рахунок високоліквідних активів. За нормативом поточної
ліквідності (Н5) здійснюється контроль за збалансованістю строків і сум
ліквідних активів та зобов’язань банку. Показник короткострокової ліквідності
(Н6) розраховується з метою контролю за здатністю банку виконувати за
рахунок ліквідних активів прийняті ним короткострокові зобов’язання
терміном виконання до 1 року. Показники поточної та короткострокової
ліквідності обчислюються за станом на 1-ше, 11-те та 21-ше число кожного
місяця [4, с. 16].
Виконання даних нормативів покликане забезпечити достатню
ліквідність комерційних банків, а дослідження динаміки цих нормативів в часі
дозволяє оцінити тенденції змін стану банківської ліквідності, що, в свою
чергу, є необхідною передумовою формування заходів щодо управління
ліквідністю.
У цілому виконання банками нормативів ліквідності характеризується
певною динамікою. Як видно з рис. 1, фактичні показники ліквідності значно
перевищують їх нормативне значення. Це свідчить про надмірне перевищення
наявних у розпорядженні банків короткострокових ліквідних активів над їх
зобов’язаннями з відповідними термінами виконання. В.І. Міщенко вважає, що
«надлишкова ліквідність є результатом неефективного банківського
менеджменту і свідчить про неспроможність ефективно розпоряджатися
вільними ресурсами» [4, с. 17].
Також варто зазначити, що з початку року спостерігається погіршення
значень нормативів ліквідності (Н4, Н5, Н6) у цілому в банківській системі
України. Це насамперед пов’язано із нестабільною політичною та економічною
ситуацією в країні. Тобто, підвищений емоційний фон у країні спричинює
ситуативне збільшення попиту на ліквідні кошти, у тому числі на готівку.
Таким чином, процес регулювання органами нагляду діяльності
кредитних установ з точки зору оцінки управління їхньої ліквідності повинен
складатися із взаємопов’язаних єдиною технологічною базою організаційних,
інформаційних, фінансових та юридичних заходів, спрямованих на
забезпечення своєчасного та повного виконання кредитною установою своїх
зобов’язань.
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Рис. 1. Динаміка дотримання банками України нормативів ліквідності
у 2002-2014 рр.
Джерело: складено автором на основі [3].

У свою чергу, кожний комерційний банк повинний самостійно
забезпечувати підтримку своєї ліквідності на заданому рівні на основі як
аналізу її стану, що складається на конкретні періоди часу, так і прогнозування
результатів діяльності і проведення в наступному науково обґрунтовані
економічної політики в області формування статутного капіталу, фондів
спеціального призначення і резервів, залучення позикових коштів сторонніх
організацій, здійснення активних кредитних операцій.
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СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ З НАДАННЯ ПОШТОВИХ
І ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
На сьогодні маємо змогу спостерігати структурні зміни в національній
економіці, зокрема, швидкими темпами розвивається сфера послуг. Такі види
послуг як фінансові отримали значний розвиток в сучасних умовах. Фінансові
послуги, за своєю суттю, є продуктами банківської системи, вони
впроваджуються в інші сфери економіки для підвищення ефективності
діяльності і забезпечення конкурентоспроможності на відповідному ринку
виробництва та реалізації товарів та послуг.
Актуальність даної теми підтверджується тим, що в нинішніх умовах
спостерігається низький рівень доступності для населення фінансових послуг, а
особливо у сільській місцевості. Питання підвищення доступності фінансових
послуг за допомогою інтеграції пошти та банку на даний момент вивчене
недосконало та потребує подальшого дослідження з боку вітчизняних
науковців. Важливим є те, що підвищення доступності банківських послуг є
необхідною умовою для переходу до розвинених ринкових відносин. Від
доступності таких послуг залежать темпи зростання економіки та добробут
населення.
Питаннями розвитку поштового сектору та проблемами корпоративного
управління й ефективності функціонування операторів зв’язку займалися такі
вчені як Гранатуров В.М., Князєва О.А., Князєва Н.О., Кузовкова Т.О. та ін.
Проблемами розвитку фінансового сектору і функціонування фінансового
ринку займалися такі вчені: Василик О.Д., Вознюк Г.Л., Глущенко С.В.,
Загородній А.Г. та ін.
Науковою проблемою є необхідність дослідження можливостей створення
бізнес-моделей з надання поштових і фінансових послуг. Зокрема, оцінити
потенціал національного оператора поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта».
Основним завданням є визначення сильних і слабких сторін надання
фінансових послуг, можливостей і загроз, які необхідно враховувати при
розвитку фінансових послуг УДППЗ «Укрпошта» .
Структура та динаміка валового внутрішнього продукту є основним
показником рівня розвитку національної економіки, важливим показником
фінансової системи. У таких країнах як США, Німеччина, Франція 8-12%
річного ВВП формується в середньому за рахунок фінансового посередництва.
В Україні всього 2-3% ВВП створюється за рахунок фінансових посередників,
причому з них 93% – частина банківського сектору, і тільки 7% належить
сектору небанківських установ [3, с. 93-100].
Національний оператор поштового зв'язку УДППЗ «Укрпошта» входить до
системи небанківських установ, діяльність якого забезпечується об’єктами
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зв'язку: поштовими відділеннями зв'язку, поштамтами, центрами поштового
зв'язку. Ця установа входить до групи фінансових посередників, за допомогою
яких відбувається переказування коштів [2, с. 309]. Таким чином, УДППЗ
«Укрпошта» є сегментом ринку фінансових послуг, розширюючи можливість їх
надання по всій території країни.Отже, оператор поштового зв’язку займається
посередницькою діяльністю на ринку фінансових послуг, причому ці послуги є
для нього інноваційними.
В Україні з метою забезпечення правового регулювання надання
фінансових послуг, згідно з Законом України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» для здійснення надання
фінансових послуг у цілому або за окремими видами кожна небанківська
структура повинна одержати ліцензію і надавати вичерпну інформацію про
схеми гарантування, а також повинна одержати право на здійснення кредитної
діяльності, і, крім того, вимагати установлення державою певних норм відносно
використання одержаних ресурсів [1].
В умовах низького рівня рентабельності УДППЗ «Укрпошта» була
змушена шукати нові внутрішні та зовнішні ресурси для підвищення
ефективності своєї діяльності. Враховуючи той факт, що УДППЗ «Укрпошта»
має розвинену мережу об’єктів (понад 14,5 тисяч) та високий ступінь довіри до
них з боку як населення, так і ділового сектору, було прийнято рішення
впровадити нові види послуг, особливу увагу серед яких приділено фінансовим
послугам.
Для банківських установ в Україні основним регулюючим органом їхньої
діяльності є Національний банк України, але його повноваження не
поширюються на регулювання послуг, навіть кредитних, які надаються
небанківськими фінансовими установами. Такими організаціями, які
здійснюють взаємозв'язок і регулювання діяльності небанківських установ,
можуть бути Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг і Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку.
На сьогоднішньому етапі надання фінансових послуг через мережу
об’єктів УДППЗ «Укрпошта» розвивається на досить швидкому рівні, особливо
це стосується надання послуг розрахунково-касового характеру, а також
поштово-ощадних послуг. Організація надання таких послуг впливає на
прибуток та рентабельність оператора поштового зв’язку.
Доцільно було б, на нашу думку, надати право УДППЗ «Укрпошта»
використовувати вільні засоби як інвестиційний ресурс. Такі заходи призвели б
до активізації фондового ринку. У свою чергу, це призвело б до розвитку та
розширення механізму проектного фінансування через систему організації
використання вільних грошових коштів і відкриття нової послуги –
заощадження грошових коштів клієнтів, тобто депозитування, і на базі цього –
одержання ліцензії на надання кредитів. Щодо джерела для надання кредитів,
то тут можна залучити частину доходів, які одержують оператори поштового
зв’язку від надання фінансових послуг.
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Зазначимо, що уряд України у 2009 р. вже намагався зробити перші кроки
до створення на базі УДППЗ «Укрпошта» так званого Поштового банку, який
займався би наданням всього спектра банківських послуг бізнесу і населенню,
але цей план так і залишився нереалізованим.
Враховуючи той факт, що банківська система значно випереджає
небанківські фінансові установи за оборотами активів та сумою позикових
ресурсів,
небанківські
установи
можуть
ефективно
провадити
мікрокредитування фізичних або юридичних осіб. Небанківські організації
мають ретельно вивчати і брати до уваги досвід банків в обслуговуванні
корпоративних клієнтів і враховувати його при обслуговуванні населення.
Також постає необхідність врахування досвіду іноземних національних
поштових операторів у сфері надання фінансових послуг банківського
характеру. Наприклад, працює німецька федеральна поштова служба Deutsche
Post, яка створила Post Bank і обслуговує близько 12 млн. клієнтів, самостійно
розробляючи лінійку фінансових продуктів. Так само працює і польський Bank
Posztowy. Але, на відміну від німецьких колег, він самостійно надає лише
прості банківські послуги у вигляді відкриття депозитів і оплати рахунків, а
складніші послуги продає від імені партнерських банків.
На сьогодні УДППЗ «Укрпошта» надає послуги оформлення споживчого
кредиту на умовах, які пропонує ПАТ «Банк Ренесанс Капітал». Кредит
надається на власні потреби, шляхом виплати в готівковій формі у відділеннях
поштового зв’язку [4]. При складанні договору між Банком і Дирекцією
(оператором) зв’язку визначаються умови надання кредитів, зокрема: вимоги до
переліку документів, що повинні бути подані споживачем; вимоги до
мінімального і максимального віку споживача; максимальна сума кредиту;
термін кредитування; розмір відсоткової ставки за користування кредитом та
іншими платежами з урахуванням порядку здійснення їхньої сплати. У свою
чергу, для виконання фінансових послуг по заощадженню і кредитуванню банк
забезпечує передачу технічних засобів на баланс оператора зв’язку,
експлуатаційними матеріалами, запасними частинами та технічним
обслуговуванням технічних засобів, розміщення рекламної продукції.
Для забезпечення ефективності розповсюдження таких фінансових послуг
як надання послуг із заощадження і кредитування коштів, необхідно вивчати
попит і пропозицію цих послуг у різноманітних регіонах країни і визначати
доцільність та ефективність їхнього впровадження. Одержана рентабельність
повинна бути більшою або дорівнювати рентабельності без надання
банківських послуг.
Перед тим, як створювати на базі національного оператора поштового
зв'язку УДППЗ «Укрпошта» бізнес-модель з надання поштових і фінансових
послуг необхідно зважити показники конкурентоспроможності підприємства.
Насамперед мова йде про такі показники як витрати виробництва на одиницю
продукції (собівартість), фондовіддача, рентабельність, продуктивність праці,
коефіцієнт автономії, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт
оборотності обігових коштів, коефіцієнт дебіторської заборгованості,
коефіцієнт оборотності запасів і товарів, рентабельність продажу, коефіцієнт
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затовареності товаром та продукцією, коефіцієнт завантаженості виробничими
потужностями.
Оскільки в Україні на даний момент відсутня концепція взаємодії
поштової й банківської систем, пропонується ідея створення підприємства
поштового зв’язку як бізнес-моделі інтеграції традиційної і фінансової
діяльності, що забезпечує взаємодію поштової та банківської систем.
В процесі дослідження фінансових послуг для національного оператора
поштового зв'язку УДППЗ «Укрпошта» визначено, що такі види послуг є
інноваційними, які вимагають відповідних реорганізацій у виробничому
процесі їх здійснення та створюють можливості подальшого підвищення
ефективності діяльності оператора зв'язку, а також зміни ролі оператора зв'язку
в національній економіці.
Розгалужена система об’єктів УДППЗ «Укрпошта» має зіграти ключову
роль в питаннях доступності для населення фінансових послуг. Однак не слід
забувати також і про проблеми, пов’язані з матеріально-технічним оснащенням
поштових філій та кваліфікації персоналу для надання банківських видів
послуг.
1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» станом на 20 липня 2005 р. // Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.:
Парламентське вид-во, 2005. – 32 с. / м. Київ, 12 липня 2001 року, № 2664-III
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2664-14
2. Гроші та кредит: підручник / І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. В. Любкіна, О. Д. Рожко;
за заг. ред. проф. І. О. Лютого. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 559 с.
3. Ільченко-Сюйва Л. В. Ринок фінансових послуг в Україні: проблеми та перспективи
розвитку / Л.В. Ільченко-Сюйва // Вісник НАДУ. – 2007. – № 4. – С. 93-100.
4. http://ukrposhta.ua/ Офіційний сайт УДППЗ «Укрпошта».
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НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ КЛІЄНТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ УКРАЇНИ
Існування великої кількості банків в Україні приводить до жорсткої
конкуренції на ринку банківських
послуг. Чисельними дослідженнями
доведено, що ефективність діяльності сучасного банку напряму залежить від
ступеню його клієнтоорієнтованості, яка визначається, насамперед, рівнем
відповідності пропозиції банківських послуг потребам клієнтів [1], потенціалом
зростання та стійкості його клієнтської бази [2], розвиненістю технологій
спілкування з клієнтами, а також здатністю витримувати конкуренцію з іншими
банківськими та небанківськими установами на ринку фінансових послуг.
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Нерівномірність та нестабільність розвитку економіки країни, великий
вплив на її розвиток політичної ситуації, впливає також на поведінку клієнта,
його відношення до банків в цілому та рівень довіри до кожного з них.
Сьогодні існує факт загострення взаємовідносин між банками та клієнтами,
посилення недовіри останніх до банківської системи в цілому.
В сучасних умовах банк, який планує успішну діяльність, повинен бути
клієнтоорієнтованим, тобто таким, в якому клієнт на всіх рівнях управління
отримує підтримку та реалізацію своїх вимог за встановленим у банку
спеціальним алгоритмом взаємодії і де якісно вирішуються завдання його
залучення, утримання та розвитку.
Основними цілями формування клієнтської політика банку можна
визначити:
- максимальне задоволення існуючих клієнтів банку послугами та рівнем
обслуговування на основі вивчення їх потреб з метою побудови
конструктивних довготермінових взаємовигідних відносин з ними, що
забезпечить підвищення прибутковості та ефективності діяльності банку
в цілому;
- узгодження стратегій і методів взаємодії з клієнтами з врахуванням їх
запитів і побажань, рівня вигідності для банку.
Клієнтська політика дозволяє вирішити такі задачі, як підвищення рівня
порозуміння банку з клієнтами, збільшення прибутку в розрахунку на одного
клієнта, підвищення ефективності реалізації традиційних для банку послуг,
зниження витрат на маркетинг і адміністрування, розширення переліку
запропонованих послуг, задовольнивши тим самим весь спектр наявних потреб
клієнтів, підвищення іміджу банка в очах клієнта і т.д.
Основною метою клієнтської політики банку э ефективне управління
клієнтською базою, розвиток співробітництва з клієнтами, розвиток
продуктового ряду з урахуванням потреб клієнтів, запровадження ефективних
процедур
продажу
банківських
продуктів,
інформаційно-аналітичне
забезпечення роботи з клієнтами та формування баз даних.
Механізм формування клієнтської політики банку являє собою
цілеспрямований та послідовний процес вибору цільових сегментів ринку
банку та визначення стратегії співпраці з ним, що базується на масштабних
дослідженнях потенційного ринку банківських послуг і стратегічних орієнтирах
та можливостях самого банку; розробки й конкретизації комплексу підходів
щодо залучення та обслуговування для кожного цільового сегмента ринку в
рамках концепції розвитку клієнтської бази банку, що являє собою формування
клієнтської бази банку; безпосереднього залучення споживачів до банку, їх
обслуговування, підтримання зв’язків з ними та оперативного управління
вказаними процесами [3, с.187].
Клієнтська політика формується спеціальними клієнтськими підрозділами
на рівні банку або службами корпоративного та роздрібного бізнесу та
затверджується керівництвом.
Тільки спеціально створені під дану задачу підрозділи, що забезпечені
висококваліфікованими фахівцями відповідною технікою і технологіями
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спроможні ефективно вирішувати важливі завдання відносин з клієнтами.У
клієнтоорієнтованому банку доцільно наявність центрального органу, що
координує роботу з клієнтами [4].
Грунтуючись на вивченні наукових праць та практичного досвіду
закордонних
банків,
нами
визначено,
що
основними
ознаками
клієнтоорієнтованості банку є:
розробленість клієнтської політики банку (роздрібного та
корпоративного напрямку);
- наявність методик оцінки потенціалу клієнтів банку, а також їх
економічної привабливості та ризикованості;
- впровадження розгалуженої системи call-центрів та центрів
самообслуговування;
- впровадження CRM системи та її інтеграція з call-центрами;
- наявність системи персональних менеджерів для корпоративного та
роздрібного обслуговування;
- розробленість кількісних та якісних стандартів банківського
обслуговування клієнтів;
- створення широкого кола інструментів дистанційного спілкування з
клієнтами (мультиканальний доступ);
- створення клієнтоорієнтованих продуктів масового та персонального
значення, а також чисельне коло додаткових сервісів для їх комфортного
споживання;
- впровадження інноваційних програм та програм, які дозволяють
інтегрувати банківські послуги
з послугами інших фінансових та не
фінансових компаній;
- наявність методик моніторингу та оцінювання якості клієнтської бази
банку;
- співпраця з інформаційно-консалтинговими та маркетинговими
агентствами, а також лідопровайдерами у Інтернет-мережі;
- ініціювання заходів інформаційного та навчального характеру для
формування фінансової грамотності та обізнаності споживачів про банки та
банківські послуги.
Вітчизняні банківські структури почали системну діяльність щодо
впровадження клієнтоорієнтованого підхіду лише у після кризовий період,
разом з тим, дійсно суттєвий «прорив» у даному напрямку мають невелике коло
системних роздрібних банків (близько 8%). Треба зазначити, що саме ці банки
мають впровадженні CRM системи [5], без яких у менеджерів практично
відсутні сучасні інструменти управління взаємовідносинами з клієнтами. Інші
банківські установи лише декларують введення клієнтоорієнтованого підходу,
що здебільше відбивається на внесені певних змін до корпоративної культури.
Отже, в результаті проведення теоретичних досліджень було доведено,
що впровадження клієнтоорієнтованого підходу є нагальною необхідністю
успішного існування сучасного банку та основним вектором його клієнтської
політики. Обґрунтовано, що досягнення певного рівня клієнтоорієнтованості
неможливо без: ретельно розробленої клієнтської політики;
ґрунтовної
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сегментації клієнтів; моніторингу та оцінювання привабливості клієнтів та
аналізу якості клієнтської бази; впровадження CRM систем; створення систем
управління якістю обслуговування клієнтів та її програмно-інформаційної
підтримки; формування повноцінного асортименту клієнтоорієнтованих
продуктів та сервісів для їх комфортного споживання; налагодження
ефективного процесу залучення та утримання своїх клієнтів.
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ТНЕУ “Економічна думка”, 2010. – 384 с.
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ВЗАЄМОДІЯ СТРАХОВОЇ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМ:
ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ НИМИ
На сьогодні актуальним є питання взаємодії фінансових установ, а зокрема
банків та страхових компаній – найактивніших учасників фінансового ринку,
які здатні реально впливати на нього. Взаємодія банків та страхових компаній
може приймати різні форми, серед яких банківське страхування, страхування
банківських ризиків та надання страховим компаніям банківських послуг –
розміщення коштів, розрахункове обслуговування та ін.
Серед видатних науковців, які займаються дослідженням взаємодії
банківського і страхового сектору досліджували й такі видатні сучасні
економісти українського походження як В. Базилевич, О. Власов, М. Клапків ,
С.Осадець, А. Романченко, Л. Хорін, С. Юрій.
Форми функціональних зв'язків між банками й страховими компаніями
визначають взаємовигідні відносини між ними, а управління фінансовими
потоками обох організацій стає більш ефективним, серед них: інвестиційна
діяльність страхових компаній є серйозним фінансовим ресурсом для банків,
особливо в частині довгострокового кредитування; участь банків в управлінні
капіталом обумовлено потребою в страховому захисті банківської діяльності й
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залученні клієнтської бази страховиків; інтерес страхових організацій в
управлінні банківським капіталом обумовлений необхідністю надійного
розміщення своїх фінансових ресурсів, можливістю розширення клієнтської
бази, потребою в надійному банківському супроводі страхових операцій і т.д.
Концепція банківського страхування полягає в інтеграції банків і
страхових компаній для координації продажів, об’єднанні страхових і
банківських продуктів, каналів їхнього поширення або виходу на ту саму
клієнтську базу, а також доступу до внутрішніх фінансових ресурсів партнера.
Характер інтеграції конкретних установ, послуг, каналів поширення послуг,
внутрішніх фінансових ресурсів може бути всіляким.
Треба зауважити, що у відповідності з чинним законодавством України
діяльність банків та страхових компаній регулюється різними законами.
Українське законодавство не передбачає можливості злиття страхових
компаній та банків, тому взаємодія банків та страхових компаній в Україні
практично здійснюється через концепцію bancassurance. Вперше в Україні
поняття «bancassurance» запровадив АТ«Райффайзенбанк Україна» спільно з
компанією «Інго-Україна» у 2005 році. Пізніше до цієї програми приєдналися
страхові компанії «ПЗУ-Україна» та «АІГ Життя» . Хоча страхові компанії
готові запропонувати широкий спектр продуктів банківського страхування, в
Україні стрімкого розвитку набули продукти, характерні для співпраці між
банківськими установами і страховиками у сфері обов’язкового і умовнообов’язкового страхування.
Специфіка розвитку bancassurance в Україні викликана непоширеністю
страхування, недосконалістю законодавства, недовірою клієнтів до страхових
компаній, непрозорістю страхових послуг, а також неконкурентними діями з
боку банків і страхових компаній.
Основним напрямом банківського страхування в Україні є страхування
заставного майна, на яке припадає 75-85% банківського страхування, оскільки
цей страховий продукт є обов’язковою умовою отримання кредиту. Водночас
спостерігається тенденція підвищення попиту з боку банківських установ на
послуги страхування власних ризиків, кредитів, що видаються банком, а також
майна.
До найпоширеніших форм співробітництва й конвергенції страхових
компаній і банків відносяться:
1. Початкова форма співробітництва, що обмежується наданням страховою
компанією послуг клієнтам банку й самому банку на договірних основах. Ця
форма не є по суті bancassurance, оскільки відсутні конвергенція каналів
продажів і загальних продуктів.
2. Форма агентських відносин, що допускає поширення страхових послуг з
угоди з банком через його агентську мережу. Це фаза й основа більш тісного
співробітництва в рамках поширення продуктів страхових послуг за угоди з
банком через його мережу або, наприклад, кредитів або інших банківських
послуг клієнтам страховика через його агентську мережу.
3. Форма кооперації, приякій партнери утворюють альянс, створюючи на
договірній основі режим найбільшого сприяння у всіх областях
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співробітництва. Це вищий ступінь співробітництва, що вимагає координації
загального бізнесу на довгостроковій постійній основі.
4. Форма контролю допускає застосування механізму контролю аж до
злиття й поглинання, за допомогою якого банк або страховик має намір досягти
своїх стратегічних цілей.
5. Форма фінансового супермаркету є вищою фазою інтеграції банку й
страхової компанії. При цьому структури банку й страхової компанії повинні
бути тісно інтегрованими між собою не тільки на рівні фронт-офісних
структурних підрозділів, які забезпечують загальне використання каналів
продажів фінансових послуг, але й на рівні головного офісу.
Таким чином, взаємини банків і страхових організацій необов'язково
припускають взаємні вкладення в капітал. Основою взаємодії можуть бути
партнерські відносини. Загальним у діяльності банків і страхових організацій є
наявність значної клієнтури у двох сторін:банківські установи й страховики
здійснюють різні фінансові послуги значної кількості юридичних і фізичних
осіб;страхові компанії на партнерській основі мають можливість використати
банки для просування своїх страхових продуктів, у той час як банки
забезпечують відповідний розрахунково-касовий супровід;і навпаки, страхові
організації, надаючи свої приміщення банкам, дозволяють останнім просувати
банківські продукти й послуги по розрахунково-касовому обслуговуванню.
Таким чином, інтеграція має різноманітні форми: від створення спільних
фінансових продуктів і надання спільними зусиллями різних видів послуг до
утворення «фінансових супермаркетів» і банківсько-страхових груп.
Важливою й досить перспективною формою взаємин банків і страхових
організацій є сфера перестрахування. Закордонна практика свідчить, що
страхові організації починають використати банківські технології в
перестрахуванні. Страхові контрагенти приймають форми договорів про
кредитування при настанні певної умови. Із премій формується депозит, а
страхове відшкодування є кредитом, що виплачується з акумульованих і
майбутніх коштів на депозиті.
Довгострокове кредитування банками здійснювати набагато простіше при
взаємодії зі страховими компаніями, які володіють «довгими грошима». Банки
й страхові компанії, що входять убанківсько-страхові групи, вирішують
проблеми з капіталізацією за рахунок перерозподілу коштів усередині групи.
Банківські послуги й послуги зі страхування, пропоновані спільно, прекрасно
доповнюють один одного. Банківсько-страхові групи акумулюють величезні
кошти, які інвестуються також і за допомогою інвестиційних і пенсійних
фондів. У цілому банківсько-страхові групи працюють відповідно до концепції
«фінансового супермаркету».
На відміну від всіх традиційних фінансових інститутів «супермаркети»
дозволяють запропонувати клієнтам комплексні програми інвестиційного,
страхового й банківського обслуговування. При цьому витрати при здійсненні
різних фінансових операцій істотно знижуються. Крім того, створюється
єдиний центр фінансових послуг.
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КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНО ЗНАЧИМИХ
БАНКІВ В УКРАЇНІ
Створення переліку системно значимих банків – це вже діюча практика.
У США після краху LehmanBrothers і подальшої банківської кризи законом
Додда –Франка був встановлений перелік банків toobigtofail. До цього списку
ввійшло ряд кредитних організацій, проблеми яких можуть мати негативний
системний вплив на економіку в цілому.
В Україні на сьогодні відсутнє визначення поняття «системно значимий
банк» та критерії віднесення банків до системно значимих. В той же час у
законодавстві визначені критерії віднесення банків до системо утворюючих.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк є
системоутворюючим, якщо його зобов'язання становлять не менше 10% від
загальних зобов'язань банківської системи. За станом на 01.01.2014 р. в
Україні був тільки один системоутворюючий банк – Приватбанк, зобов’язання
якого становили 17,9% від зобов’язань банківської системи. До банків, що
мають найбільшу частку, належать Ощадбанк – 7,6%, Укрексімбанк – 7,0%,
Дельта Банк - 4,7%, Райфайзен Банк Аваль – 3,3%, тобто банки, які займають
2-5 позицію за активами, поки що за цим критерієм не наближаються до
системоутворюючих банків.
Під час фінансової кризи при визначенні системних банків, які можуть
звернутися щодо участі держави в їх рекапіталізації, відповідно до нормативноправових актів Національного банку України для системних банків
встановлювалися такі критерії: активи становлять не менше 2% активів
банківської системи або вклади населення становлять не менше 1% загальної
суми по банківській системі.
Про важливість і необхідність посилення нагляду за системними банками
свідчить і те, що Базельський комітет розробив окремий документ, що визначає
порядок нагляду за системно значимими банками всередині країни [1], які
можуть мати суттєвий вплив на стабільність фінансової системи країни.
Значимість системних банків як джерела системного ризику, наявність проблем
в їх функціонуванні свідчить про необхідність розроблення критеріїв
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віднесення банків України до системно значимих та використання спеціальних
інструментів регулювання та нагляду за цими банками.
На сьогодні в літературі не існує єдиного визначення системно значимих
фінансових організацій. Одним з найбільш поширених є таке визначення:
«Фінансова компанія може вважатися системно значимою, якщо її банкрутство
або порушення її діяльності будуть мати суттєві негативні наслідки для
фінансової системи» [2].
Для
визначення
системної
значимості
фінансових
установ
використовуються різні підходи, серед яких виділяють якісні і кількісні, які
включають індикативний, мережевий аналіз (networkanalysis) і оцінку внеску
окремого банку в системний ризик [3, с. 14]. Індикативний підхід є найбільш
поширеним. Саме на індикативному методі базується методика, запропонована
Базельським комітетом, з виявлення системно значимих банків, яка передбачає
виділення 5-ти груп банків за ступенем системної значимості і базується на 5
категоріях індикаторів, яким присвоюється однаковий коефіцієнт зважування
(20%), а саме такі категорії: розмір банку, оцінка активності взаємодії банку з
іншими інститутами, внутрішня взаємопов’язаність елементів в банку,
взаємозамінність елементів в структурі банку і складність будови банку.
Методика Базельського комітету також пропонує використовувати додаткові
показники розміру банку – величину валового (або чистого) доходу та ринкової
капіталізації. Використання останнього показника є практично неможливим,
оскільки акції лише декількох банків котируються на ринку. Щодо
використання показника валового або чистого доходу, то перш ніж його
використовувати, необхідно детально проаналізувати, за рахунок яких джерел
він був отриманий, щоб з’ясувати, чи дійcно цей показник залежить від розміру
банку і характеризує системність банку.
Для кожної з 5-ти виділених груп банків Базельський комітет встановлює
мінімальні додаткові вимоги до достатності основного капіталу. Вимоги до
капіталу кожної наступної групи банків збільшуються на 1%. Передбачається,
що вимоги до додаткового буферу капіталу для системно значимих банків
будуть вводитися паралельно з новими стандартами Базеля ІІІ в частині
контрциклічного буферу і буферу консервації в період з 2016-го по 2018 р. і
повністю набудуть чинності з 1 січня 2019 р.
Критерії системної значимості банків, визначені Банком Росії, включають:
узагальнюючий показник, перевищення якого буде означати віднесення банку
системно значимих. Цей показник має бути вище 0,17% від сумарного
показника по всіх банках. Серед кількісних показників, що використовуються
при визначенні узагальнюючого показника є такі: активи банків, кредитний
портфель, взаємопов’язаність з іншими кредитними організаціями (зокрема,
обсяг коштів, розміщених і залучених в інших банках) і обсяг вкладів [4].
Базуючись на рекомендаціях Базельського комітету та враховуючи
особливості функціонування банківської системи України нами запропоновані
такі індикатори для визначення системно значимих банків в Україні: сукупні
активи, вклади фізичних осіб, обсяги кредитування юридичних осіб, кошти в
інших банках та кошти залучені від інших банків, активи і пасиви в іноземній
296

валюті. Їх розподіл за критеріями значимості та коефіцієнти значимості
наведені в таблиці. Зауважимо, що у зв’язку з неможливістю визначити
складність банку за даними фінансової звітності, що оприлюднюється банками,
критерій «складність» поки що нами не розглядається.
Таблиця 1
Критерії та індикатори визначення системно значимих банків
Категорії індикаторів та їх значимість в
системі оцінки, %
Розмір банку, 40
Замінність банку, 20
Взаємозалежність, 20
Міжнародна діяльність, 20

Індикатори
Сукупні активи
Вклади фізичних осіб
Кредити,
що
надані
юридичним особам
Кошти в інших банках
Кошти інших банків
Активи в іноземній валюті
Пасиви в іноземній валюті

Значимість індикатора в
категорії, %
40
10
10
10
10
10
10

Здійснені експериментальні розрахунки за даними фінансової звітності
станом на 01.01.2014 р. за запропонованою методикою для банків І та ІІ груп
дозволили виділити 18 системно значимих банків в Україні, з них: 15 банків І
групи і 3 банки ІІ групи. Критерієм віднесення банків до системно значимих
вибрано значення інтегрального показника системної значимості на рівні 1%
від сумарного показника по всіх банках.
За рівнем системної значимості у відповідності з вимогами Базельського
комітету системно значимі банки було поділено на 5 груп. Для п’ятої групи з
найвищим ступенем системної значимості визначено граничне значення
інтегрального показника системної значимості на рівні більше 18,5% і входить
до цієї групи тільки Приватбанк. Четверту групу за рівнем системної
значимості створюють 2 державні банки Ощадбанк і Укрексімбанк, граничне
значення показника становить більше 7,4%. До третьої, другої і першої груп
входить по п’ять банків. Для третьої групи показник системної значимості
знаходиться в інтервалі від 3 до 7,4%; для другої – від 2 до 3%; для першої –
від 1 до 2%.
Наявність в банківській системі системно значимих банків передбачає
розробку концепції їх регулювання з врахуванням системних ризиків та
використання спеціальних інструментів банківського нагляду. Зокрема,
пропонуємо передбачити такі інструменти:
1. Підвищені вимоги до капіталу з врахуванням стандартів Базеля ІІІ. Для
банків України доцільно ввести норматив адекватності основного капіталу,
який на сьогодні відсутній, і підвищені вимоги до якого для кожної з груп
системно значимих банків передбачені Базельським комітетом.
2. Встановлення підвищених вимог до розкриття інформації системно
значимими банками, що сприятиме підвищенню їх транспарентності, а також
відповідальності за здійснювані операції, зокрема передбачити більш повне
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розкриття
інформації про систему управління ризиками,
результати
проведення стрес-тестів, якість активів банку тощо.
3. Удосконалення системи ризик-менеджменту в системно значимих
банках. Останні мають розробляти власні методики визначення внутрішніх
кредитних рейтингів.
4. Впровадження посиленого нагляду із застосуванням превентивних
методів, включаючи прогнозування ситуації в банку та вчасне реагування на
можливі загрози для стабільності банку та банківської системи. Прогнозування
показників діяльності банку має бути обов’язковою складовою аналізу
банківської діяльності з метою упередження виникнення кризової ситуації в
системно значимих банках.
Висновки. На сьогоднішній день длярегулятора важливим завданням є
визначення системно значимих банків та забезпечення ефективного
регулювання і нагляду за цими банками. Запропонована методика, розроблена з
врахуванням вимог Базельського комітету та особливостей функціонування
банківської системи України, дозволила визначити системно значимі банки та
розподілити їх на групи за ступенем системної значимості.
Натомість, в Україні не можуть бути застосовані рекомендації
Базельського комітету щодо регулювання системно значимих банків за
допомогою встановлення додаткових вимог до достатності основного капіталу,
оскільки чинним законодавством не передбачено
використання такого
інструменту. До системно значимих банків в Україні мають бути висунуті
додаткові вимоги щодо підвищення капіталу, ліквідності та прозорості
діяльності з врахуванням системної значимості і ризиків в їх діяльності.
Доцільним також є впровадження нормативу адекватності основного капіталу.
1. A framework for dealing with domestic systemically important banks/ Basel Committee on
Banking Supervision [Електроннийресурс] : http://www/bis.org/publ
2. Praet P. Macro-prudential and financial stability statistics to improve financial analysis of
exposures and risk transfers. Fitch ECB Conference on Statistics on “Central Bank statistics:
What did the financial crisis change”/ 2010/
3. Айвазян С.А., Выявление системно значимых финансовых организаций: обзор
методологий / С.А.Айвазян, И.К.Андриевская, Р.Конноли, Г.И. Пеникас // Деньги и
кредит.- 2011.- № 8.- С.13-18.
4. Офіційний сайт Центрального банку Росії // [Електронний ресурс]. – Доступний з : <
http:// www.cbr.ru>.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах розвитку банківської системи України формування
ресурсної бази вітчизняних банків має велике значення для їх ефективної
діяльності. Наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів дозволяє
здійснювати активні операції з метою отримання максимального рівня
прибутку і диверсифікації ризиків. Одним з основних джерел формування
ресурсної бази є проведення депозитних операцій банками.
Специфічність депозитних операцій полягає у визначальній ролі клієнта
банку, який самостійно приймає рішення щодо виду та величини депозитного
вкладу. Тобто саме клієнт вирішує, яку частку своїх доходів він може
спрямувати на заощадження. Виходячи з цього, заходи впливу на поведінку
потенційних вкладників в умовах конкурентної боротьби за клієнта мають
зайняти вагоме місце в процесі розробки та реалізації депозитної політики
банку.
Також слід зазначити, що розвиток депозитного ринку в Україні значною
мірою залежить від процесів, які відбуваються на грошово-кредитному ринку
та в економіці загалом. Депозитний ринок віддзеркалює загальний стан і тенденції грошово-кредитного ринку, вплив на нього інфляційних процесів та
тенденцій до зростання грошових доходів населення. Економічною
передумовою зростання обсягів депозитів і вкладів населення у комерційні
банки є позитивні тенденції щодо зростання грошових доходів та заробітної
плати громадян України. Проаналізуємо, як розвивається ринок депозитних
послуг в Україні. За даними НБУ, у лютому 2014 року загальний обсяг
депозитів становив 679 038 млн. грн, з яких депозити фізичних осіб 449 028
млн. грн.(66%), депозити юридичних осіб 230 011 млн. грн. (34%) (рис. 1).

Депозити юридичних осіб

230 011

Депозити фізичних осіб

449 028

Рис. 1 Структура депозитів у розрізі суб’єктів
станом на лютий 2014 року, млн. грн.
Джерело: Складено автором на основі даних НБУ
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В Україні переважають строкові депозити, що в сукупності складають
469 740 млн. грн. (69 %), тоді як поточні депозити складають 209 299 млн. грн.
(31%). Основну частину строкових депозитів (345,6 млрд. грн.) банки
залучають в населення, тоді як юридичні особи більшу частину вкладів
тримають у формі поточних депозитів.
Протягом року зберігалася позитивна динаміка росту строкових депозитів
населення (НБУ подає +52,4 млрд. грн. за 12 місяців 2013 року). Соціально
політичні протести дещо сповільнили ріст депозитів, але банки на фоні певного
дефіциту ліквідності почали підвищувати депозитні ставки, особливо короткі
(рис. 2).

259 366
209 299
178 621

31 753

на вимогу

до 1 року

від 1 року до 2
років1

більше 2 років

Рис. 2. Структура депозитів за строковістю
станом на лютий 2014 року, млн. грн.
Джерело: Складено автором на основі даних НБУ

Станом на лютий 2014 року валютна структура депозитного портфелю на
58% була представлена гривневими вкладами (392 266 млн. грн.) та на 42%
депозитами в іноземній валюті (286 773 млн. грн.) За графіком бачимо, що
частка гривневих депозитів протягом пяти років знаходилась в межах 60%, але,
порівняно з 2008 роком, можна сказати, що вклади в гривні поступово
витісняють вклади в іноземній валюті. Так, у 2008 році вклади в гривні
становили 201 835 млн. грн. (56,1 %), а в іноземній валюті -157 905 млн. грн.
(43,9%) (рис.3).
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Рис. 3. Зміна структури депозитів за валютами
протягом 2008 - 2014 років, млн. грн.
Джерело: Складено автором на основі даних НБУ

Розглянемо банків - лідерів за обсягом залучених депозитів станом на
01.07.2013року. Лідерами ринку депозитів за обсягом загального депозитного
портфелю виступають такі великі системні банки, як Приватбанк,
Укрексімбанк, Ощадбанк, Дельта, Райффайзен банк Аваль. Рейтинг банків
наведено на рис. 4. Названі банки-лідери за обсягом залучених депозитів
характеризуються широкою географічною мережею відділень та давно
присутні на українському ринку.
ПРИВАТБАНК
УКРЕКСІМБАНК
19,72%

ОЩАДБАНК
ДЕЛЬТА БАНК

41,97%
7,13%
7,03%

РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ
ПУМБ

4,88%
4,70%

2,57%
2,81%

2,92%

3,06% 3,21%

UniCredit (УКРСОЦБАНК)
УКРСИББАНК

Рис. 4. Банки - лідери за обсягом залучених депозитів станом на 01.07.2013р., %
Джерело: Складено автором на основі даних[2].

Таким чином, стан ринку депозитних послуг є важливим фактором
впливу на ефективність діяльності банків. Адже наявність достатнього обсягу
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грошових ресурсів банку, основною частиною яких є кошти, залучені від інших
фізичних та юридичних осіб − необхідна умова ефективної кредитної
діяльності, що є основним чинником у забезпеченні фінансової стійкості та
надійності комерційних банків та важливим фактором стабільного розвитку
банківської системи в цілому. Тому особливо важливими є розробка та
застосування комерційними банками заходів щодо удосконалення роботи у
сфері надання депозитних послуг, що сприятиме збільшенню обсягів залучених
банками коштів.
1. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua.
2. Квартальний огляд банків. Депозити / Корнилюк Р. Жовтень 2013. – 31 с.
3. Гончарук К. В. Ринoк депозитних пoслуг фізичних осіб України: сучaсний стан і
перспективи розвитку/ К. В. Гончарук // Вісник університету бaнківської справи НБУ.
2012. − № 3 (15). –31−34 с.

Клєткіна Марина Олекcандрівна
ІІ курc магіcтратури, cпеціальніcть «Банківcька cправа»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д.е.н., проф. Ваcильченко З.М.
ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
З ЛІЗИНГОВИМИ КОМПАНІЯМИ
Актуальність розвитку лізингу в Україні, включаючи формування
лізингового ринку, обумовлена передусім несприятливим станом парку
устаткування: значна питома вага морально застарілого устаткування, низька
ефективність його використання, відсутність забезпеченості запасними
частинами тощо. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати лізинг,
який об’єднує всі елементи зовнішньо-торгівельних, кредитних та
інвестиційних операцій. Але саме для цього необхідне виявлення основних
проблем та перспектив розвитку лізингу і, відповідно, здійснення
стимулювання розвитку лізингових відносин [5].
Попри широку розповсюдженість лізингу у розвинутих країнах, та
незважаючи на активний розвиток фінансової системи в нашій державі, в
економічному середовищі України такий вид кредитування ще вважається
досить молодим. Тому окремі науковці пропонують використовувати деякі
заходи для активізації операцій фінансового лізингу, а саме диверсифікувати
джерела інвестування, створити єдину інформаційну систему, а також
використання страхового резерву у лізингоодержувача з віднесенням його на
валові витрати [3, с. 66].
Крім цього на даному етапі розвитку лізингового ринку в Україні слід
враховувати та використовувати позитивний зарубіжний досвід.
Однією з практик в Україні може стати досвід Польщі, де лідерами в
лізинговому бізнесі є спеціалізовані компанії, які підконтрольні банкам.
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Виділимо основні причини створення лізингових компаній при потужних
банках: падіння платоспроможності підприємств; криза в інвестиційній сфері;
складна ситуація на світових фінансових ринках; недоступність до вітчизняних
банківських ресурсів. Тому прогнозованим стало те, що лізингові компанії
зацікавлені у створенні інвестиційних груп разом з більш потужними
інвестиційними посередниками, а саме – з банками. Така форма організації має
ряд суттєвих переваг.
Розглянемо переваги від взаємодії банків та лізингових компаній для
лізингових компаній:
— лізингова фірма, що створена банком, отримує можливість залучати
пільгові кредити для розширення своєї діяльності, по яким фінансується і
інша власна діяльність банківської установи;
— ефективне управління ліквідністю. Для спеціалізованих лізингових
компаній особливо актуальним є ризик ліквідності, так як оборотність
фінансування лізингу досить складна для прогнозування. В банку, для якого
лізинг – не основний вид діяльності, ризики ліквідності компанії, створеної
при банківській структурі покриваються ліквідними активами банку;
— банки мають великі можливості щодо встановлення справжньої
платоспроможності лізингоотримувача, що дозволяє лізинговій фірмі
приймати виважене рішення щодо клієнта на підставі більш достовірної
інформації [1, с. 36–37].
В межах банківсько–лізингового бізнесу банківські установи отримують
наступні переваги:
— лізинг є досить вигідним інструментом для більшості банків, оскільки під
лізинговими операціями слід розуміти використання короткострокових або
середньострокових кредитних ресурсів;
— для багатьох банків розроблена окрема стратегія щодо лізингового
бізнесу, так як обсяги кредитування дещо знизились за останній рік, тому
лізинг може стати тим інструментом, в який банки може направляти
тимчасово вивільнені короткострокові ресурси при досить високій
дохідності;
— в заставу до банку потрапляють предмет лізингу, майнові права на
лізингові платежі за договором лізингу;
— лізингова компанія виконую ряд обов’язків, а саме: здійснює аналіз
кредитоспроможності, займається низкою технічних питань;
— ризики банки поділяють з лізинговими компаніями, які фінансують за
рахунок власних коштів від 5 % до 50 % від суми кожного проекту;
— збільшення клієнтської бази та нарощування кредитного портфелю [2].
Про інтерес вітчизняних банківських установ до створення кептивних
лізингових компаній на даному етапі говорить той факт, що сьогодні велика
кількість провідних лізингових компаній є підконтрольні різним банківським
групам і успішно з ними співпрацюють.
Одним із перших банків, що створив підконтрольну собі лізингову
компанію був АКБ «Україна». В 1996 році розпочав свою діяльність
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Фінансово–лізинговий дім «Україна» для надання послуг на ринку лізингового
кредитування [1, с. 36–37].
Серед лізингових компаній, що сьогодні працюють на українському
ринку лізингу, можна виділити ТОП-10 компаній, які активно поводять себе на
ринку і залишаються в десятці лідерів вже декілька років підряд, займаючи те
чи інше місце. Рейтинг першої десятки лізингодавців за 2012 рік, який
проводить Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців», очолила компанія
ВТБ Лізинг Україна з портфелем у 3,5 млрд. гривень, друге місце посів
Райффайзен Лізинг Аваль з портфелем 2 млрд. гривень, на третьому УніКредит Лізинг з портфелем в 1,57 млрд. грн. (табл.1).
Таблиця 1
ТОП-10 лізингових компаній України
(рейтинг відносно розміру лізингового портфелю)
№

Назва компанії

1
2

ВТБ Лізинг Україна
Райффайзен Лізинг
Аваль
УніКредит Лізинг
ІНГ Лізинг Україна
ОТП Лізинг
Порше Лізинг Україна
Хюпо Альпе-АдриаЛізинг
АLD Аотое/Перша
лізингова компанія
Євро Лізинг
Сканія кредіт Україна

3
4
5
6
7
8
9
10

2012 р.,
млн.
грн.
3505.03
2004.80

2011 р.,
млн.
грн.
4869.36
1913.29

2010 р., Темп приросту, %
млн.
20102011грн.
2011 рр. 2012 рр.
5230.27
-6.90
-28.02
1329.86
43.87
4.78

1415.13
1336.70
1156.11
546.44
491.72

1459.52
1482.00
756.89
363.83
677.14

1462.60
1420.00
131.46
229.83
796.78

-0.21
4.37
475.78
58.31
-15.02

-3.04
-9.80
52.74
50.19
-27.38

466.32

336.00

294.60

14.05

38.79

323.56
350.00

412.58
138.60

429.49
238.68

-3.94
-41.93

-21.58
152.53

Джерело: складено автором на основі [6].

З таблиці видно, що в лідерах залишаються лізингові компанії, що є
підконтрольні банкам, що ще раз підкреслює вигідність такої співпраці.
Проте, останнім часом під впливом світової економічної кризи у
стосунках між банками та лізинговими компаніями виникли проблеми в
результаті росту курсу іноземних валют, в першу чергу долара США та Євро,
до гривні. Більшість лізингових компаній, сподіваючись на постійну відносну
стабільність валютного ринку, не прив’язували лізингові платежі до курсів
іноземних валют. На жаль, навіть якщо у договорі лізингу і передбачено
збільшення лізингового платежу у відповідності до зміни курсу, більшість
лізингоодержувачів відмовляється сплачувати перераховані лізингові платежі,
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мотивуючи це тим, що така норма не передбачена чинним законодавством
України.
На сучасному етапі розвитку економіки майже відсутні передумови для
залучення інвестиційних ресурсів, в першу чергу, для відтворення основних
фондів. Тому лізинг є інвестиційним механізмом оновлення основних засобів,
який у всьому світі використовується банками як різновид фінансової послуги і
в той же час є самостійною галуззю небанківського фінансування. Практика
доводить, що ефективна взаємодія між банками та лізинговими компаніями
приносить економічну вигоду банкам, лізинговим компаніям та країні в цілому
[4].
Отже, в умовах фінансових кризових явищ, створення вигідних тандемів
між різними учасниками інвестиційного призведе лиш до позитивних
результатів. В наступні роки можемо спрогнозувати, що кількість незалежних
лізингових компаній буде зменшуватися, а на їх місце прийдуть інвестиційні
групи, до складу яких будуть входити банки та лізингові компанії. Серед
перспективних напрямків співпраці банків та лізингових компаній відмітимо
сек’юритизацію лізингових зобов’язань та випуск облігацій.
1. Безклубна Н. Л. Роль банків у сфері лізингу та причини його стримування в Україні /
Н. Л. Безклубна // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 36–37.
2. Гудзинська Л.Ю., Погорілий Д.В. Роль комерційних банків у створенні лізингового
кредитування в Україні // «Економіко–правові особливості розвитку України та її
регіонів в умовах євроінтеграції»: Матеріали всеукр. науков.–практичн. конф. 15–16
бер. 2011 р. – Сімферополь: Кримський ін.–т економіки та господарства права, 2011.
3. Олійник О.В. Фінансовий лізинг: Проблеми та шляхи вирішення. // Фінанси України.
– №9. – 2004. – С.66.
4. Сисоєва, Л. Ю. Взаємодія лізингових компаній з банківськими установами щодо
інвестиційного забезпечення відтворення економіки [Текст] / Л. Ю. Сисоєва //
Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4 (107). - С. 96-100.
5. Яковлєв Д.В., Овсак О.П. Визначення основних проблем і перспектив розвитку
лізингу в Україні // Проблеми підвищення ефективності інфра-структури: Зб. наук.пр.
– К.: НАУ [Тест], 2011. – Вип.31.
6. Офіційний сайт Українського об’єднання лізингодавців / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // www.uul.com.ua.

КлимчукОлександр Аркадійович
IV курс, спеціальність «Фінанси»
Луцький національний технічний університет
Науковий керівник:к.е.н., доц. Коробчук Т.І.
РОЛЬ ВКЛАДІВ НАСЕЛЕННЯ
У ДЕПОЗИТНІЙ ПОЛІТИЦІ БАНКУ
Здійснення депозитних операцій – одна з основних передумов для
забезпечення банківської діяльності, бо за рахунок саме залученого капіталу
покривається значна частина потреб банку. А ефективне функціонування
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депозитного ринку, в свою чергу, забезпечується не лише централізованим
захистом депозитних коштів, а й оптимізацією депозитної політики кожного
окремого комерційного банку.
Питанням, пов’язаним із дослідженням теоретичних основ формування
депозитної політики банків, практики її реалізації та шляхів удосконалення,
присвячені роботи Васюренка О., Дзюблюка О., Дмитрієвої О., Зайцева О.,
Рисіна В., Савлука М. та ін.
На формування депозитних вкладів фізичних осіб впливають як
внутрішні (ріст доходів населення, система гарантування вкладів, депозитний
потенціал фінансового ринку, зміни в податковому законодавстві) так і
зовнішні фактори.
Зовнішні фактори доцільно розділити на чотири групи [1, с. 314]:
економічні (стан і динаміка ВВП; рівень інфляції в державі; стан
грошово-кредитної системи; бюджетний дефіцит; рівень зайнятості населення;
рівень економічного розвитку та інфраструктура окремих галузей, регіонів;
процентні ставки конкурентів на депозитні послуги; кон’юнктура ринку
депозитних послуг; рівень конкуренції в банківській діяльності; стан ринку
банківських послуг; регулювання банківської діяльності НБУ),
політичні (політична стабільність; валютне регулювання банківської
діяльності; антимонопольне регулювання банківської діяльності),
технологічні (рівень розвитку технології щодо надання депозитних
послуг; конкурентоспроможність технології щодо надання депозитних послуг;
технологічні розробки та тенденції щодо надання депозитних послуг);
соціально-культурні (стан соціального середовища; соціальні
настанови (довіра) населення щодо надання депозитних послуг;
поінформованість населення про депозитну діяльність; демографічна ситуація в
державі; схильність індивіда до ризику у сфері депозитної діяльності).
Клієнти банку прагнуть зберігати свої гроші в різних формах і для
конкретних цілей. Але більшість банківських установ приділяли недостатню
увагу залученню депозитів, акцентуючи її лише на кредитуванні. Споживачі із
недостатнім рівнем доходу розміщатимуть депозитні вклади тільки в тих
банках, де для них будуть створені спеціальні умови зацікавленості.
Домогосподарства ж депозитами прагнуть компенсувати нерівномірність свої
доходів. Тому саме висока процентна ставка за депозитами є головним
фактором залучення клієнтів із низьким рівнем доходу до ощадних
послуг.Проаналізуємо її динаміку на основі індексу ставок за депозитами
фізичних осіб (див. табл. 1). Цей індекс розраховується, як відомо, компанією
ThomsonReuters за методикою, розробленою спільно з НБУ, на основі
номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються
провідними учасниками українського ринку банківських депозитів фізичних
осіб (використовуються номінальні ставки банку по «класичному» депозиту для
стандартних сум на відповідні терміни).
Спостерігаємо зростання українського індексу ставок за депозитами
фізичних осіб за досліджуваний період.Відповідно, упродовж цього періоду
стабільною була питома вага вкладів населення в структурі залучених коштів –
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63-66%. А розподіл депозитів фізичних осіб за видами валют характеризує
зростання частки довгострокових вкладів, що спричинене зменшенням питомої
ваги короткострокових.
Таблиця 1
Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб*
2014р.
Валюта
2011р. 2012р. 2013р.
(станом на 08.04)
Гривня
15,66 19,57 18,01
19,16
Долар США 7,44
7,99
7,90
8,30
Євро
5,70
6,88
6,61
7,21
*Джерело: [2]

За останні чотири роки обсяг депозитів фізичних осіб неухильно зростав:
у 2010р. – на 61 млрд. грн., у 2011р. – на 25 млрд. грн., у 2012р. – на 51,3 млрд.
грн., у 2013р. – на 70,9 млрд. грн. За даними статистичної звітності НБУ, в
лютому 2014 року банки України залучили 105,6 млрд. грн. нових депозитів, з
яких кошти фізичних осіб складають 54,3%, незважаючи на те, що населення
зняло 7,6% своїх гривневих депозитів (понад 19 млрд. грн.) і 6,3% валютних
($1,4 млрд.) [2]. Проте, обсяг депозитних ресурсів є недостатнім для
задоволення потреб кредитного та інвестиційного фінансування економіки.
Варто зазначити, що проблема оптимізації депозитних операцій
комерційного банку полягає в досягненні кількісних параметрів, таких, як
прибутковість,
за
умови
дотримання
ліквідності.
Основними
кількіснимипоказниками, що слугують основою для прийняття рішень щодо
оптимізації депозитних операцій банку є :
кількість вкладників на 1000 жителів, що одержують доходи
(відношення кількості вкладників-фізичних осіб до кількості жителів регіону,
що одержують доходи, помножена на 100%);
сума внеску на душу населення (відношення залишківвнесків і
депозитів до кількості населення, що одержує доход);
середній розмір внеску на один рахунок;
коефіцієнт залучення коштів у внески і депозити (відношення суми
внеску на душу населення до середнього внеску на один рахунок) [3, с.16].
Таким чином, для того, щоб визначити категорію вкладників та міру
задоволення їх потреб, кожен банк повинен здійснювати, на нашу думку,
оцінку своєї депозитної політики за такими векторами:
1) визначення кількості потенційних вкладників (соціологічне
дослідження);
2) аналіз структури депозитів у кількісному виразі (динаміка та склад);
3) аналіз структури депозитів у якісному виразі (за видами);
4) аналіз структури депозитів за термінами залучення.
І, звичайно, така оцінка повинна завершуватись розрахунком ланцюгових
та базисних абсолютних і відносних відхилень за досліджуваний період.
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А першочерговими практичними кроками до оптимізації депозитної
політики за рахунок вкладів фізичних осіб мають стати: постійний моніторинг
ринку заощаджень з метою оптимізації управління депозитним портфелем;
детальне вивчення цільових ринків для забезпечення мінімізації депозитного
ризику; індивідуальний підхід до різних груп клієнтів; подальше розширення
спектру депозитних послуг.
1. Волохата В.Є. Фактори формування депозитних ресурсів банку [Електронний ресурс]
/
В.Є.
Волохата.
–
Режим
доступу:
http://www.businessinform.net/pdf/2013/8_0/310_316.pdf
2. Показники фінансового
ринку
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:http://www.bank.gov.ua/control/uk/allinfo
3. Дмитрієва О.А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку / О.А.
Дмитрієва // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 15-17.
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ХЕДЖУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ
Дедалі більш інтегрованим в глобальні ринкові процеси з кожним роком
стає фінансовий ринок України, що характеризується тіснотою співпраці
резидентів з міжнародними контрагентами у контексті участі України в СОТ та
в перспективі встановлення преференційного режиму торгівлі в рамках
імпліментації економічної частини договору про Євроасоціацію. Все це
зумовлює паралельну участь фінансового ринку в даних процесах симетрично
до стратегії зовнішньоекономічної діяльності учасників реального сектору
економіки. Тому головним викликом на сьогодні для вітчизняних банків та
небанківських фінансових посередників є прийняття на себе глобальних
ризиків, що виносить нові потреби і вимоги для інструментів застереження
ризику. Звідси постає актуальність застосування хеджових інструментів у
системі страхування фінансових ризиків.
З позицій фінансового інжинірингу корисність хеджового інструменту
виходить зі здатності ф’ючерсних ринків з великою точністю прогнозувати
майбутні ціни, яка є можливою через органічний зв’язок між спотовим ринком
(ринком реальних товарів з негайною поставкою) та його прогнозом
(ф’ючерсним ринком), котирування на яких відрізняються на величину
базису[1, c. 10].
Як інструмент управління прийнятими ризиками хеджування(hedging)–
це процес збалансування ринкових позицій учасників з метою уникнення або
мінімізації фінансових втрат. Операція хеджування полягає в тому, що фірма
або особа, яка продала (купила) реальний товар поза біржею або на біржі з
поставкою в майбутньому (форвард), бажаючи використати існуючий на
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момент укладення угоди рівень цін, одночасно виконує таку ж або обернену
операцію на ф’ючерсному ринку. Тобто якщо на спотовому ринку фінансовий
актив має тенденцію до зростання, то хеджовий інструмент попереджує збитки
від зміни цінової тенденції у бік знецінення. При цьому можливо закривати
позицію і на строковому ринку шляхом укладення офсетної угоди, що залежить
від міри співпадіння очікувань розвитку ринку та котирувань на ринку
майбутніх поставок.
Проте арсенал застосування хеджових інструментів на вітчизняних
торгових майданчиках є достатньо звуженим, що провокує недостатній обсяг
капіталізації ринку похідних фінансових інструментів в порівнянні зі світовим
досвідом.
На кінець 2012 р. обсяг кумулятивного обороту укладених строкових угод
на українському ринку цінних паперів становив 24, 91 млрд. грн, що дозволило
нароститикапіталізацію ринку в 92 рази протягом останніх 5 років[2].Щодо
2013 року, то обсяг виконаних строкових контрактів згідно з інформаційною
довідкою НКЦПФР про розвиток фондового ринку України становив 19, 713
млрд грн, що становить 87 % обсягу минулого періоду [3].
Проте дані обсяги не задовільняють умови всеохопності покриття
фінансових ризиків хеджуванням. Так, наприклад, для об'єднаної біржової
системи ММВБ-РТС обсяг щоденно укладених контрактів нині становить в
середньому від 25-40 млрд. у гривневому еквіваленті. Цьому сприяє
різноманітність розроблених стандартизованих деривативів на даному
торговому майданчику: тут в обігу 47 різних видів ф'ючерсів, зокрема на акції
найбільших компаній, курс долара, нафту, золото, платину, електроенергію,
сільгосппродукцію і на облігації держпозики, а також опціони на ці ф'ючерси.
Також глобальний ринок деривативів у 2012 році досягнув позначки 21 млрд
доларів США, що вже розмиває роль українських хеджерів у даному сегменті.
Пов'язано це з тим, що на українському ринку реалізовується лише один вид
ф'ючерса (на індекс Української біржі(UX)) і один вид опціону (на цей же
ф'ючерс) [2].
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Рис. 1. Структурне співвідношення реалізації стандартизованих деривативів та
позабіржових контрактів [2]
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Показником розвинутості ринку похідних фінансових інструментів є
частка реалізації контрактів на організованому ринку. До 2010 року до
половини всього обсягу обігу деривативів проходив через систему
позабіржових угод (рис.1), що було спровоковано наявною практикою
легалізації доходів через незабезпечені та неліквідні фінансові активи. Проте
протягом 2010-2012 рр. строкові контракти дедалі більше набувають рис
інвестиційного інструменту через переважну реалізацію контрактів через
організовані ринки за умов використання деривативів у арбітражних та
спредових стратегіях.
Головними хеджовими інструментами є похідні фінансових інструментів,
що включають в себе групи похідних цінних паперів (варранти),
стандартизованих деривативів (опціони, ф'ючерси) та позабіржових строкових
контрактів (форварди, свопи). Кожен з даних інструментів органічно
розробляється відповідно до вимог і стратегій торгівлі на відповідному ринку.
На сьогодні в світовій практиці активно застосовуться похідні, центральним
активом яких виступають процентні ставки, валютний курс, біржові індекси
(індустріальні чи композитні), дорогоцінні та група промислових металів,
сировинні ресурси (енергоносії та сільськогосподарська продукція).
Обмеженість інструментного ряду деривативів в Україні, полягає в
низьких обсягах спотової торгівлі на сировинних ринках і ринку корпоративних
цінних паперів, оскільки до нині переважаючим сегментом фондового ринку
України є торгівля державними борговими цінними паперами. Проте за
теперішніх умов плаваючого режиму курсоутворення та високого рівня
капіталізації спотового міжбанківського ринку все більш актуальним стає обіг
валютних деривативів.
Отже, страхова функція похідного інструменту очевидна і майбутнє
стоїть за гібридними хеджовими пакетами, що переслідуватимуть
спекулятивно-інвестиційний характер операцій, які розширять аудиторію
зацікавлених користувачів. Звідси для посилення ролі ринку похідних
фінансових інструментів торгівельним системам України слід розвинути
наступні деривативи:
1. бінарні опціони на валютні активи в межах УМВБ та міжбанківського
ринку України;
2. розробити стандартизований контракт на індекс ПФТС у різних
модифікаціях, а також на композитну серію;
3. розширити об'єм мінімального лоту для угод на організованому ринку з
метою розвитку інвестиційної функції хеджу;
4. гармонізувати практику визначення бази оподаткування для акцизу та
біржового курсоутворення на похідні інструменти.
1. Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования. 4-ое переиздание [Текст]: Монография–
М.: ИНФРА-М, 2010. – 509 с.
2. Річний звіт НКЦПФР за 2012 рік: інновації для розвитку ринку/[Електронний
ресурс].-Режим доступу: http://www.nkcpfr.gov.ua.
3. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом 2013
року/[Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.nkcpfr.gov.ua.
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ПРОБЛЕМНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ
Важливою економічною основою діяльності банків є формування
якісного кредитного портфеля. Проблемні кредити після фінансової кризи
2008-2009 років вважаються чи не найбільшим гальмівним фактором
банківської системи. Для українських банків проблемна заборгованість у
вигляді неповернутих іпотечних, споживчих корпоративних позик залишається
значною. Недосконале управління кредитними ризиками у банківських
установах, суттєве погіршення якості кредитних портфелів та ускладнює
подальшу кредитну діяльність банку, а також негативно впливає на фінансову
стійкість банківських установ, їх конкурентоспроможність та довіру до всієї
банківської системи країни.
Кредитні операції класифікуються залежно від рівня ризику та
поділяються на найвищий, помірний, значний, високий та найнижча реалізований.
Звітність по кожному з видів проблемних позик
оприлюднюється дуже фрагментарно. Кожен має своє трактування щодо
віднесення кредитів до певної категорії проблемності, адже надмірна чесність у
даному питанні може суттєво погіршити фінансову стійкість банку на папері.
[4]
Отже, розвиток управління проблемною заборгованістю банківської
системи неможливий без вдосконалення підходів до проблемних кредитів, що
дозволить підвищити своєчасність їх виявлення, а також підвищити
обґрунтованість вибору інструментів управління для кожного проблемного
кредиту.
Темою проблемних кредитів займалися А. М. Мороз, В. А. Алексійчук, В.
С. Андрійчук, Л. О. Коваленко, В. І. Логвиненко, О. В. Васюренко, І. І.
Кириленко та ін. Питання управління проблемними кредитами досліджувалися
в роботах К. М. Д’яконова, С. А. Ільясова, А. П. Казарцева, В. І. Крилової, О. К.
Любунь, Л. Д. Примостки, І. В. Сала, В. І. Міщенка, Н. М. Ликової. Але,
незважаючи на отримані наукові результати не вирішеними та дискусійними
залишаються багато питань у цій сфері.
Прострочені кредити - це сума прострочених платежів за кредитом на
певну дату, лише та частина заборгованості по кредиту, яка не погашена в
строк. Отже, обсяг простроченої заборгованості є відносно менший до
загальних обсягів кредитів по яким допущено прострочення.[1]
Таким чином до проблемних кредитів можно відносити кредити, за якими
спостерігається ознаки проблемності повернення, а саме недотримання умов
кредитування та значні порушення строків виконання зобов’язань перед
банком, своєчасно не проведені один чи кілька платежів, має місце втрата
якості чи вартості забезпечення, погіршився фінансовий стану позичальника,
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або наявна негативна інформація про нездатність виконання позичальником
своїх зобов’язання та інші обставини, які дозволяють банку мати сумнів щодо
повного та своєчасного повернення кредиту.
Згідно з даними НБУ на 1.01.2014 обсяг прострочених кредитів становить
78,566 мільярдів гривень - 9,1% від загального кредитного портфелю.
Історичний максимум показника становив 11,2% на початку 2011 року.
Структуру прострочених кредитів НБУ розкриває лише у розрізі галузей
нефінансових корпорацій - 54,8 мільярда гривень, тоді як обсяги прострочених
позик за іпотечними споживчими, муніципальними і державними кредитами не
оприлюднюються регулятором.[3]
У 2011 році більш високі вимоги до позичальників і посилення банками
роботи з оцінки ризиків стримували зростання простроченої заборгованості за
кредитами. Упродовж року динаміка прострочених кредитів була
різноспрямованою, але в цілому за результатами 2011 року залишки за
простроченими кредитами скоротились на 5,6 млрд. грн., або на 6,55%, і на
01.01.2012 становили 79,3 млрд. грн.
Недіючі кредити - загальна сума кредитів, які віднесені до сумнівних і
безнадійних категорії якості. МВФ рекомендує включати до недіючих кредитів
усі позики, які прострочені більш ніж на 3 місяці та позики, обслуговування
яких є слабким та незадовільним. До обсягу недіючих кредитів відноситься
загальний обсяг заборгованості за ними, а не тільки прострочена сума. Обсяг
недіючих кредитів постійно збільшується, особливо різкий підйом з 119 млн.
грн у ІІ кварталі 2012 до 166 млн. грн. в ІІІ кварталі 2012 року. На початок 2014
даний показник складав 160 млн. грн. НБУ змушений щокварталу повідомляти
обсяг недіючих кредитів у рамках системи поширення фінансових даних МВФ.
За 4 квартал 2013 року недіючі кредити суттєво зросли: з 118,6 до 169,3
мільярда гривень.
Залишки за кредитами, наданими сектору домашнього господарства, у
гривневому еквіваленті збільшилися з початку року на 16.1 млрд. грн., або на
8.4%, і на 01.03.2014 становили 208.6 млрд. грн. Зокрема продовжували
зростати залишки кредитів, наданих домашнього господарства у гривнях:
короткострокових – на 0.7 млрд. грн., або на 1.3%, від 1 року до 5 років – на 0.7
млрд. грн., або на 1.6%. Кредити в національній валюті отримувалися
переважно на споживання. Кредитна заборгованість домашнього господарства
в іноземній валюті у валютах номінації знизилася. Проте за рахунок курсових
різниць залишки кредитів в іноземній валюті зросли на 15.1 млрд.грн., або на
22.7%, особливо довгострокових. Відповідно частка кредитів в іноземній
валюті в загальному обсязі наданих кредитів збільшилася до 39.2% порівняно з
35.1% на кінець 2013 року та 34.6% у січні 2014 року.[3]
Слід відмітити, що зростання частки проблемних позик у кредитному
портфелі українських банків призводить до зростання непрацюючих активів та
скорочує можливості кредитування національної економіки.
Більш зважений підхід при віднесенні проблемних кредитів до категорії
високого ризику і безнадійного призвів до різкого зростання сумарного
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портфелю недіючих кредитів. Проте у першому півріччі 2013 року обсяг
недіючих кредитів, поступово знизився на 4,3 мільярди гривень.
Отже, для покращення ситуації з простроченою заборгованістю
необхідно:
- вдосконалити систему визначення кредитоспроможності позичальника
та ризикованості наданих позик;
- коригування як кредитної політики самих банків, так і методології
регулювання їх діяльності з боку держави.
- удосконалення законодавчої бази та системи банківського нагляду;
- створити більш зважений процес надання кредитів: від подання заяви
на отримання кредиту до погашення позики;
Висновок. У банківському секторі спостерігається значний обсяг
проблемної заборгованості за наданими кредитами, що пов‘язано як із
суб‘єктивними, так і об‘єктивними причинами. Прострочена кредитна
заборгованість є державною проблемою, оскільки вона знецінює активи
банківської системи та погіршує в цілому стан банківської системи, що вимагає
прийняття радикальних заходів як з боку Національного банку України, так і з
боку керівництва банківських установ другого рівня.
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5. Слобода Л. Напрямки вдосконалення роботи банків України з проблемними активами
в посткризовий період/Слобода Л. Дунас Н., // Вісник НБУ. – 2011. - № 4. – С. 46-51.
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ
В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
У результаті кредитної діяльності утворюється основна частка чистого
прибутку, з якого формуються фонди банку. Водночас із структурою і якістю
кредитного портфеля пов’язаний кредитний ризик, основний з ризиків, на які
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може наражатися банк у процесі операційної діяльності. Мінімізація
кредитного ризику дає змогу не лише запобігти можливим втратам банку від
кредитної діяльності, а й не допустити виникнення серйозних проблем із
ліквідністю та платоспроможністю. Це зумовлює актуальність проблеми
управління кредитними ризиками в сфері банківського бізнесу.
Слід відмітити декілька моментів стосовно кредитного ризику. По-перше,
кредитний ризик входить до широкої області фінансового ризику і тісно
пов’язаний у ній і з процентним, валютним, галузевим та іншими ризиками
банківської діяльності. Так, неповернення кредитів викликає збільшення ризику
ліквідності і ризику банкрутства банку. По-друге, кредитний ризик для банку
загострюється в зв’язку з тим, що банки позичають не свої власні кошти, а
кошти вкладників і кредиторів. По-третє, рівень ризику постійно змінюється.
Це відбувається тому, що як банки, так і їх клієнти оперують в економічному,
політичному і соціальному динамічному оточенні, де умови постійно
змінюються.
Аналіз діяльності комерційних банків щодо забезпечення повернення
наданих позик свідчить про негативну тенденцію, оскільки в Україні на
01.01.2013 р. на частку прострочених та сумнівних до повернення позик
припадало 8,9 % від загальної суми кредитних вкладень банків [1, с. 51], що
перевищує критичний рівень цього показника (при його значенні на рівні 7 % у
закордонній банківській практиці положення банку оцінюється як критичне).
Одним із першочергових способів мінімізації кредитних ризиків, що
використовується зарубіжними банками, є оцінка кредитоспроможності та
фінансової стійкості клієнтів. Саме цьому методу, зазвичай, надають перевагу
кредитні працівники, оскільки він дозволяє передбачити практично всі можливі
втрати, пов’язані з неповерненням кредиту завдяки наочній інформації про
фінансові можливості позичальника [2, с. 26-29]. Все більш використовуваним
у зарубіжній практиці стає метод оцінки кредитоспроможності позичальника
на основі балів, який передбачає розробку спеціальних шкал для визначення
рейтингу клієнта.
Вітчизняні банки в Україні використовують методики оцінки
кредитоспроможності, які мають певні недоліки у вигляді порушення правил
оцінки кількісних і якісних характеристик. Також проблемою є вироблення
кількісних нормативів для порівняння, оскільки існує розкид значень,
обумовлений галузевою приналежністю, а наведені в економічній літературі
бажані значення фінансових коефіцієнтів (фінансової стійкості, ліквідності
тощо) не враховують галузевих особливостей і специфіки діяльності
підприємств [3, с. 221-229].
Отже, для здійснення більш якісної оцінки кредитоспроможності
позичальників в Україні необхідно створити міжбанківську інформаційну базу,
до якої за результатами аналітичної роботи банківських службовців із
підприємствами різних галузей економіки зносилися б дані про оптимальні
критеріальні значення показників фінансового стану починальників, які
належать до відповідних галузей, що дасть можливість більш точно
прирахувати вагові значення різних коефіцієнтів.
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Страхування кредиторів є іншим способом мінімізації ризиків, який
широко застосовується у закордонній практиці. Воно передбачає повну
передачу ризику його неповернення організації, що займається страхуванням
[4, с. 120-125].
Отже, в аспекті мінімізації кредитного ризику особливу увагу слід
приділяти розвитку та удосконаленню співробітництва банків зі страховими
організаціями.
Однією з проблем українських банків є зосередження на роботі з вузьким
колом клієнтів, яке характеризується допущенням недооцінки кредитного
ризику з причини надмірної довіри та послаблення контролю з боку банків. [5,
с. 101-110].
Для вирішення цієї проблеми як у закордонній, так і в українській
практиці використовується метод диверсифікації кредитного ризику, який
передбачає розподіл можливостей банку щодо кредитування.
Отже, українські банки повинні балансувати між вигодами і витратами,
здійснюючи водночас і диверсифікацію, і спеціалізацію. Таким чином, в
Україні система методів мінімізації кредитного ризику перебуває ще на стадії
становлення. Для її вдосконалення вітчизняним банкам слід застосовувати
досвід зарубіжних банків, а саме:
удосконалювати та розвивати співробітництво банків зі страховими
організаціями;
здійснювати ефективне балансування між диверсифікацією та
спеціалізацією наданих кредитів;
встановлювати постійні контакти зі спеціалізованими товариствами з
оцінки майна.
1. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2013 року // Вісник НБУ –
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Динамічний розвиток економіки неминуче впливає на фінансовий ринок,
що посилює конкуренцію на всіх його сегментах. Жорстока конкурентна
боротьба на фінансовому ринку активізує інтеграційні процеси, що призводить
до об’єднання фінансових посередників різних сегментів ринку та їх
універсалізацію. Взаємодія фінансових інститутів направлена на розвиток та
вдосконалення послуг, розширення клієнтської бази, що збільшить
конкурентну позицію фінансових установ на ринку. Саме тому на сучасному
етапі найбільш поширеною є співпраця банків та страхових компаній.
Особливості взаємодії банківських установ та страхових компаній в своїх
роботах досліджували багато вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Л.
Єрмошенко, В. Кучеренко, Н. Ніколаєнко, Ю. Гавриленко, О. Притула, В.
Клейн, В. Фурман, К. Кемпбелл та інші.
Для забезпечення ефективної співпраці банків та страхових компаній
необхідно дослідити роль банківського страхування на сучасному етапі в
Україні та проаналізувати переваги та недоліки взаємодії банківських
інститутів зі страховими компаніями.
Негативний вплив світової фінансової кризи 2008-2009 рр. спричинив
суттєве зниження показників діяльності всіх сегментів фінансово ринку,
зокрема страхового та банківського. Таким чином, під час кризи страхові
компанії втратили близько 15% своїх прибутків, тому перед ними постало
питання в пошуку додаткових каналів продажу страхових послуг. Таким
каналом став банківський сектор, оскільки саме йому притаманна велика
концентрація грошових ресурсів та широка клієнтська база.
В сучасних умовах інтеграція фінансових посередників стає закономірним
явищем та одним із проявів новітніх тенденцій розвитку світових фінансових
ринків. Під взаємодією банків та страхових компаній (bancassurance) слід
розуміти процеси поступового об’єднання їх діяльності (від спільного продажу
до створення спеціалізованих фінансових установ), спрямованих на отримання
економічного ефекту, який досягається в результаті взаємодії трудових,
матеріальних та фінансових ресурсів. [1]
Банківське страхування є одним з найбільш вагомих каналів збуту
страхових послуг в Україні. На сьогоднішній день bancassurance в загальному
обсягу страхових премій страхових компаній, на думку експертів, складає
близько 35%, що пояснюється динамічним розвитком банківської системи, а
саме нарощування обсягів кредитування фізичних та юридичних осіб. Тому,
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зважаючи на тенденцію розвитку банківського та страхового сектору, можна
стверджувати про високий потенціал та необхідність вдосконалення
банківського страхування в Україні, що можна розглядати як ефективний
інструмент отримання додаткового доходу.
Взаємодія банків та страхових компаній можлива у формі агентських
відносин (шляхом укладання спільної угоди між банком та страховою
компанією), шляхом включення страхових послуг до банківських продуктів
(така форма взаємодії не є поширеною в Україні).
Bancassurance може функціонувати шляхом участі в капіталі банків
страхових компаній. (табл. 1)
Таблиця 1
Участь страхових компаній в статутних капіталах банків
Комерційний банк
ПАТ «БАНК РИНКОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ»
ПАТ «ЕРДЕ БАНК»
ПАТ «ФІНЕКСБАНК»
ПАТ «ПРОМЕКОНОМБАНК»
ПАТ «УНІКОМБАНК»
ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
ПАТ «МетаБанк»
ПАТ «МОТОР-БАНК»
ПАТ Банк «Морський»
ПАТ «СХІДНО – УКРАЇНСЬКИЙ
БАНК «ГРАНТ»
ПАТ «Полікомбанк»

Страхова компанія
ПрАт «СК «СтарПоліс»
ПрАТ «Народна фінансово-страхова компанія
«Добробут»
ТОВ «СК «Фінекс»
ПрАТ «Твоя страхова компанія»
ПрАТ «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ»
Страхове товариство з додатковою
відповідальністю «Захід-Резерв»
ПрАТ «СК «МЕТАЛУРГ»
Товариство з додатковою відповідальністю «СК
«МОТОР-ГАРАНТ»
ПрАТ «СК АНГАРАНТ»
Товариство з додатковою відповідальністю «СК
«ГРАНТСЕРВІС»
Товариство з додатковою відповідальністю «СК
«ІНТЕХ»
ПрАТ «Поліська страхова компанія»

%
40
54,2603
14,768
40,6277
19,4073
21,167
15,8479
63,7642
12,6286
23,8345
35,7787
19,2234

Джерело: [2]

Найбільш поширеним напрямом bancassurance в Україні є функціонування
банку в якості »опосередкованого» страхувальника, що складає близько 80%
всього банківського страхування. Це зумовлено тим, що при здійсненні
активних операцій банк вимагає від клієнтів страхування предметів застави та
життя, що є обов’язковою умовою отримання кредиту. При цьому, банки
реалізують політику обмеження кола таких страховиків шляхом процедури їх
акредитації, яка на сьогоднішній день є непрозорою та обтяженою.
Результат взаємодії банків і страхових компаній відображається в обсягах
таких статей доходів банку, як: комісійні доходи за послуги страхового агенту;
операційні витрати банків на страхування; обсяги погашення кредитів за
рахунок страхового відшкодування. [3]
Одним із головних пріоритетів bancassurance для страхових компаній є
отримання додаткових точок продажу та збільшення каналів доступу до
страхових продуктів. Bancassurance дає можливість страховим компаніям
збільшити обсяги страхових премій шляхом залучення нових клієнтів, тобто
збільшення своєї клієнтської бази за рахунок отримання доступу до клієнтської
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бази банків, збільшити ефективність роботи агентської мережі та значно
скоротити частку витрат з організації продажу страхових послуг.
На сучасному етапі в Україні не всі банки займаються bancassurance, тому
необхідно розширювати межі банківських установ, оскільки цей напрямок є
перспективним і має багато переваг: розширення набору послуг, які надаються
клієнтам банку, тобто перетворення банків на універсальні «фінансові
супермаркети»; збільшення прибутку за рахунок отримання комісійної
винагороди від реалізації страхових послуг; збільшення обсягів залучених
вільних коштів страхових компаній на рахунках банків; збільшення обсягів
виданих кредитів шляхом залучення клієнтів страхової компанії.
Слід зазначити, що інтеграція банків та страхових компаній вигідна
клієнтам фінансових установ, що полягає в спрощеному доступі до значно
ширшого спектра послуг в «одному вікні», сприяє зниженню грошових витрат
та економії часу.
Однак прослідковуються недоліки банківського страхування, а саме:
зниження довіри споживачів через нав’язування їм страхових послуг, різна
корпоративна культура банків і страхових компаній та недостатня
компетентність банку щодо управління страховими ризиками.
Висновок:Таким чином,дослідивши взаємодію банківських установ зі
страховими компаніями, можна стверджувати про необхідність подальшого
розвитку інтеграційних процесів на фінансовому ринку. Таке об’єднання
забезпечить стабільність діяльності фінансових інститутів, збільшить їхні
прибутки та сприятиме зростанню конкурентної позиції на фінансовому ринку
України.
В процесі дослідження було з’ясовано, що найбільш оптимальною
формою взаємодії банків та страхових компаній є створення «фінансових
супермаркетів» на базі банківських установ, що дозволить розширити спектр
послуг, в т.ч. страхових. При цьому, розвиток банківського страхування в
Україні можливий через підвищення якості страхових продуктів, зростання
довіри до страхового ринку. Складним залишається питання акредитації
страхових компаній банками, яка в більшості випадках є непрозорою та
обтягуючою для страхових компаній, що проявляється в понесенні додаткових
витрат. Тому доцільним є вдосконалення законодавства.
Таким чином, bancassuranceяк форма взаємодії страхових компаній та
банків в Україні має великий потенціал для розвитку та сприятиме подальшому
вдосконаленню фінансового ринку України.
1. Кльоба В.Л. Принципи та методи управління банківською діяльністю [Текст] / В.Л.
Кльоба, Р.Л. Кльоба // Економіка та держава. – 2010. - № 3. –С. 57-60.
2. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.bank.gov.ua.
3. Шевцов Ю. О. Функціональна взаємодія банківської системи та фондового ринку
України / Ю.О. Шевцов // Вісник соціально-економічних досліджень : Збірник
наукових праць . – 04/2005 . – №20 . – С.386-390 .
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РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Ринок цінних паперів в Україні розпочав своє становлення у 1991 р. з
прийняттям Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» (актуалізовано
Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»). Тоді Україна на
законодавчому рівні отримала інструменти та професійних учасників ринку
цінних паперів, які брали активну участь у створенні вітчизняного фінансового
сектору економіки.
Найбільш важливим при визначенні правових засад здійснення
державного регулювання ринку цінних паперів став Указ Президента України,
яким 12 червня 1995 р. було утворено Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку. Відповідно до Закону України «Про державне регулювання
ринку цінних паперів» в Україні визначено її завдання, функції, повноваження,
права, відповідальність та відносини з іншими державними органами з питань
регулювання та контролю на ринку цінних паперів. Наступним кроком у
регулюванні ринку цінних паперів України став Указ Президента України
№1063/2011 від 23.11.2011 р. про утворення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Динаміка показників економічного розвитку України протягом останніх
років, зокрема і ринку цінних паперів, свідчить складні процеси
трансформаційних перетворень і водночас спостерігається закріплення
позитивних тенденцій. Серед головних позитивних змін, які були характерні
для фондового ринку в цей період та сформували надійну основу для
подальшого зміцнення ринку цінних паперів, а також сприяли відновленню її
інвестиційної функції, - збільшення обсягу торгів, зростання співвідношення
капіталізації до ВВП, залучення інвестицій та ін.
В останні роки продовжилась тенденція збільшення обсягу торгів на
ринку цінних паперів. Так, цей показник у 2012 р. становив 2530,87 млрд грн,
що більше обсягу виконаних договорів у 2011 р. на 359,77 млрд грн. У той же
час, темпи зростання фондового ринку були випереджаючими порівняно з
ВВП: обсяг торгів на ринку цінних паперів перевищив показник ВВП країни
майже у два рази. Це свідчить про розвиток економіки держави в цілому та
розвиток фондового ринку зокрема, а також швидкі темпи цього поступу.
Основні недоліки функціонування ринку фінансових послуг:
- недостатня ліквідність фондового ринку. Низька ліквідність на ринку за
динамікою цін угод фондових інструментів призводить до виникнення значних
розривів цін. Наслідком недостатньої ліквідності паперів на вітчизняних біржах
є низька активність зареєстрованих трейдерів-фізичних осіб. Таким чином, на
«Українській біржі» за підсумками ІІ кварталу 2013 р. кількість клієнтських
319

рахунків склала 14 189, серед яких активними є лише 16%, що є досить низьким
показником;
- переважання державних цінних паперів (у структурі власників
державних облігацій за даними НБУ станом на 19 липня 2013 р. частка
нерезидентів склала лише 2,15%, хоча ще в 2008 р. була 61,71%);
- недостатня прозорість діяльності емітентів та професійних учасників
ринку;
- нерозвиненість правової бази, неадекватність її сучасним вимогам
діяльності на ринку фінансових послуг;
низький
технологічний
рівень
функціонування
ринкової
інфраструктури;- низький рівень корпоративної культури;
- недостатня обізнаність більшої частини населення з питань фінансового
ринку [5, с.95].
Головними завданнями для підвищення ефективності функціонування
ринку фінансових послуг є забезпечення зростання ліквідності ринку
фінансових інструментів і привабливість довгострокових інвестицій,
збільшення переліку операцій і фінансових послуг, які створять умови для
продуктивного функціонування ринку фінансових послуг як механізму
залучення інвестиційних ресурсів у розвиток економіки держави [6, с.92]. Для
оптимізації розвитку національного ринку фінансових послуг слід
використовувати світовий досвіт, проте варто враховувати особливості
вітчизняної економіки.
Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення
конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових
ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що дозволяє
спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і
тим самим сприяти економічному зростанню. Саме тому формування
фінансового ринку здатного до ефективної мобілізації внутрішніх фінансових
ресурсів та спроможного утримувати конкурентні позиції на глобальному
ринку капіталів є надзвичайно важливим для будь-якої держави [2, с.83].
Вітчизняний ринок фінансових послуг потребує значних перетворень.
Основними шляхами оптимізації роботи ринку фінансових послуг є:
- удосконалення законодавства, що регулює ринок фінансових послуг. За
допомогою участі учасників ринку в розробці законів, це дозволить врахувати
всі потреби ринку фінансових послуг;
- формування конкурентоспроможних ринків фінансових послуг в Україні;
- підвищення рівня прозорості, капіталізації та ліквідності ринків
фінансових послуг;- удосконалення інфраструктури ринків фінансових послуг;
- формування сприятливого податкового клімату для учасників ринків із
метою збільшення обсягів інвестицій;
- створення інформаційної бази для потенційних учасників ринку;
- сприяти тісній співпраці учасників ринку;
- розвиток інститутів колективного інвестування [3, с.79].
Головним завданням, яке повинен виконувати ринок цінних паперів, є
забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих
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підприємств до більш дешевого, порівняно з іншими джерелами, капіталу.
Залучення інвестицій у цінні папери відбувається шляхом придбання цінних
паперів в процесі їх емісії. Акції та облігації є найефективнішим джерелом
отримання додаткових фінансових ресурсів для фінансування поточної
господарської діяльності, довгострокових проектів підприємств і держави.
Такий показник, як обсяг залучених інвестицій в економіку України через
інструменти фондового ринку за результатами 2012 р. склав 67,23 млрд грн.
Можна відмітити стабільність цього показника протягом останніх років.
Що ж стосується певних показників діяльності біржового ринку, то за
результатами торгів на організаторах торгівлі, обсяг біржових контрактів
(договорів) з цінними паперами становив у 2012 р. 263,67 млрд грн, що більше
на 11,99 % у порівнянні з 2011 р.
Що ж до вирішення проблеми мобілізації заощаджень населення і
спрямування їх на задоволення інвестиційних потреб економіки існує декілька
шляхів. Залучати кошти населення можна через банківські установи та
створення пенсійних фондів [4, с.57]. Розв’язання окреслених завдань дасть
змогу створити надійну основу для довгострокового росту ефективно
функціонуючого й конкурентоспроможного ринку фінансових послуг, який
може стати ефективним механізмом залучення фінансових ресурсів у розвиток
національної економіки й відіграватиме важливу роль у забезпеченні
економічного розвитку України [7, с.112].
Отже, за умов глобальної інтеграції ринків фінансових послуг в світовій
економіці надзвичайно важливим для України постає завдання забезпечення
функціонування
конкурентоспроможного
ринку
фінансових
послуг.
Фінансування інвестицій в реальний сектор через канали ринку цінних паперів і
залучення на ці цілі не спекулятивних вітчизняних і іноземних капіталів,
повинно стати найважливішим джерелом нового етапу промислового підйому.
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ
СВІТОВОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
В умовах глобалізації до найвпливовіших тенденцій, що сприяють
активізації процесу формування світового фондового ринку, відносять
посилення взаємодії і взаємозалежності між національними та іноземними
ринковими сегментами, підвищення ролі міжнародних фондових бірж, ринкову
трансформацію однієї валюти в іншу та ін.
За останні два десятиліття на світовому фінансовому ринку загалом і на
міжнародному ринку цінних паперів зокрема, відбулися значні структурні
зрушення, які докорінно змінили умови та особливості їх функціонування.
Акцентуючи увагу на ринкових цінних паперах, слід звернути особливу увагу
на факт скорочення ролі банківського сектору як механізму перерозподілу
фінансових ресурсів на національному і міжнародному рівнях і відповідного
посилення інвестиційної та позичкової діяльності на ринках цінних паперів.
Свідченням цього є безпрецедентне для сучасної фінансової історії зростання
міжнародних випусків цінних паперів. Протягом останніх десяти років
щорічний обсяг міжнародних емісій цінних паперів зріс понад шість разів.
Завдяки стрімким перетворенням, що спостерігаються на ринку цінних паперів,
він почав відігравати й роль головного структуроутворюючого фактора
розвитку світової фінансової системи.
Ринок цінних паперів є невід’ємною частиною фінансового сектору
економіки. Він є регулятором багатьох процесів у ринковій економіці, і перш за
все накопичення капіталу. Саме фондовий ринок з відповідною йому системою
фінансових інститутів представляє собою ту сферу, у якій формуються основні
джерела економічного зростання, а також концентруються і розподіляються
необхідні інвестиційні ресурси.
Головною міжнародною організацією світового механізму фондових бірж
є Міжнародна федерація бірж (WFE), до складу якої входить 59 бірж-членів:
Нью-Йоркська, Міжнародна (Лондонська), Німецька, Токійська та ін. Розвиток
бірж-членів WFE відображає сучасні дійсні тенденції розвитку світу [1, с. 149].
Найбільшими фондовими ринками у світі є ринки США, Японії й
Великобританії. Однак чемпіоном в цьому відношенні виступає фондовий
ринок США, який користується особливою популярністю у світі. На його
частку припадає більше третини сукупної курсової вартості акцій (майже 7
трлн. дол. США) і половина облігаційної заборгованості (10 трлн. дол. США).
За обсягом ринкової капіталізації він перевищує всі найбільші ринки разом
узяті.
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На сьогоднішній день у світі склались найбільші центри з торгівлі
фондовими цінними паперами (облігаціями, іноземними й національними
акціями):
облігаціями – Великобританія, Німеччина, Швеція, Франція, Італія,
Данія;
національними акціями – Великобританія, Німеччина, США і Японія;
іноземними акціями – Великобританія.
Універсальним найбільшим світовим центром торгівлі цінними паперами
залишається Лондон. Йому немає рівних у світі з торгівлі акціями іноземних
емітентів [2, с.17].
Найбільша кількість фондових бірж зосереджена у Великобританії та
США, що і пояснює їх лідерство у капіталомісткості бірж. Також досить значна
кількість бірж (9) знаходиться у Японії, особливо якщо врахувати її
територіальні масштаби.
Найбільшу частку у світовій капіталізації займають фондові біржі США
(3 біржі складають майже 40 % обсягу світової капіталізації), характерною
ознакою яких є високі темпи зростання (19 %), завдяки всесвітній
привабливості. Також досить значну частку у структурі світової капіталізації
займають Лондонська біржа (6,2 %), японська (6,4 %) і китайські фондові біржі
(приблизно по 5 %). Найбільші темпи зростання у 2012 році порівняно з 2011
спостерігались на гонконгській (25 %), німецькій (25 %) і австралійській
фондових біржах (16 %) [3].
Таким чином, безсумнівним лідером серед усіх фондових ринків
залишається ринок США з його найбільш капіталомісткими біржами. Хоча
найбільш універсальним центром торгівлі цінними паперами залишається
Лондон.
За даними Міжнародної федерації фондових бірж (МФФБ), станом на
кінець 2012 р., загальний рівень капіталізації акцій, що обертаються на біржах –
членах МФФБ, зріс до 54,6 трлн. дол. США, що на 15 % вище аналогічного
показника на кінець 2011 р. (45,7 трлн. дол. США) (рис. 1) [4].

Рис. 1. Капіталізація світового фондового ринку у 2007-2012 рр.,
трлн. дол. США
Джерело: побудовано автором за даними World Federation of Exchanges
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Суму в 6,3 трлн. доларів становили в 2011 році втрати інвесторів на
світовому фондовому ринку. При цьому сукупна капіталізація світового бізнесу
впала за рік на 12,1 %, і скоротилася до 45,7 трлн доларів. Цей показник
наблизився до показника 2009 року. Тим самим 2011 став одним з
найдраматичніших для світової економіки, коли в ній ще збереглися
деструктивні тенденції, що виникли з початком у 2008 році глобальної
фінансової кризи, і при цьому поглибилася нова важка криза заборгованості
країн зони євро.
За підсумками торгів у 2011 році Лондонська біржа втратила 5,55 % від
свого головного індексу, Франкфуртська - 14,69 %, Паризька - 16,95 %,
Міланська - 25,20 %, Мадридська - 13,11 %, Брюссельська - 11,87 %,
Амстердамська - 11,87 %. Швейцарська Цюріхська фондова біржа, що не
входить до зони Євросоюзу, втратила за результатами 2011 року 7,77 % від
сукупної вартості акцій. Великі збитки зафіксували і азіатські фондові біржі.
Так, головний індекс Токійської біржі впав за рік на 17,3 %, головні індекси
фондових бірж Гонконгу і Шанхаю відповідно втратили 20 % і 22 % [4].
На цьому тлі абсолютним лідером виглядає Нью-йоркська фондова біржа,
головний індекс якої - Dow Jones - додав за рік 5,53 %. Однак основний індекс
альтернативної високотехнологічної нью-йоркської біржі Nasdaq втратив за рік
1,8 %.
При цьому найбільших втрат у 2011 році понесли інвестори, які мали на
своїх руках акції та цінні папери банків. А найбільший прибуток отримали ті,
хто в основу своєї стратегії на 2011 рік поклав енергетичний сектор - акції
нафтових компаній стали за підсумками року лідерами зростання світового
фондового ринку. Це було забезпечено в першу чергу значним ростом цін на
нафту. Так, за 12 місяців 2012 року ціни на нафту на Лондонській біржі
збільшилися на 13%, на Нью-йоркській - на 9 %. У регіональному розрізі
найкращі показники зростання рівня капіталізації ринку у 2012 році
спостерігалися в Північній і Південній Америці (17,2 %), потім у АзіатськоТихоокеанського регіоні (15,4 %) і регіоні ЕАМЕ (Європа – Африка – Близький
Схід) (11,6%).
У Північній і Південній Америці, зростання було в основному
обумовлено завдяки США, які показали зростання на 19 %, в той час як Канада
збільшила рівень капіталізації лише на 8 %, а країни Латинської Америки
представили протилежну тенденцію.
В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, найбільш високі темпи зростання
спостерігалися в Таїланді (45 %), Філіппінах (39 %), Сінгапурі (28 %), Гонконзі
(25 %) і Індії (25 %), а відносно низькі темпи зростання відбулися в Китаї і
Японії (8 % і 5 % відповідно).
У Європі, Африці і Близькому Сході спостерігався темп зростання - 20%.
До того ж якщо в країнах Єврозони зростання капіталізації відбулося на рівні
14 %, то на Лондонській фондовій біржі це зростання становило 4 % [4].
Упродовж останніх років зростає роль США та Європи, зменшується
частка Японії та Південно-Східної Азії і стрімко збільшується частка Китаю.
Сегментом, що динамічно розвивається, можна вважати Індію та країни
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Центральної та Східної Європи, міжнародні активи яких перевищують 1 трлн.
дол..
Така висока частка розвинутих країн у скупному світовому ринку цінних
паперів призводить до того, що світові пропорції повністю визначаються
пропорціями фондових ринків п’ятірки (Великобританія, Японія, США,
Німеччина, Франція) за домінуючого впливу США. В той самий час у
конкретних країнах пропорції можуть суттєво відрізнятися від середніх
світових. Найнеоднорідніша структура – в групі ринків, що формуються [5,
с.14].
Регіональна структура світового ринку цінних паперів свідчить, що
близько 37 % припадає на Сполучені Штати, 22 % - на Європу, 15 % - на
Японію, 6 % - на Великобританію і близько 5 % - на Китай. Фінансові ринки
Центральної та Східної Європи, а також Індії належать до тих, що
розвиваються. Однак, ринок Китаю є нині найдинамічнішим і, зважаючи на те,
що за обсягами виробництва Китай займає четверте місце у світі, китайська
складова світового фінансового ринку постійно зростатиме. При цьому
більшість дослідників вважає, що частка Китаю збільшуватиметься за рахунок
Японії і країн Південно-Східної Азії [6, с.5].
Отже, за останній рік характерним є значний стрибок рівня капіталізації
фондових бірж світу, що дає змогу припускати його подальший стрімкий
розвиток. Особливо вагому роль зіграли у цьому США та країни Європи. Також
слід зазначити, що досить динамічним є розвиток ринку цінних паперів Китаю,
Японії та Індії.
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ЕЛЕКТРОНИЙ БАНКІНГ
Сьогодні в умовах жорсткої конкуренції якість роботи банку з клієнтами
багато в чому визначається не тільки переліком наданих послуг, а й рівнем
розробки новаторських технологій та ідей, які значно спрощують процес
взаємодії клієнтів з банком. Одним з напрямків такого удосконалення є надання
віддалених банківських послуг. Віддалені банківські послуги надають клієнтам
можливість оперувати коштами без безпосереднього контакту з банківськими
службовцями.
В економічних джерелах (найчастіше у зарубіжних) досить часто
вживається термін „електронний банкінг” (“E-banking”), під яким мається на
увазі діяльність банку із надання комплексу послуг клієнтам за допомогою
сучасних телекомунікаційних технологій таких як мережа Інтернет, модемний
зв’язок, телефонний зв’язок із використанням автоматизованих телефонних
систем, мобільний зв’язок із використанням WAP/GSM технологій тощо [1; 2].
Спектр послуг, що надається клієнтам електронного банкінгу, практично не
відрізняється від того, що доступний клієнтам в офісі банку. Таким чином, під
електронними банківськими послугами слід розуміти дії банку, що спрямовані
на вдосконалення та реалізацію звичних банківських операцій шляхом
використання інформаційних систем. Безперечно, електронні послуги
базуються на відомих банківських операціях і не можуть існувати
відокремлено. Але поява Інтернет-комерції стала результатом появи відносно
нових банківських продуктів, таких як: обслуговування платежів Інтернетмагазину, електронна сертифікація, мобільний банкінг, віртуальні платіжні
картки та інші, що стали результатом розвитку Всесвітньої мережі.
Вітчизняні банки вже мають достатній досвід роботи з системами
«Клієнт-банк» та телебанкінгу. На черзі - Інтернет-банкінг. Можна
констатувати, що стан розвитку електронних банківських послуг випереджає
рівень їх регулювання, а це, у свою чергу, може призвести до різноманітних
колізійних ситуацій. До послуг електронного банкінгу можна віднести: 1)
управління рахунками (виписки, перекази з рахунку на рахунок, баланси); 2)
інвестування коштів; 3) перекази та оплата рахунків за товари та послуги; 4)
консультаційні та інформаційні послуги; 5) кредитні операції; 6) ризикменеджмент, тобто управління ризиками.
Поява технологій віддаленого банківського обслуговування стала
основою для Інтеренет-банкінгу. Інтернет-банкінг - це дистанційне банківське
обслуговування, що дає змогу клієнту отримувати банківські послуги на
відстані, за допомогою інформаційних комп'ютерних технологій. За видами
доступу до банківських послуг можна виділити такі різновиди Інтернетбанкінгу.
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Телефонний банкінг (телебанкінг) поки що залишається найбільш популярною
формою віддаленного банкінгу на Заході і поступово впроваджується банками
в Україні. Для впровадження телебанкінгу фінансова установа (банк) створює
інформаційно-довідкову систему, яка складається з комп´ютера, підключеного
до АТС банку. На сервері банку зберігається інформація про стан поточних
рахунків клієнтів [2; 4].
Лідерами у наданні такої послуги в Україні є
Укрінбанк (система Телебанк-24) та ВАБанк (мобільний банкінг). Клієнти
Укрінбанку вже успішно проводять такі операції, як оплата комунальних
послуг, мобільного зв´язку, а невдовзі матимуть змогу купити або продати
іноземну валюту.
Мобільний банкінг - вдале поєднання послуг стільникового зв´язку та
Інтернет, яка дає змогу отримувати послуги за допомогою мобільного
телефону. Комп´ютерами користується приблизно 10% населення України, а
мобільний телефон є у кожного, тому можна зробити простий висновок потенційних клієнтів мобільного банкінгу - досить. В цьому напрямі
спостерігається поєднання зусиль банків та операторів стільникового зв´язку
(Аваль з UMC, Приватбанк з Kiev Star GSM, ВАБанк з Wellcom, які випустили
пластикові карти). Маючи цю карту та мобільний телефон з можливістю
відправки SMS-повідомлень, можна здійснювати платежі за покупки більш ніж
в 12 тис. торгових точках світу. Управляти цим «картковим» рахунком можна,
знаходячись в іншому кінці світу. Але така форма роботи з банком зручна
тільки для простих операцій. Даний вид дистанційного обслуговування
дешевший і зручніший від інших систем дистанційного обслуговування,
оскільки, як правило, телефон опиняється під рукою у клієнта частіше, ніж
комп'ютер з виходом в Інтернет, тому мобільний банкінгмає досить широкі
перспективи розвитку.Проблема в тому, що телефон є засіб усного спілкування
і для здійснення складних банківських операцій пристосований не дуже добре.
Для покращення рівня сервісу банки України неодмінно використовують і
факсимільний зв´язок.
Комп’ютерний банкінг (РС-банкінг) (система "Клієнт - Банк") дозволяє
здійснювати доступ до банківського рахунку за допомогою персонального
комп'ютера і прямого модемного з'єднання з комп'ютерною мережею банку.
Для цього на стороні клієнта встановлюється спеціальне програмне
забезпечення. Такі системи застосовуються в першу чергу корпоративними
клієнтами, і нині у західних країнах модернізуються до рівня "Клієнт - Інтернет
- Банк". Впровадження систем «Клієнт - Банк» стало однією з перших вдалих
спроб українських банків з поліпшення обслуговування клієнтів і
удосконалювання власної роботи за допомогою автоматизованих систем. Такі
системи дозволяють користувачам керувати своїми рахунками в банку й
одержувати поточну інформацію про рух коштів [2].
Відеобанкінг надає можливість віртуального спілкування клієнта банку з
його службовцями за допомогою спеціальних пристроїв, устаткованих
телемоніторами. Як правило, такі пристрої встановлюються в торгових точках й
інших місцях великого скупчення населення і часто сполучаються з
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банкоматами. Вони дозволяють одержувати дистанційні консультації і
здійснювати банківські операції за допомогою працівників банку.
Internet-banking різновид віддаленого банкінгу є найбільш
прогресивним, зручним та перспективним. Клієнту немає необхідності
придбати чи встановлювати спеціальне програмне забезпечення. Достатньо
отримати в банку ім´я та пароль для входу в систему та дискету з ключем для
електронного підпису своїх розпоряджень банку.
Саме тут і з´являються великі можливості для банку в наданні послуг, а
для клієнта - в максимально зручний шлях отримання цих послуг. Зазначимо,
що окрім послуг з управління рахунком Інтернет надає змогу отримувати
високоякісну аналітичну інформацію у вигляді графіків, курсів, звітів, новин.
Набір такої інформації клієнт з легкістю може підбирати для себе самостійно.
Для тих, хто не має часу або бажання власноруч заходити на сайт банку і
шукати потрібну інформацію, банк може надавати послугу e-mail розсилки.
Тобто відсилати клієнту електронною поштою всю необхідну інформацію.
Інтернет-банкінг вдало виконує функцію консалтінгу, оскільки дозволяє у
зручній формі спілкуватися. У розвинених країнах, де Інтернет-технології
завжди знаходяться у центрі уваги великих інвесторів, на світ з´явилися
віртуальні банки, які базуються на www-сервері - віртуальному офісі, який
виконує ті ж функції, що і традиційний банк. Вартість послуг такого
віртуального банку суттєво знижується завдяки використанню менших
приміщень, невеликого штату співробітників, відсутності сховищ. Але поки що
через технічну складність реалізації такого проекту (а значить і високу вартість)
та недовіру потенційних клієнтів вони являють собою поодинокі приклади або
тісно пов´язані з традиційними фінансовими установами. Зрозуміло, що в
Україні до таких проектів ще далеко.
Сьогодні Інтернет-банкінг, як ринок електронної комерції в Україні, в
цілому знаходиться на стадії формування. До недавнього часу переважно
використовувалися системи пасивного Інтернет-банкінгу, які дозволяли
отримувати інформацію про стан рахунків, але не мали функцій управління
ними. Зараз все більша кількість банків надають послуги зі здійснення операцій
через Інтернет-мережу.
Основною проблемою такого стану є недостатньо розвинена нормативна
база, яка регулює роботу банків саме в мережі Інтернет. Особливістю розвитку
Інтернет-банкінгу в розвинених країнах є значне зниження відсоткових ставок
за кредитами та їх підвищення за депозитами. Це можливо через значне
скорочення витрат на обслуговування даних послуг. Українські банки
використовують іншу політику залучення клієнтів-вони зменшують або взагалі
скасовують комісійні відрахування на обслуговування тих операцій, які можна
провести за допомогою Інтернет-банкінгу [3].
Послуги Інтернет-банкінгу включають в себе як продукти для
корпоративних клієнтів, так і різні фінансові послуги для рядових споживачів,
тобто через Інтернет можна отримати повний набір банківських послуг, за
винятком видачі готівки [3; 5]. Увесь цей спектр послуг представлений в
ПриватБанку, Укрексімбанку, Укрсиббанку та Укрсоцбанку. Їм належить 90 %
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ринку дистанційних послуг, які дозволяють здійснювати будь-які платежі за
бажанням клієнта. Промінвестбанк, Альфа-банк, ОТП-банк, Правекс-банк та
ін. пропонують обмежений пакет Інтернет-послуг (перевірка стану карткового
й інших рахунків, отримання виписок із рахунків, блокування операцій за
карткою) [3].
До числа нових видів продуктів, пропонованих приватним клієнтам у
рамках Інтернет-банкінгу, належать цифрові сертифікати, віртуальні гаманці та
віртуальні банківські картки. Використання цих продуктів повинно сприяти
підвищенню безпеки платіжних транзакцій у глобальній мережі.
Перевагою Інтернет-банкінгу
є значна
мінімізація витрат, адже
собівартість надання банківсь-ких послуг через Інтернет значно нижче, ніж той
самий показник для традиційних механізмів фінансо-вого обслуговування.
Фінансові послуги ідеально підходять для надання «у віддаленому режимі»,
оскі-льки не потребують фізичної присутності постачальника послуг і не
супроводжується переміщенням матеріальних активів. Але це не означає, що
широке розповсюдження Інтернет-банкінгу дозволить пов-ністю відмовитись
від відкриття та утримання філій банку, бо при наданні високо ризикових
послуг не-обхідне особисте спілкування з клієнтами та ретельний їх відбір [2;
3]. Перенесення в Інтернет таких рутинних видів діяльності, як розрахункове
обслуговування, обробка заяв на видачу платіжних карток і одержання
кредитів, дозволили скоротити кількість помилок, збільшити обґрунтованість
рішень і тим самим зміцнити лояльність своїх клієнтів.
Ще однією перевагою Інтернет-банкінгу є те, що він дозволяє розширити коло
клієнтів фінансо-вих установ незалежно від їх географічного положення. Крім
можливості обслуговування клієнтів в будь-якій точці світу, Інтернет-банкінг
забезпечує доступ до потенційних споживачів послуг банку в інших регіонах
[3].
Недоліком Інтернет-банкінгу є передача конфіденційної інформації з
відкритих каналів зв'язку. Проблема збереження банківської таємниці є
особливо актуальною в такому відкритому середовищі, як «всесвітня мережа».
Тому банки не можуть запропонувати своїм клієнтам ті послуги, які
потребують більш серйозної перевірки платоспроможності клієнтів, щоб
уникнути ризику шахрайства або недо-тримання банківської таємниці. З метою
забезпечення безпеки переданої інформації в системах Інтер-нет-банкінгу
вдосконалюються і впроваджуються захисні програми, які попереджують ризик
Інтернет-махінацій або збоїв в мережі, та гарантують цілісність зберігання
коштів на рахунках та під час прове-дення будь-яких операцій через Інтернетмережу [3]. Саме ця проблема і відлякує багатьох клієнтів від даного типу
банківських послуг [4].
В Україні можна виділити дві основні причини, що стримують розвиток і
використання електронних грошей:
1) невисока ступінь довіри до електронних грошей з боку споживачів і
торгових підприємств;
2) недосконалість самих систем електронних грошей.
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У світі наразі спостерігається тенденція до
більш широкого
використання в усіх сферах суспільної діяльності сучасних інформаційних
технологій, і, перш за все, глобальної інформаційної мережі Інтернет.
Під електронними банківськими послугами слід розуміти проведення на
підставі цивільно-правового договору в інтересах та на користь клієнта дій
банку, що спрямовані на вдосконалення та реалізацію звичних банківських
операцій за допомогою електронних телекомунікаційних засобів (електронних
засобів зв’язку).
Сьогодні Інтернет-банкінг в Україні знаходиться на стадії формування.
До недавнього часу переважно використовувалися системи пасивного Інтернетбанкінгу, які дозволяли отримувати інформацію про стан рахунків, але не мали
функцій управління ними. Зараз все більша кількість банків надають послуги зі
здійснення операцій через Інтернет-мережу. Головною мотивацією банків у
впровадженні Інтернет-банкінгу є підвищення конкурентоспроможності.
Особливістю розвитку Інтернет-банкінгу в розвинених країнах є значне
зниження відсоткових ставок за кредитами та їх підвищення за депозитами. Це
можливо через значне скорочення витрат на обслуговування даних послуг.
Українські банки використовують іншу політику залучення клієнтів - вони
зменшують або взагалі скасовують комісійні відрахування на обслуговування
тих операцій, які можна провести за допомогою Інтернет-банкінгу.
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РОЛЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ЕМІТЕНТІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
На сучасному етапі розвитку фондовий ринок України перебуває в стадії
трансформації та повільного, але впевненого розвитку. Важливим елементом
сучасного етапу функціонування банківського сектора України є активізація
участі комерційних банків на фондовому ринку[4]. Комерційні банки стають
серйозними інституційними одиницями, які акумулюють та в цілому володіють
великою кількістю фінансових ресурсів, достатньою для впливу на розвиток та
покращення стану ринку цінних паперів в Україні.Специфіка діяльності банків
на вітчизняному фондовому ринку в основному обумовлена економічною
ситуацією, що склалася в країні, стабільністю самої банківської системи,
розвиненістю фондового ринку, а також історичними та трансформаційними
реаліями економічних перетворень в Україні [3].
Стан фондового ринку є індикатором розвитку економіки країни в
цілому, тому важливо дослідити чинники та фактори, які впливають на його
розвиток. Аналіз даної проблематики знайшов своє відображення у працях
вітчизняних вчених, зокрема Науменкової С.В., Васильченко З.М., Брус С.І.[3],
Заяц Я.І., Тодосейчук Г.С.[4] та інших.
Взагалі, метою емісійної діяльності комерційного банку є залучення
коштів для формування і поповнення статутного капіталу, а також з метою
тимчасового залучення ресурсів для проведення окремих банківських операцій,
фінансування певних програм чи напрямів діяльності. До таких цінних паперів
належать: акції, облігації, депозитні сертифікати, інші [2].
Комерційні банки в Україні є одними з найбільших емітентів серед усіх
учасників фондового ринку, та мають такі дані щодо обсягу випуску
емітованих цінних папері (рис. 1).
Показник обсягу залучених інвестицій в економіку України через
інструменти фондового ринку протягом січня – серпня 2012 року становив
75,74 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2011 року обсяг залучених
інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку зменшився
на 35,84 млрд грн. У 2013 році даний показник збільшився на 8,76 млрд грн., в
порівнянні із аналогічним періодом минулого року і склав 84,2 млрд грн.

331

млрд грн

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Банки

Підприємства

Страхові
компанії

ЦП ІСІ

2011 рік

39,14

27,87

0,1

44,47

2012 рік

31,06

20,7

0,3

23,68

2013 рік

28,12

30,28

0,2

25,6

Рис. 1. Обсяг випуску акцій зареєстрованого НКЦПФР
протягом січня – серпня 2013 року, млн грн.
Джерело: складено автором на основі [1].

Протягом січня – серпня 2012 року в структурі випуску цінних паперів
НКЦПФР було зареєстровано 152 випусків акцій на суму 32,37 млрд грн.
Порівняно з аналогічним періодом 2011 року обсяг зареєстрованих випусків
акцій зменшився на 13,52 млрд грн. У 2013 році було зареєстровано 129
випусків акцій на суму 32,67 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2012
року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 17,99 млрд грн. Обсяг
банківських випусків акцій у ці періоди складала 30,54 млрд грн., 22,79 млрд
грн. та 21,78 млрд грн.
Протягом січня – серпня 2011 року в структурі випуску цінних паперів
частка банків відповідно склала 35,08 %, у 2012 р – 41,01%, у 2013 р – 33,4%, з
відповідними значеннями 39,14 млрд грн., 31,06 млрд грн. та 28,12 млрд грн. Це
якраз і свідчить про те, що діяльність банківського сектору в сфері фондового
ринку та випуску цінних паперів знаходиться в трансформаційному та
стабілізаційному періоді.
Що ж до страхового сектору, то з огляду на досліджені дані, то він має
дуже слабкий вплив та малий обсяг діяльності на фондовому ринку, тому
можемо стверджувати, що він має великий потенціал в даному виді діяльності.
Корпоративні та інвестфонди, професійні учасники фондового ринку, в
останній час втратили свої позиції та в них зменшився обсяг емісії цінних
паперів у 2013 році порівняно із 2011 роком на 42,43%, що свідчить про слабку
розвиненість та малу ліквідність на ринку цінних паперів, та, можливо, втрату
довіри населення до такого виду вкладання коштів та інвестування в цілому.
Підприємства ж залучали кошти не дуже активно у 2012 році, їх обсяг
складав 20,7 млрд грн., що на 25,72% менше, ніж у 2011 році, проте у 2013 році
обсяг випуску цінних паперів підприємствами України склав 30,28 млрд грн.,
що свідчить про активізацію діяльності останніх.
Таким чином, в результаті проведеного дослідження можна зробити
висновок, що фондовий ринок України є слабко розвиненим, проте він має
великий потенціал розвитку у найближчі часи, чому буде сприяти не тільки
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розвиток та розширення сфери діяльності комерційних банків та банківського
сектору, а й усіх інших суб’єктів ринку цінних паперів. Що стосується ролі
комерційних банків на ринку цінних паперів, то з року в рік вона буде тільки
посилюватися, оскільки комерційні банки мають доступ до потенціально
великої кількості вільних фінансових ресурсів, в першу чергу населення, а
також суб’єктів підприємницької діяльності.
1. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня лютого 2011 – 2013 рр. [Електронний ресурс] // Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку: [сайт]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/. – Назва з
екрана.
2. Прасолова С. П. Банківські операції [текст] : навч. посіб. та практ. / П 70 С. П.
Прасолова, О. С. Вовченко- К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 568 с.
3. Брус С.І. Банки на фондовому ринку україни: зміна інвестиційних пріоритетів
[Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського:
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
Ризики об'єктивно притаманні підприємницькій діяльності, тому всі
господарюючі суб'єкти стикаються з різноманітними видами ризику в умовах
ринкової економіки. Проте банки приділять вивченню та управлінню ризиками
більше уваги з цілого ряду причин. Банки здійснюють діяльність переважно за
рахунок залучення коштів клієнтів, а тому мають бути впевненими, що вони
здатні в будь-який час виконати власні зобов'язання перед ними. Крім того,
позитивний імідж банківської установи як надійного та стабільного партнера
дає змогу знизити вартість ресурсів.
Банки здійснюють значні за обсягами операції в порівнянні з власним
капіталом, що породжує можливість отримання значних збитків. В той же час
банк отримує відносно невеликі доходи від операцій у вигляді відсотків та
комісійних. Тому управління ризиками та зниження величини можливих
збитків є одним із найважливіших шляхів підвищення прибутковості
банківської діяльності. Банки мають досить складну структуру активів, пасивів,
та позабалансових зобов'язань, які також можуть нести значні ризики для
банку, широкий асортимент послуг тощо, все це ускладнює управління
балансом та грошовими потоками в банку.
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Поняття "банк" органічно пов'язане з поняттям "ризик", оскільки банки
виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Роль банків
полягає в тому, що вони, з одного боку, готові надавати кредити позичальникам
з високим рівнем ризику, а з іншого – пропонувати потенційним вкладникам та
інвесторам депозити й цінні папери з низьким рівнем ризику.
Проблемами ризик-менеджменту в банках займаються цілий ряд
українських та зарубіжних вчених. Серед зарубіжних вчених слід назвати
Грюнинг Х., Брайович-Братанович С., Сантромеро Е. Серед українських вчених
слід відмітити Примостку Л., Терещенко О.
Метою даних тез є визначення основ організації системи ризикменеджменту в комерційних банках України, розгляд основних її елементів,
наявність яких дає змогу сформувати ефективний процес ризик-менеджменту у
вітчизняних банках.
Внаслідок відсутності історично сталих традицій з управління ризиками
та корпоративної культури в частині управління ризиками Національним
банком України з метою впровадження найкращої світової практики з
управління ризиками було розроблено Методичні рекомендації щодо
організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, що
затверджені постановою Правління Національного банку України № 361 від
02.08.2004 [1].
Організація систем ризик-менеджменту має перед собою завдання
збереження капіталу акціонерів та підтримання рівня прибутковості діяльності,
відповідає визначеному акціонерами рівню толерантності до ризику.
З точки зору ризик-менеджменту банківська діяльність зводиться до
прийняття ризику й отримання за це відповідної компенсації – прибутку. Мета
управління ризиками – сприяти підвищенню вартості власного капіталу банку,
одночасно забезпечуючи досягнення цілей багатьох зацікавлених сторін:
власників банку, менеджменту, працівників, клієнтів та контрагентів [2, с.61].
Ризик-менеджмент в банку має базуватись на таких основних принципах:
відповідність стратегічним цілям банку, комплексність, незалежність,
інформованість, документування, чітке розмежування повноважень та
відповідальності, вплив на оцінку та мотивацію, покриття ризиків доходами та
капіталом, уникнення конфлікту інтересів.
В процесі управління ризиками задіяні такі органи корпоративного
управління як спостережна рада, правління, профільні комітети, підрозділ з
ризик-менеджменту, служба внутрішнього аудиту. Звичайно це не вичерпний
список, оскільки ризики притаманні всім видам діяльності, проте основні
функції управління ризиками належать саме тим структурним одиницям, що
перераховані вище.
З огляду на традиційну зарубіжну практику та вимоги українського
законодавства першочергова відповідальність за організацію системи ризикменеджменту та підтримку надійності банківської установи покладається на
спостережну раду, яка визначає загальну концепцію управління ризиками в
банку, визначає основні засади організаційної структури банку, у тому числі
кількість, обов'язки і повноваження комітетів спостережної ради та правління, а
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також порядок їх підпорядкування та підзвітність; забезпечує наявність
необхідних заходів адміністративного та іншого контролю, які гарантували б
виконання підрозділами ризик-менеджменту та внутрішнього аудиту своїх
завдань неупереджено та незалежно один від одного[1, с.37].
Підрозділ ризик-менеджменту – це структурний підрозділ банку, у якому
зосереджені функції управління ризиками конкретного банку. Основною
вимогою до цього підрозділу є його повна незалежність (структурна та
фінансова) від підрозділів банку, що безпосередньо приймають ризики (фронтофісів) та підрозділів, які реєструють факт прийняття ризику та контролюють
його величину (бек-офісів). Підрозділ з ризик-менеджменту здійснює розробку
методик оцінки ризиків, а також проводить кількісну та якісну оцінку,
формалізований аналіз наявних ризиків або ризиків, які можуть надалі з'явитися
в його діяльності.
Ризик-менеджери мають здійснювати накопичення спостережень
(історичних даних) для порівняльного аналізу та моніторинг даних щодо
позицій та цін, ризикових позицій тощо. Однією із основних функцій
підрозділу ризик-менеджменту є підготовка звітів для правління та
спостережної ради, аналіз можливих сценаріїв та підготовка рекомендацій
щодо подальшого впливу на ризики.
Служба внутрішнього аудиту банку здійснює нагляд за дотриманням
системи внутрішнього контролю банку, здійснює оцінку адекватності систем
управління ризиками та може вносити пропозиції спостережній раді та
правлінню щодо їх вдосконалення. Крім того, служба внутрішнього аудиту є
інструментом для контролю роботи правління банку спостережною радою,
оскільки внутрішній аудит може дати відповідь, на скільки менеджмент
притримується політики, що визначається спостережною радою; встановити
достовірність інформації та звітності, що подається правлінням спостережній
раді тощо [1, с.47].
Управління ризиками включає наступні складові: ідентифікація ризиків;
оцінка ризиків; вплив на ризики; контроль та моніторинг ризиків [2, с.85].
Ідентифікація ризиків полягає у виявленні та визнанні суттєвих для банку
ризиків, їх розумінні та запровадженні процесу управління цими ризиками.
Ідентифікація ризиків проводиться в процесі затвердження та узгодження
внутрішньобанківських документів, що регламентують певні види діяльності
(реалізація банківських продуктів, надання послуг, здійснення операцій, в т.ч.
господарських, та інші процеси).
Оцінка ризику в банку полягає у визначенні ймовірності реалізації ризику
та можливого обсягу втрат від ризику.
Оцінка певного ризику може проводитись шляхом розрахунку,
експертним або іншим методом. Конкретний спосіб оцінки для кожного ризику
встановлюється
відповідними
внутрішньобанківськими
нормативними
документами. При цьому перевага надається кількісним методам оцінки, які
забезпечують більшу об'єктивність оцінки ризиків та порівнянність результатів
цієї оцінки як між різними видами ризику так і в часі. Виходячи зі зрозумілості,
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зручності визначення та використання оцінок, для кожного показнику певного
ризику встановлюється шкала оцінок.
Після визначення шкали оцінок та способу оцінки певного ризику
рішенням відповідного органу банку встановлюються граничні значення
показників даного ризику. Відповідальність за розробку методологічної бази
визначення показників ризиків та механізму впливу цих показників на
управлінську оцінку структурних підрозділів банку має покладатися на
підрозділ ризик-менеджменту. Моніторинг ризиків полягає в постійному
підтриманні належної ефективності процесу управління ризиками банку.
Моніторинг ризиків складається зі спостереження та аналізу поточного
стану і тенденцій змін ризиків банку; контролю застосування відповідальними
структурними підрозділами банку необхідних засобів впливу на ризики;
контролю дотримання встановлених лімітів, нормативів тощо; в разі
необхідності, запровадження змін до процесу управління ризиками банку.
Вплив на ризики полягає в запровадженні заходів по недопущенню
перевищення показниками ризиків банку встановлених граничних значень.
Виділяються такі основні засоби впливу на ризики:
1. Уникнення ризику шляхом відмови від певних видів діяльності.
2. Зменшення ризику шляхом внесення змін в умови діяльності
(наприклад, окремих складових операційного ризику можна позбавитись за
рахунок вдосконалення внутрішніх процедур банку).
3. Обмеження ризику шляхом встановлення лімітів.
4. Передача ризику іншим особам або установам (наприклад, укладення
угод страхування).
5. Формування резервів для покриття можливих збитків.
Конкретні засоби впливу, що мають застосовуватись для управління
певними ризиками, а також структурні підрозділи банку, які відповідають за
своєчасне та належне застосування вищевказаних засобів впливу визначаються
відповідними внутрішньобанківськими нормативними документами та
вносяться до карти ризиків для здійснення контролю за їх здійсненням.
Таким чином, формування та розвиток системи ризик-менеджменту в
комерційному банку – це складний та безперервний процес. Форма реалізації
процесу залежить від багатьох факторів: місії банку, відношення власників до
ризиків, ринкової ніші банку, інших умов його існування, проте в будь-якому
банку мають виконуватись основні принципи ефективного ризик-менеджменту.
1. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризикменеджменту в банках України, затверджені постановою Правління НБУ №361 від
02.08.2004.
2. Уваров К.О, Куценко О.В. Методичні рекомендації щодо організації та
функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: орієнтир на
майбутнє / К.О. Уваров, О.В. Куценко // Вісник Національного банку України. –
2012. – №1. – С.60-63.
3. Грюнинг Х., Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки
корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ. К.Р.
Тагирбекова // М: Издательство "Весь Мир", 2004. – 304 с.
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4. Васильченко З.М. Деякі аспекти методологічної основи розробки антикризових
заходів у банку / З.М. Васильченко // Банківська справа. – 2012 – №2 – с. 70-80
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Науковий керівник: д.е.н., проф. Науменкова С.В.
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
Світова фінансова криза 2008-2009 рр. і тривалий етап посткризового
відновлення 2010-2012 рр. підкреслили актуальність розроблення ефективних
методів оцінювання рівня вразливості банківських систем в умовах мінливої
макроекономічної ситуації. Провідну роль у визначенні здатності банківської
системи реагувати на зовнішні ризики відіграє стрес-тестування, яке широко
застосовується регуляторними органами економічно розвинених держав. На
сучасному етапі використання стрес-тестування банківської системи України як
інструменту оцінювання фінансової стійкості банків є надзвичайно актуальним,
враховуючи політико-економічну нестабільність та ймовірність ризику дефолту
країни.
Питанням стрес-тестування присвячена низка наукових публікацій
вітчизняних та закордонних дослідників. Серед них необхідно відзначити
Ф.Банна, В.Блашке, Г.Карчеву, П.Ковальова, А.Кузнєцову, І.Лиса, Р.Лисенка,
В.Міщенка, С.Науменкову, І.Пашковську, Б.Самородова, О.Сенченко,
Є.Степаненка, Ю.Ребрик, О. Тридіда та інших. Не зважаючи на наявність
комплексних напрацювань з цієї проблематики, наразі в Українівідсутня чітка
регламентація методики проведення стрес-тестування банку.
Метою роботи є формування методичних рекомендацій щодо проведення
стрес-тестування банків України в умовах політико-економічної нестабільності.
У сучасних умовах розвитку банківської системи зусилля міжнародного
співтовариства в цілому та України, зокрема, спрямовані на пошук ефективної
моделі діагностування кризи банківської системи, яка б давала змогу виявляти
проблеми на ранніх стадіях їх виникнення, оцінювати рівень фінансової
стійкості і прогнозувати тенденції розвитку кризових явищ. За результатами
такого діагностування можна розробляти заходи, спрямовані як на
попередження кризи, так і на її подолання та відновлення показників
банківської діяльності на докризовому рівні.
У табл. 1 наведено порівняльну характеристику різних підходів до
проведення
стрес-тестування
банківських
установ
в
Україні
із
загальносвітовими та методиками Базеля ІІ.
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Таблиця 1
Основні методи стрес-тестування банківських установ
Методи стрес-тестування
Відповідно до рекомендацій
МВФ та Світового банку

Відповідно до вимог
Базеля ІІ

Аналіз ймовірнісно
Метод еластичностей
невизначенихподій
Аналіз найбільш імовірних подій
Метод оцінки втрат
Аналіз помірно несприятливих
Сценарний метод
подій
Індексний метод
Аналіз надзвичайних
подій,«виняткових, але
Мікропруденціальний аналіз
можливих»
Макропруденціальний аналіз
Джерело:складено автором на основі даних [1, с.37-42; 4, с.19].

Згідно з діючою
практикою банків в
Україні
Сценарний аналіз

Аналіз чутливості

Здійснивши аналіз розглянутих методик, найприйнятнішим методом для
проведення стрес-тестування банків України обрано сценарний аналіз, до
переваг якого можна віднести:
дає змогу оцінити рівень впливу факторів ризику при розгортанні
кількох альтернативних сценаріїв (песимістичного та оптимістичного);
є комплексним, оскільки дає змогу врахувати зовнішні та внутрішні
фактори ризику;
має єдиний підхід до управління різними факторами ризику, які в
кризових ситуаціях реалізуються як кожен окремо, так і всі одночасно та
взаємно підсилюються;
має практичну цінність, оскільки результати стрес-тестування
дають змогу заздалегідь оцінити вплив потенційно негативних або позитивних
подій та вжити відповідні заходи, спрямовані на мінімізацію втрат банківської
системи в разі істотного погіршення зовнішніх та внутрішніх умов
функціонування.
Відповідно до класифікації Національного банку України, наразі
банківські установи розподілено на чотири групи за розміром активів:
I. банки, які мають активи понад 21 млрд. грн.;
II. понад 6 млрд. грн.
III. понад 3 млрд. грн.
IV. нижче 3 млрд. грн.
Враховуючи такий суттєвий розрив між групами банків в обсязі активів,
актуальним, на нашу думку, є проведення стрес-тестування банків, що входять
до І групи, оскільки вважаємо, що їх фінансова стійкість має вагоме значення
для стабільності функціонування всієї банківської системи. Станом на
01.01.2014 р. до І групи входить 15 банків (рис.1).
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Рис. 1. Розподіл банків України І групи за розміром активів
Джерело: побудовано автором на основі даних http://www.bank.gov.ua/

З урахуванням положень, наведених у Методичних рекомендаціях щодо
порядку проведення стрес-тестування в банках України [2], процедура
оцінювання вразливості банків І групи до істотного погіршення
макроекономічної ситуації в країні може бути реалізована на підставі
послідовності шести етапів:
1.Актуалізація цільового параметра стрес-тестування (одного або
кількох), що відображає результативність діяльності банку та чутливість якого
до зміни факторів ризику буде досліджуватись.
2.Проведення аналітичної роботи з ідентифікації факторів ризику, що
становлять загрозу фінансовій стійкості банку.
3.Розробка моделі стрес-тестування, що відображає ступінь впливу
факторів ризику на цільовий параметр, визначення найімовірніших змін
цільових параметрів і критеріїв стрес-тестування, встановлення їх критичних
значень.
4.Розробка сценаріїв та оцінювання ризику їх реалізації шляхом
формалізації залежності цільового параметра стрес-тестування від кожного
фактора ризику за допомогою кореляційно-регресійного аналізу.
5.Аналіз отриманих результатів потенційного впливу факторів ризику на
цільовий параметр та прогнозування ймовірного розміру прибутку/збитку
банкупри реалізації оптимістичного та песимістичного стресових сценаріїв.
6.Підбиття підсумків стрес-тестування та розробка заходів щодо
підвищення фінансової стійкості банків І групи за розміром активів.
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Як цільові параметри стрес-тестування банків пропонується використати:
чистий прибуток/збиток, власний капітал та чисті активи.
Серед суттєвих «шоків» банківської системи України протягом І кварталу
2014 року варто виділити:
1) девальвацію гривні. За січень-лютий 2014 року гривня девальвувала за
даними НБУ на 22,6%.
2) масовій відтік депозитів. Загальний відтік ресурсів з української
банківської системи з початку року вже становить 15% усіх рахунків, що
дорівнює близько 100 млрд. грн.;
3) прискорення темпів інфляції. Зокрема приріст індексу споживчих цін у
річному вимірі в березні збільшився до 3,4% порівняно з 1,2% у лютому ц.р.
Водночас є ризики подальшого зростання інфляції як наслідок зниження
обмінного курсу гривні;
4) збільшення розміру облікової ставки НБУ із 6,5% до 9,5% від 15 квітня,
з метою стримування інфляційних процесів та збалансування ситуації на
грошово-кредитному ринку.
Виходячи з цього, як фактори ризику пропонуємо дослідити: валовий
внутрішній продукт, індекс інфляції, комісійний дохід, комісійні витрати,
процентний дохід, процентні витрати, статутний капітал, іноземний капітал у
статутному капіталі.
Таким чином, основними параметрами сценаріїв стрес-тестування
чистого прибутку, власного капіталу та чистих активів банків І групи будуть:
1.Підвищення обсягу ВВП.
2.Підвищення/зниження індексу інфляції.
3.Підвищення комісійних доходів.
4.Підвищення комісійних витрат.
5.Підвищення процентних доходів.
6.Підвищення процентних витрат.
7.Збільшення статутного капіталу.
8.Збільшення іноземного капіталу в статутному капіталі.
9.Збільшення чистого прибутку.
10.Збільшення міжбанківських кредитів отриманих.
11.Підвищення облікової ставки НБУ.
12.Збільшення кредитного портфеля.
13.Збільшення інвестиційного портфеля.
14.Збільшення готівкових коштів та залишків в НБУ.
15.Збільшення міжбанківських кредитів наданих.
Врахування даних параметрів дозволитьоптимально відобразити вплив
політико-економічного ризику країни на функціонування банків І групи за
розміром активів.
Підсумовуючи варто зазначити, що в Україні практика стрес-тестування
не досить поширена саме через відсутність чіткої регламентації методики його
проведення. Адже, Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрестестування в банках України мають суто рекомендаційних характер. Для
підвищення ефективності ризик-менеджменту банківської системи України,
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запропоновано методику проведення стрес-тестування банків, що входять до І
групи за розміром активів, оскільки вони справляють суттєвий вплив на
фінансову стійкість банківської системи загалом. Побудова пропонованих
моделей дасть змогу визначити запас фінансової стійкості найбільших банків
України, на цільові параметри (чистий прибуток, власний капітал та чисті
активи) у стресових ситуаціях, враховуючи підвищений політико-економічний
ризик України на сучасному етапі, та в кінцевому рахунку допоможуть
розробити антикризові заходи попереджувального характеру.
1. Андриевская И. К. Стресс-тестирование: обзор методологий [Текст] / И. К. Андриевская //
Управление в кредитной организации. – 2007. – № 5. – С. 34–44.
2. Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України:
Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2009 р. № 460. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua.
3. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://bank.gov.ua.
4. Науменкова С. Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банків /
С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник НБУ. — 2008. —№ 5. — с.18-23.
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РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ
На сучасному етапі розвитку економіки України все більшого значення
набуває наявність ефективно організованого ринку фінансових послуг, здатного
забезпечити потреби економіки в інвестиціях шляхом акумуляції тимчасово
вільних фінансових ресурсів. Саме розвиток ринків фінансових послуг є
важливим для економічного зростання та сприяння розвитку різних секторів
економіки країни. Залучення грошових коштів різного роду фінансовими
установами сприяє залученню інвестицій в економіку України.[3, c.41]
Дослідженням ринків фінансових послуг займалось чимало вітчизняних
та зарубіжних вчених та науковців, серед них: С. Боринець, А. Даниленко,
О. Василик, Ю. Воробйов, В. Єгоров, A. Єрмошенко, Я. Жаліло, В. Кабанов,
І. Лютий, О. Мозговий, А. Мороз, О. Рогач, М. Савлук, А. Філіпенко,
В. Федосов, І. Школьник та ін..
Ринок фінансових послуг – це складова фінансової системи держави, яка
може успішно розвиватися і функціонувати лише в ринкових умовах. Розвиток
ринку фінансових послуг значною мірою відображає гнучкість фінансової
системи та швидкість з якою вона може пристосовуватися до змін в
економічному і політичному житті країни, а також до різноманітних процесів,
що відбуваються за її межами
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Наявність ефективного ринку фінансових послуг сприяє тому, що
фінансова система країни здатна виконувати функції, які притаманні саме з
точки зору ринкової економіки, тобто спрямовувати тимчасово вільні фінансові
ресурси від тих, у кого вони в надлишку, до тих, кому їх не вистачає,
зменшувати ризик і заощадників і позичальників, забезпечувати необхідний
рівень ліквідності, надавати об’єктивну та прозору інформацію суб’єктам ринку
фінансових послуг [4, c.95].
Сьогодні на ринку фінансових послуг склався ряд тенденцій та напрямків
розвитку, які суттєво впливають на якість та специфіку послуг фінустанов.
Зокрема, до них можна віднести домінування банківського сектору над всіма
іншими на фінансовому ринку. Так фінансовий ринок розвивається за
європейською моделлю.
Закономірністю розвитку фінансового ринку стала тенденція до
універсальності та комплексності фінансових послуг клієнтам. Зростає
зацікавленість в послугах небанківських фінансових установ.
Взаємодія банків з страховими компаніями представляє собою
ефективний спосіб пом’якшення конкурентної боротьби за ресурси на
фінансових ринках.
Закордонний досвід концентрації капіталів страхових компаній і банків,
виявлення основних тенденцій цього процесу необхідні для обґрунтування
ефективної стратегії взаємодії цих фінансових інституцій на ринку фінансових
послуг, для законодавчо-нормативного й макроекономічного регулювання цих
процесів з боку державних органів з метою захисту інтересів, у першу чергу,
споживачів фінансових послуг.
Зокрема, при страхуванні страховою компанією банків існує два основні
шляхи – роздрібне та комплексне страхування. Звичайно, у цьому випадку
страхова компанія для банку є дуже важливим партнером, адже придбання
полісу страхування як фінансовий, так і кримінальних ризиків, є кроком до
покращення роботи банківських установ та перенесення ризиків на страхову
компанію. Однак існує ряд проблем, адже стандартні страхові послуги не здатні
покрити увесь перелік банківських ризиків, а комплексне банківське
страхування передбачає обсяги відповідальності за ним Концепція банківського
страхування полягає в інтеграції банків і страхових компаній для координації
продажів, об’єднанні страхових і банківських продуктів, каналів їхнього
поширення або виходу на ту саму клієнтську базу, а також доступу до
внутрішніх фінансових ресурсів партнера[1, c.30].
Поєднання банківського і страхового секторів аналізували у своїх працях
українські та зарубіжні вчені у своїх роботах. У роботах В.Д. Базилевича, М.Я.
Веселовского, Н.М. Внукової, О.Д. Вовчак, Л.М. Горбач, В.М. Дадькова, Є.Ф.
Дюжикова, А.М. Єрмошенко, Є.В. Коломіна, Н.П. Кузнєцової, С.В. Кулікова,
С.В. Луконіна, М.В. Мниха, Л.О. Орланюк-Малицької, С.С. Осадця, В.В.
Поплавської, Т.А. Ротової, А.Л. Самойловського, Ж.Ю. Симоненко, Ю.А.
Сплетухова, В.О. Сухова, К.Є. Турбіної, Д. Хемптона, Г.В. Чернової, Т.А.
Федорової, Р.Т. Юлдашева та інших значна увага приділяється обґрунтуванню
сутності та ролі платоспроможності в умовах ринкового господарювання.
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Банківське страхування є найскладнішим етапом взаємодії банку та
страховика. Це глибока інтеграція учасників ринку із створення різних
продуктів та послуги – нескладні експрес-послуги, спільні продукти,
комплексні або інтегровані фінансові послуги. Найвищим рівнем інтеграції є
фінансовий супермаркет (об’єднання банку з іншим професійним учасником
фінансового ринку, а також нотаріальною конторою, авіаагенством,
туроператором тощо). Клієнтові при цьому крім власне банківських послуг,
пропонують «супутні» операції небанківського характеру, посередницькі або
юридичні послуги [2, c.167].
У класичному розумінні фінансового супермаркета, така установа не
працює в Україні. Найчастіше фінансовий супермаркет представляють як
установу де клієнт сам працює з автоматизованими фінансовими пристроями. В
подібних центрах пропонуються здебільшого лише банківські послуги, а
страхові та інші фінансові послуги вимагають безпосередньої роботи
консультанта. Створення таких високоінтегрованих моделей бізнесу та їх
успішне впровадження вимагає якісної кадрової підготовки і вкладання коштів
у підготовку фахівців. Так продажі страхових послуг через банківські установи
в розвинених країнах були вдалими в тому випадку, коли їх орієнтованість на
клієнта, дизайн були максимально наближені до банківських.
Одним з бар’єрів у взаємодії банків і страховиків є процес акредитації,
тобто процес, в результаті якого страхова компанія набуває офіційного
підтвердження відповідності якості послуг, що надаються. Банк висуває ряд
вимог,яким не відповідає страхова компанія. Лише виконавши їх, страховик
отримує право страхувати клієнтів банку при кредитуванні та інших послугах.
Банківське страхування за кордоном є невід’ємною частиною фінансових
послуг. Здебільшого, клієнти придбають страхові послуги через банки, які
пропонують широкий обсяг фінансових послуг, поєднуючи їх в спільні пакети
[1, c.33].
З огляду на вищесказане, можна стверджувати, що взаємодія банків та
страхових компаній в Україні ще не досягла належних обсягів і вимагає від
учасників ринку більш активної позиції щодо цих послуг.
1. Бєлєнький П. Системи фінансових посередників України в умовах посилення
глобалізаційних процесів / Бєлєнький П., Другов О. // Вісник НБУ. – 2007. – №12. – с.
30-33.
2. Єрмошенко А.М. Порівняння основних моделей банківського страхування /
Єрмошенко А.М. //Актуальні проблеми економіки.-2008.-№3(81).-с.167-174.
3. Параниця, Н. В. Стан ринку фінансових послуг в Україні та його вплив на розвиток
економіки / Н. В. Параниця // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №
10. - С. 41-45.
4. Пурій Г. М. Інституційне забезпечення розвитку ринку фінансових послуг України /
Г. М. Пурій // Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 95-101
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Курс гривні на міжбанку встановив черговий антирекорд. Нагадаємо, що
сьогодні офіційний курс національної валюти визначається залежно від
підсумків торгів на міжбанку днем раніше. Тепер його розраховуватимуть як
середньозважений курс продавців і покупців на міжбанку й публікуватимуть о
14.00 поточного дня. На 11 квітня він становить 12,569 гривень.
Фактично зниження національної валюти відбувається без великих
обсягів торгів і панічних настроїв серед населення. На валютному ринку
надлишок гривні був тільки у банків, які одержали великі обсяги
рефінансування і які можуть розігрівати валютний ринок. Крім міжнародної
фінансової допомоги, гривню можуть підтримати активні дії НБУ щодо
стабілізації ситуації на валютному ринку через вербальні та грошові
інтервенції. Для того в країні й існують валютні резерви, щоб стабілізувати
ситуацію в разі потреби. Але слід відмітити, що протягом останніх років курс
гривні штучно утримували за рахунок цих же резервів. Що спричинило
скорочення їх з 34,5 млрд.дол. до 15 млрд.дол.(Рис.1) Тому зрозуміло, що
валютні резерви не потрібно спалювати для підтримки економічно
необґрунтованого рівня курсу.
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Рис.1.Динаміка золотовалютних резервів України (в млрд. дол.)1999-2014 рр.[1]
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НБУ береже резерви для можливих платежів за боргами чи на випадок,
якщо міжнародна фінансова допомога надійде не вчасно. Зрозуміти можна
також і стурбованість людей, коли курс зростає такими темпами.
Загалом курс зростає на дуже незначних обсягах, це більше нагадує
паніку на ринку. Нині в Україні за багатьма класами активів можна
спостерігати схожу ситуацію, зокрема щодо євробондів чи акцій на
внутрішньому ринку. Обсягів майже взагалі нема, і цей рух швидше
віртуальний. Рухаються котирування, рухається ціна, але без реальних
операцій.
Також слід відзначити вимоги МВФ, щодо надання чергового траншу
фінансової допомоги для України. Де ринковий курс був однією з ключових
умов.
Серйозним фактором, який безпосередньо впливає на курс гривні, також є
політична ситуація в Україні, яка по суті перебуває у стані війни.
Нестабільність на сході країни, негативно позначається на бажанні потенційних
кредиторах держави вкладати фінансові ресурси в українську економіку. Що
спричиняй ряд ризиків, які впливають на курс національної валюти.
Існую ряд можливих інструменти для стабілізації ситуації на грошовокредитному ринку. Наприклад ними можуть бути:
Контроль мети купівлі валюти на Міжбанку (перевірка контрактів,
заборона купівлі на інвестиційні та інші "не обов'язкові" цілі);
- обмеження купівлі валюти одного банку лімітом (чи сумою продажу, як
у 1998р.);
- фіксація курсу нижче за ринковий і заборона купівлі за курсом, що
відхиляється від офіційного більше, ніж, наприклад, на 3-5%
- введення 100% обов'язкового продажу валюти;
- збільшення терміну між перерахуванням гривні та купівлею валюти
клієнтам (було 6, зараз зменшено до 3).
- збільшення відсотку обов'язкового резервування ("нічного коррахунку")
- припинення рефінансування банків[2]
На даний момент Правління Національного банку констатує напружену
ситуацію на грошово-кредитному ринку України, що є наслідком погіршення
ринкових очікувань економічних агентів на фоні суспільно-політичних подій.
умовах складної макроекономічної ситуації це створює ризики для цінової
стабільності, що є головним законодавчим пріоритетом діяльності відомства.
Так протягом останніх місяців зафіксовано певне прискорення темпів інфляції.
Зокрема приріст індексу споживчих цін у річному вимірі в березні збільшився
до 3,4% порівняно з 1,2% у лютому ц.р. Водночас є ризики подальшого
зростання інфляції як наслідок зниження обмінного курсу гривні та реалізації
економічних реформ, наміри щодо впровадження яких оголосив Уряд України.
З метою стримування інфляційних процесів та збалансування ситуації на
грошово-кредитному ринку Правління Національного банку вважає за
необхідне вжити заходів у напрямі збільшення внутрішньої вартості
національної грошової одиниці за рахунок застосування важелів процентної
політики. Разом з іншими стабілізаційними заходами Національного банку це
345

дасть змогу підвищити привабливість банківських депозитів, а також позитивно
вплинути на кон’юнктуру валютного ринку України.
Водночас Правління Національного банку України вважає за доцільне
згладити вплив від змін у процентній політиці на вартість запровадженого
останнім часом механізму оперативного підтримання ліквідності банків з
огляду на те, що її сьогоднішній номінальний рівень перебуває в межах
ринкової вартості ресурсів.
З огляду на зазначене, Правління Національного банку прийняло
постанову від 14 квітня 2014 року № 212, якою передбачено встановлення: з 15
квітня 2014 року облікової ставки в розмірі 9,5%. До цього розмір облікової
ставки останній раз змінювався 13 серпня 2013 року, коли він був встановлений
на рівні 6,5% річних; процентної ставки за кредитами рефінансування, які
надаються відповідно до механізму оперативного підтримання ліквідності
банків на рівні подвійної облікової ставки Національного банку. До цього вона
встановлювалася на рівні потрійної облікової ставки Національного банку
України.[1]
1. http://www.bank.gov.ua
2. http://texty.org.ua/pg/news/editorial/read/52989/Sim_instrumentiv_shhob_zupynyty_padin
na_gryvni_Koly

Красоткін Олександр Володимирович
27.00.02 «Документознавство.Архівознавство»
аспірант, 3-й рік навчання 5-й курс
Національна Академія Керівних Кадрів Культури і Мистецтв
Науковий керівник: д.і.н. Папакін Г.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПРИКЛАДІ
ОПЕРАЦІЙ З ДЕПОЗИТНИМИ ТА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ АТ «ОТП БАНК»
В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ «RETAIL»
В даний час відкриття поточних і депозитних рахунків фізичних осіб в
АТ "ОТП Банк" пов'язане з використанням двох систем: MIDAS і САБ (система
автоматизації банку), що включає програму NBU-reports, базу даних по
клієнтам і відкритих рахунках, і дозволяє здійснювати бухгалтерські проводки
в системі «Cash». Організація документообігу в момент відкриття депозитних
та поточних рахунків фізичних осіб здійснюється за наступною схемою:
відповідальний виконавець приймає від клієнта необхідні для відкриття
рахунку документи, перевіряє їх, знімає копії і заповнює електронні форми для
друку договорів, заяв на відкриття рахунків, картки із зразками підписів, карти
контрагента і карт рахунків. Введена на цьому етапі інформація
використовується тільки для друку паперових документів, а в електронному
вигляді дана інформація в інші системи не надходить. Пакет перерахованих
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вище документів передається на перевірку та візування контролеру. Після
контролю правильності заповнення документів та їх ідповідності вимогам
нормативів, дані по клієнту вносяться в систему Midas для відкриття поточного
та депозитного рахунків.
Даніз системи Midas автоматично завантажуються в систему САБ з
періодичністю 10 хвилин. Після підвантаження даних контролер носить
українські реквізити клієнта і параметри контрагента для формування звітності
в систему САБ за допомогою програми NBU-reports. Після виконання операцій,
в ручному режимі, формується проводка в системі «Cash», друкуються касові
ордери на підставі яких вчиняються касові операції. Клієнту видається касовий
ордер, який підтверджує касову операцію [1, c. 29].
Програма «Retail» передбачає наступні робочімісця: АРМ оператора;
АРМ дміністратора документів; АРМ контролера. До функцій АРМ оператора
відносятся: пошук існуючого в САБ контрагента, перегляд і редагуванняйого
реквізитів; відкриття нового контрагента, введення його реквізитів, присвоєння
їй унікального номера; друк документів контрагента; перегляд списку рахунків
контрагента. Відкриття нових і редагування реквізитів існуючих рахунків; друк
документів по рахунку (заяви, договорутощо); введення касової операції за
рахунком. При цьому в операцію автоматично підставляється № рахунку, ПІБ
контрагента і його паспортні дані. Інші реквізити автоматично беруться з
обраного шаблону касової операції. Друк касових документів та подальша
обробка операції виробляється програмою «Cash» відповідно до її процедур;
введення регулярних платежів (Standing Order) і передача їх на авторизацію
контролеру; друк документів по введених SO (дод. угоду, форма SO і т.д.)[1, c.
42].
До функцій АРМ адміністратора документів відносятся: програма
«Retail» проектувалась так, щоб мінімізувати її виправлення при зміні форм
вихідних документів. Досить часто відбувається зміна списку вихідних
документів та їх форм. У кожного відділення банку можуть бути свої вимоги до
списку документів та їх змісту (адреса банківської установи, її атрибути, ПІБ
керівника і т.д.). Для забезпечення такої гнучкості був обраний наступний
метод: форми документів винесені з програми і зберігаються на сервері бази
даних у вигляді спеціально оформлених документів MS Word з вбудованими
полями, що забезпечують передачу інформації з програми Retail в Word. Тепер
будь-яка зміна форми документа або навіть додавання нового документа не
потребують зміни програми.Крім того, філії та відділення Банку можуть самі
редагувати набір необхідних їм документів. Для цього в програмі реалізований
«АРМ адміністратор документів», який дозволяє: редагування списку
документів, доступних для друку з форми клієнта або рахунку вказаної філії;
редагування самих шаблонів документів з вищевказаного списку в MS Word;
вставити готовий файл шаблону документа в базу даних [1, c.59].
До функцій АРМ контролера відносять: АРМ контролер призначений для
перегляду введеної оператором інформації по регулярних платежам клієнтів та
прийняття рішення про авторизацію чи скасування його дій. Calk Key що
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використовує контролер - сервісний пункт програми що дозволяє розрахувати
контрольний розряд номера рахунку у форматі НБУ [1, c.81].
ПО «Retail» дозволяє :вносити дані по клієнтам і рахунками
безпосередньо в систему САБ без використання програми NBU - reports і
Midas;формувати і друкувати заданий набір документів з можливого
переліку;формувати касові проводки для системи Cash; подальші операції з
цими
проводками
здійснюються
згідно
з
процедурою
даної
програми;здійснювати перенесення даних з системи САБ в Midas після
закінчення обслуговування клієнта; уникнутичотириразовоговведення данихпо
клієнтудля формування пакетудокументіві для відкриттярахунків, тому
щоданібудуть
заведенібезпосередньовСАБ;
істотноскоротити
часна
відкриттярахунків
фізичних
осіб,
що
дозволить
збільшити
кількістьобслуговуваних клієнтівна день;спроститисхемудокументообігупо
всійпроцедурі відкриття рахунків.
1. Polozov A.V. Procedures Manual Department: Software Projecting and Development /
Polozov Alexander Viktorovych : RBU. – Kiev, 27.11.2013. – 178 pp.

Красюк Наталія Вячеславівна
ІІІ курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Державний вищий начальний заклад
«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Науковий керівник: к.е.н., доц. Криклій О.А.
МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
У сучасних умовах операційного середовища функціонування банків
України, що характеризується нестабільністю макроекономічної ситуації,
високим рівнем політичних та соціальних ризиків, зростає потреба в розробці
ефективного механізму оцінки рівня фінансової стійкості банківської системи
для вчасного виявлення негативних тенденцій та оперативного подолання
кризових явищ у ній. За таких обставин особливої актуальності набувають
питання вдосконалення системи моніторингу фінансової стійкості банківської
системи.
Метою дослідження є формування системи моніторингу фінансової
стійкості банківської системи на основі визначення агрегованого показника
фінансової стійкості.
Моніторинг фінансової стійкості банківської системи доцільно
розглядати як інформаційну систему, яка охоплює спостереження за рівнем її
поточної фінансової стійкості, та аналіз, оцінку і прогнозування на
довгострокову перспективу [1, С. 38].
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Об’єктами моніторингу фінансової стійкості банківської системи є
фактори (зовнішні та внутрішні), що чинять вплив на її рівень у поточний
період часу та можуть змінювати її рівень у майбутньому.
За результатами проведеного дослідження нами визначено, що ключовим
зовнішнім фактором, що чинить вплив на рівень фінансової стійкості
банківської системи України, є стан макроекономічного середовища,
індикаторами якого є динаміка ВВП, обсягів промислового виробництва, стан
платіжного балансу тощо. ВВП України за 2013 рік знизився на 0,4 %, що є
логічним при стійкій тенденції до зниження ВВП останніх 5 кварталів (в
середньому на 1,3 % від попереднього періоду) [2]. Падіння показників також
спостерігається у промисловості. За 2013 рік загальне падіння промисловості
спостерігалось на рівні 5,2 % відповідно до аналогічного періоду попереднього
року. Зокрема, виробництво у металургійній галузі скоротилося на 5,9 %,
машинобудівній – на 13,6 %, хімічній – на 19,4 %, у харчовій – 5,7 %. За 2013
рік зростання відбулося лише у сільськогосподарській галузі (на 13,6 %) за
рахунок сприятливих погодних умов; у сфері торгівлі (на 5,6 %). Негативним є
стан платіжного балансу країни. Україна станом на кінець 2013 року мала
негативне сальдо поточного рахунку платіжного балансу:16,1 млрд. дол. США,
або 8,9 % від ВВП (у 2012 році – 14,3 млрд. дол. США, або 8,1 % від ВВП) [4].
За таких умов підтримка стабільності курсу національної валюти
зумовлюватиме все більшу боргову залежність. Щоб перекрити це негативне
сальдо, потрібні прямі інвестиції в країну, а вони зменшилися на майже
2 млрд. дол. США [5] порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Негативні тенденції в макроекономічній ситуації країни спостерігались і в 2014
році.
Крім макроекономічних умов, негативний вплив на рівень фінансової
стійкості банківської системи здійснює високий рівень політичних та
соціальних ризиків.
Отже, в цілому можемо визначити, що вплив зовнішніх факторів на
рівень фінансової стійкості банківської системи України був негативним.
Фактором, що впливає на фінансову стійкості банківської системи, є
ефективність банківського регулювання. За 2013 рік грошова база збільшилася
на 51,9 млрд. грн. (20,3 %), грошова маса – на 135,8 млрд. грн. (17,6 %), що
свідчить про пом’якшення грошово-кредитної політики НБУ і її часткову
переорієнтацію в бік стимулюючої.
Внутрішні фактори, що впливають на фінансову стійкість банківської
системи, визначаються рівнем фінансової стійкості банків, що її формують.
У 2013 році банківська система України характеризувалася високим
рівнем внутрішньої ліквідності (залишки коштів банків на рахунках в НБУ
збільшились на 6,2 млрд. грн., або 18,5 %).Депозити резидентів зросли на
127,6 млрд. грн. (13,3 %), в тому числі депозити домогосподарств на
69,7 млрд .грн. (19,1 %).За 2013 рік обсяг наданих банками кредитів збільшився
до 911402 млрд. грн. порівняно з попереднім роком на 96,1 млрд. грн. (на
11,7 %), в тому числі юридичним особам – на 89,6 млрд.грн. (на 14,7 %),
домогосподарствам – на 6,5 млрд. грн. (4 %). Банкам вдалось покращити якість
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кредитного портфелю, але рівень кредитного ризику залишається значним і має
негативний вплив на рівень їх фінансової стійкості. Прибуток по системі банків
станом на 1 січня 2014 року становив 1,4 млрд. грн., але при цьому
ефективність діяльності більшості банків була низькою.
Отже, зважаючи на негативний стан операційного середовища
(економічного, політичного, соціального) в країні та відсутність майбутніх
значних позитивних змін у ньомувважаємо, що стан фінансової стійкості
банківської системи України знаходиться під загрозою, особливо враховуючи
те, що на даний момент ресурсів у банківській системі недостатньо, процеси
кредитування мають негативну динаміку, як кількісно, так і якісно, кредитуючи
лише сферу перерозподільних відносин.
У таких умовах система моніторингу фінансової стійкості банківської
системи має забезпечувати не тільки відстеження впливу на неї зовнішніх та
внутрішніх факторів, а й якісне та оперативне оцінювання її рівня.
Для моніторингу рівня фінансової стійкості банківської системи України
пропонуємо здійснювати розрахунок агрегованого показника за допомогою
рейтингової оцінки, що включає 39 пунктів, які входять до його складу та
враховують як загальний стан економіки країни, так і стан банківської системи.
Він передбачає визначення оцінки фінансової стійкості від 1 до 5 балів, і чим
більше значення цієї оцінки – тим гірший стан фінансової стійкості банківської
системи спостерігається [1].Розраховані за даним підходом значення
агрегованого показника фінансової стійкості банківської системи України
зображені на рисунку 1.
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Рис.1. Динаміка агрегованого показника фінансової стійкості
банківської системи України за 2002-2013 рр.
За результатами розрахунку даного показника з 2002 по 2013 рік можна
сказати, що найгірший стан фінансової
стійкості банківської системи
спостерігався у 2009 році, що пояснюється функціонування в умовах
фінансово-економічної кризи (значення агрегованого показника було 2,87 бали,
що характеризує банківську систему як нестійку: з високим рівнем ризиків). У
2010 році значення агрегованого показника покращилося до рівня 2,54, проте,
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починаючи з 2011 року воно почало зростати, сягнувши рівня 2,77 бали у 2013
році, що характеризує банківську систему як нестійку.
Ураховуючи всі розрахункові значення та останні тенденції, що
відбуваються в економіці країни в цілому та в банківській системі, зокрема,
можна з впевненістю сказати, що даний показник має тенденцію до зростання,
що означає можливе погіршення фінансової стійкості банківської системи
України до критичного та катастрофічного стану в тому випадку, якщо
агрегований показник фінансової стійкості банківської системи перетне
відповідно відмітки у 3 та 5 балів відповідно (рис. 1).
Слід підкреслити, що наразі на фінансову стійкість банківської системи
України більшою мірою чинять вплив соціальні та політичні фактори, що є
першоосновою всіх змін в країні, в тому числі і в її економіці. Характерною
особливістю цих факторів є те, що їх не можна прорахувати, передбачити чи
спрогнозувати, що робить досягнення фінансової стійкості банківської системи
вкрай складним завданням.
Отже, на сьогоднішній день банківську систему України можна
охарактеризувати як фінансово нестійку з високим рівнем ризиків, при чому
спостерігаються негативні тенденції до подальшого погіршення її стану.
Визначальними факторами негативного впливу на фінансову стійкість
банківської системи є політичні, соціальні та економічні фактори, що на даний
момент не мають тенденцій щодо покращення. Тож, задля стабілізації та
покращення фінансової стійкості банківської системи необхідно стабілізувати,
перш за все, політичну та економічну ситуацію в країні.
1. Довгаль Ж. М. Індикатори та моніторинг фінансової стійкості банківської системи //
Вісник ТНЕУ. – 2011. – № 2. – с. 31- 41.
2. Асоціація Українських банків // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=8580&menu=119&Itemid
=113
3. Макроекономічні показники України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57896
4. Оцінка стану платіжного балансу в 2013 році // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=91917
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ
ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Кредитні спілки є одним з різновидів кооперативних організацій. Від
того, як вони розвиватимуться, значною мірою залежить, чи вдасться відродити
в Україні справді масовий кооперативний рух, тобто діяльність населення по
самозабезпеченню необхідними товарами і послугами на засадах кооперування.
Головною метою спілки є забезпечення регулярних заощаджень та
надання позичок своїм членам. Кредитна спілка також є джерелом кредиту, що
надається її членам для будь-якої мети, яка заслуговує на увагу. За позичку
сплачується помірно низька процентна ставка. Кінцевою метою кредитної
спілки є підвищення соціально-економічного стану її членів [1].
Кредитна спілка — неприбуткова організація, заснована фізичними
особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з
метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні
фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної
спілки (ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки»). Кредитна спілка є
фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання
фінансових послуг, передбачених Законом України «Про кредитні спілки».
Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» від 12 липня 2001 року (ст. 1) кредитну спілку віднесено до
кредитних установ — фінансових установ, які відповідно до закону мають
право за рахунок залучених коштів надавати кредити на власний ризик [2].
В останні роки спостерігається негативна тенденцiя зменшення суми
наданих кредитiв, що свiдчить про зниження обсягів кредитування. Для
зростання обсягiв кредитної діяльності, насамперед кредитним спілкам,
необхідно збільшувати обсяг депозитів. Таким чином, керівництво кредитної
спілки мало б більше уваги приділяти інформації, яку хоче знати її клієнт, аби
впевнитись у надiйності та ефективності розміщення та використання
вкладених ним у кредитну спілку коштів. Клієнт як кредитної спілки, так і
банку хоче гарантій повернення йому грошей. Частковою гарантією
ефективності використання коштів може бути достовiрна інформація про
кiлькiсть наданих кредитів, їх забезпечення; рівень прострочених та
неповернених кредитів та рiвень безнадiйних кредитів. Тобто для залучення
клiєнтів кредитній спiлці потрібно звернути увагу на організацію обліку
кредитних операцiй, забезпеченість виданих кредитiв. При цьому важливе
значення має те, якi та кому можна надавати кредити.
Відповідно до Закону України “Про кредитні спілки”: ”Кредитна спілка –
це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних
засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та
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наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів
кредитної спілки”. Іншими словами, кредитні спілки є специфічними
організаціями фінансової взаємодопомоги громадян, які мають неприбуткову
кооперативну основу.
Отже, головну мету діяльності кредитівки можна визначити як
фінансовий та соціальний захист своїх членів шляхом залучення їх особистих
заощаджень
для
взаємного
кредитування,
фінансової
підтримки
підприємницьких ініціатив та надання їм інших фінансових послуг.
Управління кредитною спілкою здійснюється на демократичних засадах,
що означає, що незалежно від моменту вступу чи розміру внеску, кожен
учасник кредитівки має право одного голосу. Таким чином забезпечується
захист інтересів усіх без винятку учасників кредитівки. Кредитна спілка є
відкритою організацією, в якій кожному гарантовано вільний вхід і вихід.
Оскільки кредит у кредитній спілці можуть отримати лише її учасники, то
можна відмітити ще одну специфічну рису кредитівки — всі її клієнти є її
учасниками. Однак, незважаючи на те, що учасниками кредитівки є лише
фізичні особи, підприємства також можуть отримати кредит через своїх
представників, які є її членами.
Суть неприбуткової діяльності кредитної спілки полягає в тому, що
кінцевою метою її діяльності є не отримання прибутку від наданих послуг, а
самі послуги, що надаються членам. Фінансовий характер діяльності кредитної
спілки робить її схожими на інших учасників фінансового ринку — банки. Між
цими структурами є багато як спільного, так і відмінного. Спільним є те, що і
банки, і кредитні спілки на ринку діють як фінансові посередники, створені для
задоволення потреб споживачів у фінансових ресурсах. Вони мають можливість
акумулювати кошти від тих, хто має в даний момент їх надлишок і передавати
тим, хто відчуває в них нагальну потребу. Принциповою відмінністю між цими
структурами є мета діяльності кожної з них: отримання прибутку для банку і
надання фінансових послуг для кредитної спілки.
З приводу конкуренції між банками та кредитними спілками, можна
сказати, що вона існує в сфері залучення заощаджених коштів фізичних осіб та
на ринку споживчого кредитування. У сфері бізнесового мікрокредитування,
особливо в селах, кредитні спілки є чи не єдиним джерелом фінансування
малих та середніх підприємств. Відповідно до переваг кредитних спілок можна
віднести максимальну наближеність їх до безпосередніх отримувачів послуг, а
також можливість позичальника за спрощеною схемою отримати кредит навіть
у незначних розмірах.
На відміну від банків, у кредитних спілках для обліку кредитів
використовують лише два субрахунки: "Розрахунки за кредитами членам
кредитної спілки" та "Розрахунки за безнадійними кредитами". Таке ведення
обліку не надає точної інформації про реальний фінансовий стан кредитної
спілки, щодо класифікації отриманих депозитів та наданих кредитів відносно
суб’єкта отримання та строковості, та цілі використання [3].
Актуальною є проблема створення системи кредитної кооперації.
Об’єднавшись, кредитнi спiлки стануть значно сильнішими. Вони міцнішають у
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спiвробітництві одна з одною на рiзних рiвнях. Згідно з Концепцією розвитку
кредитної кооперації, в Україні буде побудована трирівнева банківська
кооперативна система. У цiй системі члени кредитних спілок – приватні особи
та малi пiдприємства – співпрацюватимуть у межах своєї кредитної спiлки, а
кредитні спілки являтимуть собою перший рівень системи. На другому її рiвні
кредитнi спілки спiвпрацюватимуть у межах обласних чи регiональних
асоцiацій та об’єднаних кредитних спiлок (ОКС), до складу яких вони входять.
Об’єднані кредитні спілки (згодом вони перетворяться на регiональні
кооперативнi банки) співпрацюватимуть у рамках об’єднаної ОКС (у
перспективі – центрального кооперативного банку) і разом сформують
національну асоцiацiю кооперативних організацій. Завдяки такому об’єднанню
ресурсів можна буде значно розширити коло послуг, які надаються нинi
кредитними спiлками.
Кредитні спілки, як одна із форм небанківських фінансових інститутів,
засвідчили свою життєздатність. На сьогодні пріоритетними напрямами
кредитування є споживчі та соціальні кредити – понад 40% кредитного
портфелю; кредити на підтримку малого і середнього бізнесу майже 20%;
кредити на підтримку сільгоспвиробників – близько 40%. В середньому за рік
кредитні спілки України надають майже 150 тис. кредитів на загальну суму
понад 300 млн. грн.
Кредитні спілки поширені в усіх розвинених країнах. На відміну від
інституційних інвесторів, їхній розвиток не залежить від ступеня сегментації
фінансових ринків. З огляду на це створення нових кредитних спілок – справа
перспективна.
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ПЕРВИННА ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АКЦІЙ
ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ДО БАНКУ
На сьогоднішнiй день економічна ситуація в країні характеризується
нестабiльністю та кризовiстю. У такий період всi ринковi суб'єкти відчувають
брак ресурсiв. Тому роль банків невпинно зростає: вони покликані допомогти
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задовольнити потреби в капіталi своїх клієнтiв, що дасть змогу їм вийти з кризи
з мінiмальними втратами. Проте банки теж забезпеченi ресурсами на не
належному рiвнi. Втрата населенням довiри до банкiв викликала миттевий
відплив депозитів, який є основним джерелом для проведення активних
операцій. Система поповнення ресурсiв через НБУ є обмеженною, а можливостi
отримання запозичень на міжбанкiвському ринку незначнi, до того ж цiна таких
ресурсiв дуже висока. Тобто банкiвська система не здатна задовольнити
iнвестиційнi потреби клiєнтiв [3]. Тому проблема залучення коштiв шляхом
первинного публiчного розмiщення акцiй банкiв з метою пiдвищення рiвня
достатностi ресурсного потенцiалу є доволi актуальною для зростання та
розвитку банкiвської системи України на сучасному етапi.
Значний внесок у вивчення первинної публічної пропозиції (англ.
InitialPublicOffering, IPO) здiйснили такi вчені, як Ф. Корнелі, Р. Агарвол та А.
Люнгвіст, А. Лукашов, О. Барановський. Проблема вивчення первинного
публічного розміщення акцій є досить новою для України та потребує бiльш
детального дослідження.
Метою статтi є дослiдження проблем залучення додаткового капіталу
українськими банками шляхом ІРО та ефективного управління залученими
коштами.
IPО - це розміщення серед інвесторів акцій публічного акціонерного
товариства, при якому пропозиція акцій адресована більш ніж 100 фізичним та
юридичним особам, крім акціонерів товариства, і при цьому існуючі акціонери емітенти не мають переважного права на придбання розміщуваних акцій [4].
Поява і розвиток цього виду запозичень пов'язані з бажанням інвесторів
формувати портфель акцій на міжнародному ринку, з необхідністю шукати нові,
значно дешевші, джерела формування власного капітал банків. Але на сьогодні
банківське кредитування для багатьох компаній усе ще залишається
недоступним через високу вартість кредитних ресурсів. Однією з причин
вибору IPO є також відсутність необхідності повертати кошти через певний час
і робити за ними періодичні виплати. Важливим моментом можна назвати й
бажання власників не лише залучити кошти, а й оцінити ринкову вартість свого
бізнесу, підвищити імідж компанії[5].
Інтерес у проведенні ІРО полягає у можливості залучати у такий спосіб
значні за обсягами інвестиції, що є важливим фактором поступального
розвитку фондового ринку, підвищення його ліквідності й капіталізації,
розширення асортименту інструментів фондового ринку.
Акції банків розміщуються на ринку банківськими синдикатами,
котируються в міжнародних фінансових центрах і продаються за євровалюту.
Залучення капіталу за допомогою ІРО є порівнянно легким способом, якщо
банк готовий працювати публічно і прозоро. За рахунок цього залучаються нові
інвестори, диверсифікується клієнтурська база. Банк виходить на міжнародний
ринок, де вартість капіталу менша, ніж на національному ринку, що є вагомим
мотивом, яким керується банк при публічному розміщенні акцій.
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Серед недоліків ІРО можна виділити високу відповідальність банку перед
інвесторами, високі витрати на проведення і підтримку перебування на ринку
та можливість поглинання конпанії.
Найбільшим первинним публічним розміщенням у світі став вихід на
світову арену Сільськогосподарського банку Китаю. Він розмістив 8% свого
капіталу (25,24 мільярда акцій) на біржі в Ґонконзі за ціною 3,2 ґонконгських
долари за акцію, а у Шанхаї - 7 відсотків (22,2 мільярда акцій) по 2,68 юаня за
акцію у 2010 році. В результаті банку вдалося залучити 22 мільярди доларів [1].
Ще одним яскравим прикладом проведення успішного ІРО став вихід на
Лондонську біржу у 2013 році російського банку Олега Тінькова ТКС.
Інвесторам всього було запропоновано 62,1 млн акцій на загальну суму 1,087
млрд доларів. При розміщенні по верхній межі цінового діапазону ТКС-банк
був оцінений в $ 3,2 млрд, або з коефіцієнтом 4,8 до капіталу навіть за
прогнозом на 2013 рік (тобто з урахуванням зростання прибутку і припливу в $
175 млн після IPO) [6].
В грудні ТКС - банк оголосив перший фінансові результати після IPO:
банк опублікував звітність за МСФЗ за січень - вересень. Чистий прибуток
склав $ 126 млн, збільшившись на 39% порівняно з аналогічним періодом 2012
році. Із них в III кварталі банк заробив $ 47 млн. У квітні-червні банк отримав $
48 млн. Чиста процентна маржа в III кварталі склала 37,8 % [2] .
Підсумовуючи, слід зазначити, що хоча світовий досвід доводить
ефективність ІРО для вдалого залучення грошових коштів українські банки покі
ще не поспішають на міжнародну арену. Однак вихід на первинну публічну
пропозицію зміг би вирішити актуальну на сьогодня проблему додаткових,
відносно дешевих інвестицій.
1. IPO китайскогоAgBank стало крупнейшим в истории Экономика// Режим доступу:
Top.rbc.ru
2. Годовой отчет «ТИНЬКОВ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ» 2012// Режим доступу:
https://static.tcsbank.ru/documents/investors/financial_statements/2012/finreport-msfo2012.pdf
3. Є.Андрущак, Н. Пайтра. Реалізація банками ІРО, як метод збільшення сновного
капіталу// Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19 – с. 135-139
4. ІРО от І до О: Пособие для финансовых директоров и инвестиционных аналитиков /
А. Лукашов, А. Могин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 257 с.
5. Реалізація ІРО в Україні // Цінні папери України. – 2008. – №29. – С. 22–25.
6. ТКС-банк
оторвался
от
IPO:
Комерсант.ru//
Режим
доступу:
http://www.kommersant.ru/doc/2325768
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Найголовнішим для регулюючих органів банківської системи є адекватна
оцінка рівня її фінансової стійкості, яка набуває особливої актуальності в
умовах нестабільності світової та вітчизняної економік. Будь-яка наявна в
науковій практиці методика оцінки фінансової стійкості банківської системи
має бути адаптована до особливостей національної економіки, інакше вона буде
знижувати ефективність банківського регулювання.
Питання оцінки та забезпечення фінансової стійкості банківської системи
досліджувались у працях таких вчених, як А. Барановський та Р. Михайлюк,
О. Дзюблюк, О. Крухмаль, В. Міщенко та ін. Проте досі не сформовано єдиного
підходу до комплексної оцінки фінансової стійкості банківської системи.
В Україні оцінка фінансової стійкості банківської системи здійснюється
на основі основних та додаткових індикаторів фінансової стійкості,
запропонованих МВФ та економічних нормативів, встановлених НБУ. Значна
кількість та різноплановість показників, що розраховуються, не дають змоги
точно оцінити фінансову стійкість банківської системи. Зважаючи на зазначене,
нами було визначено мету дослідження, яка полягає у формуванні методичного
підходу комплексної оцінки фінансової стійкості банківської системи на основі
агрегованого індикатора.
Ураховуючи особливості економічного розвитку різних країн світу та
специфіку обліку показників основної діяльності банків, за основу нами було
взято методику, яка законодавчо затверджена та використовується на
державному рівні в Туреччині. Вона передбачає розрахунок чотирнадцяти
коефіцієнтів, згрупованих наступним чином: коефіцієнти платоспроможності,
ліквідності, платоспроможності, кредитного та валютного ризиків.
Для порівняння результатів нами використано методику, що
застосовується в абсолютно іншій за економічними особливостями та рисами
економічного розвитку країні – Макао. Вона передбачає розрахунок двадцять
трьох коефіцієнтів, узагальнених у трьох індексах: основний фінансовий індекс
(FSI), який визначає основні характеристики стану банківського сектору в
країні; індекс фінансової уразливості (FVI), який визначає стан економіки
країни в цілому; регіональний індекс економічного клімату (RECI), який
характеризує економічний стан основних країн-контрагентів [2].
Зазначені методики розрахунку агрегованого індексу фінансової стійкості
банківської системи мають як спільні риси, так і відмінності. Зокрема, в обох
методиках розглядаються коефіцієнти ліквідності та платоспроможності,
рентабельності та кредитного ризику банків. Ключовою відмінністю даних
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методик є те, що індекс, який розраховується в Туреччині, включає в себе
достатньо значний обсяг показників діяльності банків другого рівня, тобто
сконцентрований виключно на банківському секторі. На противагу цьому, при
визначенні агрегованого індексу фінансової стійкості за методикою Макао
увага також звертається (з відповідними ваговими коефіцієнтами) на стан
економіки країни в цілому, характеризуючи ВВП, інфляцію, державний бюджет
та валютні резерви. При цьому вплив на агрегований індекс фінансової
стійкості має і економічний стан основних контрагентів країни (за значенням
дефлятора ВВП). Варто зазначити, що методика Макао заснована на
індикаторах фінансової стійкості, запропонованих МВФ, що полегшує процес
розрахунку та дає змогу порівнювати фінансову стійкість різних країн.
Усі розраховані показники було нормалізовано до значень [0; 1] за
допомогою нормалізації Севіджа та узагальнено за методом арифметичного
середнього в агрегований індекс фінансової стійкості. При цьому, за методикою
Макао використовувались вагові коефіцієнти: для FSI – 0,6, для FVI та RECI –
0,4. У результаті дослідження нами було отримано два агреговані індекси
фінансової стійкості банківської системи України (FSIS та AFSI) відповідно до
методик Туреччини та Макао за період з 01.01.2008 по 01.01.2014 на основі
даних [3].
Для перевірки прийнятності використання даних методик в Україні нами
було розраховано інтегральний показник фінансової безпеки банківської
системи України, безпосередньо пов’язаний з поняттям фінансової стійкості,
оскільки фінансова безпека включає в себе як захист його фінансових інтересів
та середовища, в якому він функціонує, так і фінансової стійкості. Нами було
використано методику, запропоновану Д. Шиян, за якою на основі п’яти
коефіцієнтів було розраховано інтегральний показник фінансової безпеки
банківської системи України (ІПФБ) за період дослідження [4]. Результати
досліджень представлено на рисунку 1.

Рис. 1. Динаміка FSIS, AFSI та ІПФБ по Україні за період 01.01.2008-01.01.2014
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Порівняння динаміки розрахованих агрегованих індикаторів фінансової
стійкості банківської системи з інтегрованим показником фінансової безпеки
дасть змогу виявити методику, яка є більш адаптованою до української
економіки та яка дасть більш точні результати. Оскільки фінансова стійкість
банківської системи являє собою лише складову фінансової безпеки, варто
зазначити, що мають місце відхилення показника фінансової безпеки від
фінансової стійкості в більший чи менший бік, проте загальна динаміка
повинна зберігатись. Дослідження виявило, що за 2008-2009 рр. майже
однакову динаміку з інтегрованим показником фінансової безпеки мав
агрегований індикатор фінансової стійкості, розрахований за методикою
Макао. Дані 2010-2012 рр. свідчать про більш точні результати, отримані за
методикою, що застосовується в Туреччині. Показник фінансової безпеки,
розрахований за даними 2013 року, значно різниться з розрахованими
показниками фінансової стійкості, що може бути викликано загальною
негативною економічною, політичною та соціальною ситуацією в країні та
іншими факторами, не пов’язаними безпосередньо з фінансовою стійкістю
банківської системи.
Зважаючи на зазначене, запропонований нами методичний підхід до
визначення агрегованого показника фінансової стійкості банківської системи
передбачає реалізацію наступних етапів: визначення коефіцієнтів, що
характеризують основну діяльність банків, та стан операційного середовища, в
якому вони функціонують; нормалізація коефіцієнтів за методом Севіджа;
групування коефіцієнтів за методом арифметичного середнього; визначення
вагових коефіцієнтів для кожної групи на основі регресійного аналізу;
розрахунок агрегованого індикатора фінансової стійкості банківської системи
України; визначення рівня фінансової стійкості банківської системи.
Для визначення агрегованого показника фінансової стійкості банківської
системи вважаємо за доцільне враховувати наступні групи коефіцієнтів:
- платоспроможності (визначають достатність власного капіталу для
виконання законних вимог кредиторів та забезпечення інтересів
вкладників) з ваговим коефіцієнтом 0,2;
- рентабельності (характеризують величину та структуру прибутку та
ефективність використання банками ресурсів) з ваговим коефіцієнтом 0,1;
- ліквідності (характеризують можливість виконати зобов’язання перед
контрагентами) з ваговим коефіцієнтом 0,1;
- кредитного ризику (визначає ступінь загрози втрати частини ресурсів чи
недоотримання прибутку) з ваговим коефіцієнтом 0,15;
- валютного ризику (виражають можливий чи наявний ризик для капіталу
чи надходжень, спричинений несприятливим коливанням курсів
іноземних валют та цін на банківські метали) з ваговим коефіцієнтом
0,15;
- фінансової вразливості (відображають макроекономічні умови,
включаючи стан державного бюджету, валютних резервів та реального
сектору) з ваговим коефіцієнтом 0,2;
359

- регіонального економічного клімату (характеризують стан економіки
основних контрагентів України) з ваговим коефіцієнтом 0,1.
Проведення розрахунків дало можливість на основі агрегованого
індикатора визначити рівень фінансової стійкості банківської системи.
Відповідно до цього критерію, фінансову стійкість банківської системи можна
розділити на наступні рівні:
- критичний рівень (АІФС<0,2);
- нестабільний рівень (0,2<АІФС<0,4);
- задовільний зі зростанням рівня ризику (0,4<АІФС<0,6);
- помірний рівень (0,6<АІФС<0,8);
- стабільний рівень (0,8<АІФС<1).
За допомогою запропонованого методу було проведено розрахунок
агрегованого індикатора фінансової стійкості банківської системи України за
період з 01.01.2008 по 01.01.2014 рр. Порівнявши результати з інтегрованим
показником фінансової безпеки, можна зробити висновок, що запропонована
методика розрахунку агрегованого індикатора фінансової стійкості є найбільш
прийнятною для економіки України та точно і якісно відбиває фінансову
стійкість її банківської системи. Її використання забезпечить можливість
завчасного реагування регулюючих органів, випереджаючи негативні наслідки.
1. Центральний банк Турецької Республіки [Електронний ресурс] : Звіти фінансової
стійкості банківської системи Турецької Республіки . – Режим доступу:
http://www.tcmb.gov.tr/
2. Ченг Н. Агрегований індекс фінансової стійкості для систем завчасного реагування //
Ніколас Ченг, Ізабель Чжоу [Електронний ресурс] : Валютне управління Макао. –
Режим доступу: http://www.amcm.gov.mo/publication/quarterly/Oct2011/AFSI_en.pdf
3. Національний Банк України [Електронний ресурс] : Основні показники діяльності
банків
України
.
–
Режим
доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798
4. Д. Шиян Методика оцінки фінансової безпеки банківської системи України
[Електронний
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.
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2586
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БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ
«ТЕОРІЇ ОНОВЛЕННЯ»
У період ринкових трансформацій одним з надважливих завдань
діяльності інвестицій-них компаній, банків та підприємств є формування та
збереження їх конкурентоспроможності. Суб’єкти господарювання можуть
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реалізувати свої переваги лише за якісного вдосконалювання виробничого
процесу на новій техніко-технологічній основі, зокрема через реалізацію
інвести-ційних проектів, в процесі проведення яких виникає проблема
бюджетування інвестиційного капіталу.
Бюджетування та управління інвестиційним капіталом безпосередньо чи
опосередковано пов’язане з дослідженням простого та розширеного
відтворення, а також з визначенням постій-них та змінних витрат, норми
амортизації інвестиційного об’єкту, співвідношення власних та за-позичених
інвестиційних ресурсів.
Таким чином, проблема бюджетування інвестиційного капіталу являє
собою значиму частину проектного аналізу в інвестиційній діяльності, а її
рішення є важливим з точки зору технічного прогресу і економічного
зростання, особливо в інноваційних і високотехнологічних галузях.
Спираючись на фундаментальні праці «Теорії оновлення», що належать
таким вченими як О. Ланге [3], І. Кознієвська [5], П. Лаплас, Д. Робертсон, А. Д.
Лотка, А. Банасинський [3], В. Борткевич та наукові здобутки у галузі
управління інвестиційною діяльністю, авторами яких є Т. В. Майорова [4], А.
А. Пересада, В. А. Верба [2], І. А. Бланк [1] та інші, можна припустити, що
здійснювати ефективне управління і бюджетування інвестиційного капіталу
доцільно в рамках синтезу статистичних підходів та теорії інвестування.
В загальному розумінні «Бюджетування інвестиційного капіталу» – це
складова частина фінансового планування інвестиційного проекту, вході
розробки якої здійснюється аналіз моделювання та прогнозування вхідних та
вихідних грошових потоків по проекту. Зазвичай подібні плани мають форму
таблиці.
Таблиця зміни інвестиційного капіталу разом з даними про його
структуру дозволяє передбачати динаміку грошових потоків і на її основі
будувати поточний та перспективний прогноз розвитку. Під перспективним
прогнозом слід розуміти прогноз майбутніх грошових потоків вже після
введення проекту в експлуатацію. Виходячи з останнього, необхідно
наголосити на важливості поділу проекту на фази, що в сукупності являють
собою життєвий цикл інвестиційного проекту [2, с. 28].
Одними з найважливіших факторів, які визначають рухомість вхідних та
вихідних грошових потоків є часові рамки, в межах яких здійснюються платежі
або надходження грошових коштів та чинне законодавство в сфері регулювання
інвестиційної діяльності.
На основі реального інвестиційного проекту, вхідними параметрами
якого є: вартість позичкових коштів 21%, строк реалізації 7 років, період
будівництва 2 роки (пільговий період), сума власних коштів 2500 тис. грн.,
сума кредиту 5000 тис. грн., комісія за надання кредиту 1% від суми кредиту,
вартість обслуговування заборгованості 0,5% в місяць від основної суми боргу,
вартість розрахунково-касового обслуговування 0,5% від суми платежу,
погашення основної суми кредиту і відсотків відбувається щоквартально
побудуємо таблицю 1.
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Таблиця 1
Розподіл погашення боргу, відсоткових та інших платежів
за часом їх виникнення
Коефіцієнт
залишку,

Інтенсивність
погашення,

Період
погашення,
τ

Величина
виплат,
Nτ

31.05.07

6100,079

-

-

-

-

0

30.08.07

5761,267

0,9445

338,8125

0,055542

0,058809

319,9941

29.11.07

5472,329

0,8971

288,9375

0,047366

0,0528

579,1974

28.02.08

5183,392

0,8497

288,9375

0,047366

0,055743

824,715

…

…

…

…

…

…

…

21.11.13

114,6463

0,0188

85,48425

0,014014

0,745635

2926,156

20.02.14

47,61321

0,0078

67,03308

0,010989

1,407867

2926,679

22.05.14

0

0,0000

47,61321

0,007805

-

2926,679

l

N
.
N0

Зменшенн
я виплат,
Nτ –Nτ +1

Коефіцієнт
елімінування,

p

N

N
N0

1.

m

N

N 1 N0(τ)
.
N

Користуючись даною таблицею, можна визначити загальну величини
погашення боргу в певний період часу t, яка є альтернативною графіку
погашення кредиту.
Вводячи ще одну змінну ω, яка являє собою верхню межу періоду
користуванням кредитом, яка в нашому випадку складає 28 кварталів,
припустимо, що в періодt – 1, t – 2,…, t – ω буде не погашено N0(t – ω)pω боргу.
Виходячи з останнього, отримаємо основне балансове рівняння зміни
грошового потоку [3, 5]:
N0 (t ) N0 (t 1) p1 N0 (t 2) p2 ... N0 (t
) p , (t
).
(1)
На основі даного рекурентного рівняння буде визначатися грошовий
потік (сума по діагоналі кольорових клітинок) на погашення боргу та виплату
всіх інших платежів (табл. 2).
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Таблиця 2
Утворення грошового потоку на погашення боргу,
відсоткових та інших платежів
рτ

…

0,040

0,042

0,044

0,047

0,049

0,052

0,054

0,057

0,140

…

244,27

257,090

270,59

284,79

299,75

315,48

332,04

349,48

856,840

0

…

36,034

37,926

39,917

42,013

44,218

46,540

48,983

51,555

126,401

0

0

…

5,316

5,595

5,889

6,198

6,523

6,866

7,226

7,605

18,647

0

0

0

…

0,784

0,825

0,869

0,914

0,962

1,013

1,066

1,122

2,751

0,426

0

0

0

…

0,116

0,122

0,128

0,135

0,142

0,149

0,157

0,166

0,406

0,426

0,063

0

0

0

…

0,017

0,018

0,019

0,020

0,021

0,022

0,023

0,024

0,060

0,063

0,009

0

0

0

…

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,004

0,009

0,009

0,001

0

0

0

…

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

0,001

0,001

0,001

0,000

0

0

0

…

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

125,880

18,570

0

0

0

…

5,041

5,306

5,584

5,878

6,186

6,511

6,853

7,212

17,683

183,574

27,081

0

0

0

…

7,352

7,738

8,144

8,571

9,021

9,495

9,993

10,518

25,788

…

…

…

…

…

…

13,748

14,469

15,229

16,028

16,870

17,756

18,688

19,669

48,224

367,077

54,151

0

0

0

…

14,700

15,472

16,284

17,139

18,039

18,986

19,983

21,032

51,566

392,465

57,896

0

0

0

…

15,717

16,542

17,411

18,325

19,287

20,299

21,365

22,487

55,133

419,515

61,887

0

0

0

…

16,800

17,682

18,611

19,588

20,616

21,698

22,838

24,037

58,933

448,325

66,137

0

0

0

…

17,954

18,897

19,889

20,933

22,032

23,189

24,406

25,687

62,980

479,004

70,663

0

0

0

…

19,183

20,190

21,250

22,365

23,540

24,775

26,076

27,445

67,290

511,670

75,481

0

0

0

…

20,491

21,567

22,699

23,891

25,145

26,465

27,854

29,317

71,878

546,498

80,619

0

0

0

…

21,886

23,035

24,244

25,517

26,856

28,266

29,750

31,312

76,771

0,148

0

0

0

8

899,792

0

0

0

899,792

132,737

0

0

132,737

19,581

0

19,581

2,889

2,889

CF
6099,46

Спираючись на результати отримані в таблицях, можна дійти наступних
висновків:
1. Середній період погашення, який розраховується за формулою 2[3]:
m

(2)

p ,
1

де рτ – коефіцієнт елімінування в період τ, є меншим за період реалізації
проекту. Відповідно становить:
mкритичне

28 кварталів; mпог

18,99 квартала; mкр

mпог ,

що свідчить про те, що навіть не знаючи величини планових надходжень в ході
реалізації проекту, він є доцільним з точки зору періоду окупності.
2. Виходячи із середнього періоду погашення, щоквартально норма
амортизації боргу та відсоткових платежів має становити [3]:
s

1
,
m

(3)
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де m –середній період погашення. Даний показник в даному випадку становить:
s =1/18,99 = 0,0527.
3. Середній грошовий потік, який щоквартально повинен спрямовуватися на
погашення, має становити:
N0(t)=Ns,
(4)
В нашому випадку N0(t) для основної суми боргу буде дорівнювати 236
тис. грн. (5000×0,0472) та 131,75 тис. грн. (2500×0,0527) – для відсоткових та
інших платежів.
4.
На основі першої колонки таблиці 2 та наведених розрахунків, які
відображають вхідні/вихідні грошові потоки інвестори можуть планували
виручку від реалізації.
5.
Бажану мінімальну величину власних коштів (або сума застави чи
поручительства) можна визначити на основі таблиці 2 підсумувавши
прогнозовані грошові потоки першої колонки за пільговий період використання
кредитом:
899,79+132,74+19,58+2,89+0,42+0,06+0,01+0,01=1055,5 тис. грн. < 2500тис. грн.
В умовах сучасного економічного середовища в Україні дуже важливо
звертати увагу на практичну корисність проектів та на їх відповідність реаліям
сьогодення.
Запропонована методика бюджетування інвестиційного капіталу
достатньо гнучка для використання її на практиці та прийнятна для різних схем
реалізації інвестиційних проектів.
1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП «Итем» ЛТД «Юнайтед Лондон
Трейд Лимитед», 1995. – 447 с.
2. Верба В. А., Гребешкова О. М. Проектний аналіз: слайд курс: Навч. посіб. – К.:КНЕУ,
2006. – 235 с.
3. Ланге О., Банасинский А. Теория статистики, М.: Статистика, 1971
4. Майорова Т. В., Інвестиційна діяльність: підручник; - К.: Центр учбової літератури,
2099. – 472 с.
5. Koźniewska, Zagadnienie odnowienia. Warszawa, 1963.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Однією з важливих запорук стабільного розвитку економіки будь-якої
країни є рівень розвитку ринку іпотеки. Розвитку економіки України сприятиме
вирішення низки існуючих проблем ринку іпотечного кредитування, котрі
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стримують його інтенсивний розвиток. Зокрема, залишаються невирішеними
такі важливі питання, як залучення довгострокових ресурсів для іпотечного
кредитування, удосконалення оцінки об'єктів іпотечного кредитування та
формування ціни іпотеки.
Основними проблемами іпотечного кредитування в Україні є:
- відсутність в держави централізованої і доступної громадської системи
реєстрації прав власності та обтяжень на нерухоме майно і на землю;
- малоефективна непередбачувана довготривала і витратна для кредитора
процедура звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду чи
виконавчого напису нотаріусу;
- відсутність законодавчого положення щодо функціонування вторинного
іпотечного ринку іпотечних цінних паперів.
- нерозвиненість інфраструктури ринку житла і житлового будівництва;
- недосконалість правової бази;
- низька ефективність ринку житлового будівництва;
- відсутність дієвого механізму кредитування під заставу земель
сільськогосподарського призначення.
Станом на 1 квітня 2013 року загальний розмір іпотечного портфелю
банків в Україні становив 61 млрд. грн.
На кінець 2013 року в Україні налічується 173 банки, однак на ринку
іпотечного кредитування працює менше 50 з них, які мають достатній розмір
довгострокових ресурсів та рівень капіталізації. Протягом останніх чотирьох
років можна виділити декілька найактивніших банків, які займають серйозні
частки ринку іпотечного кредитування в Україні, а саме: ВАТ «Ощадбанк»,
ВАТ «Укрексімбанк», АКБ «Надра», АКБ «Аркада», АКБ «Правекс-банк»,
АППБ «Аваль», АКБ «Промінвестбанк», ЗАТ КБ «Приватбанк», АКБ
«Укрсоцбанк», КБ «Фінанси та Кредит». Розвитку ринку іпотечного
кредитування в Україні перешкоджають такі негативні фактори як: нестабільні
темпи загальноекономічного зростання; недостатній рівень розвитку
банківського сектору економіки; відсутність належного законодавчого
регулювання іпотеки.
Загалом, слід зазначити, що вирішення найболючіших проблем
іпотечного кредитування в Україні тісно пов'язане з вдосконаленням
законодавчої бази. Побудова надійного законодавчого підґрунтя для розвитку
іпотеки в Україні має стати та й буде основою формування сучасних підходів
до вирішення перелічених проблем іпотечного кредитування.
Разом з тим, винятково актуальним стає питання практичної реалізації
можливостей, що з'явилися в рамках уже прийнятого законодавчого поля. Крім
того, в Україні варто також використовувати той зарубіжний досвід іпотечного
кредитування, який значною мірою підходить для умов нашої держави,
виходячи з рівня її соціально-економічного розвитку, та відповідає
особливостям національної економіки взагалі. Завдяки становленню іпотечного
кредитування можна розв'язати окремі соціально-економічні проблеми
суспільства, пов'язані з розвитком довгострокового житлового іпотечного
кредитування та вирішенням питань надання кредитних ресурсів для
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підприємств агропромислового комплексу. Це забезпечить якісні зрушення в
економіці нашої держави.
Отже, перспективи розвитку іпотеки в Україні значно залежать від
економічного зростання, стабільності цін та обмінного курсу національної
валюти, удосконалення фінансово-кредитної системи та ринку нерухомості.
Іпотечне кредитування - це надійний і вивірений спосіб залучення приватних
інвестицій іноземних та вітчизняних інвесторів. Лише надійні гарантії, зокрема
застава нерухомості та емісія на її основі іпотечних цінних паперів, дозволять
мобілізувати в значних масштабах заощадження населення і спрямовувати їх на
інвестування перспективних секторів економіки. Лише в такому разі в Україні
можлива поява зарубіжних портфельних інвесторів, які, через придбання
іпотечних цінних паперів, здійснюватимуть інвестування української
економіки.
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здобувач, спеціальність «Гроші, фінанси і кредит»
Університет банківської справи
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИК ПРОВЕДЕННЯ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Актуальність даного питання полягає в тому, що різноманітні підходи до
проведення стрес-тестування використовують різні моделі та параметри, що
може призвести до отримання різних результатів за одним стрес-сценарієм.
Саме тому, для вибору оптимального методу проведення стрес-тестування,
варто зауважити на сильних та слабких сторонах кожного з методів.
Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши європейський досвід
проведення стрес-тестування, необхідно зазначити, що основними методами є:
метод еластичностей, метод оцінки втрат, сценарний метод, індексний метод
[1].
Перший метод – метод еластичностей призначений для аналізу
чутливості, що оцінює ризик як результат стандартної зміни ринкових
показників, коли неможливо дати ймовірнісно-визначену кількісну оцінку, що
дозволила б статистично визначити необхідну величину капіталу, резервів
тощо. Однак на якісному рівні багато сценарних результатів виявляються
досить керованими, а тому ефективними під час моніторингу в управлінні
ризиками [2].
Результатом стрес-тесту є значення коефіцієнтів регресії, які власне і є
еластичностями (заміна залежної змінної на незалежну). Їх економічна
інтерпретація має такий вигляд: зростання на 1 одиницю вимірювання
незалежної змінної дорівнює зростанню залежної змінної на значення
коефіцієнта останньої.
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Другий метод пов’язаний з аналізом найбільш імовірних подій, або
визначенням втрат унаслідок реалізації економічних ризиків. У даному випадку
оцінку ризику називають очікуваним ризиком, що на рівні окремої події може
виглядати парадоксально. Проте очікуваним ризиком є найважливіша
статистична характеристика позиції, а тому вона є основою для прийняття
багатьох управлінських рішень.
Третій метод – сценарний – полягає в аналізі помірно-несприятливих
подій, що дозволяє виявити максимальний обсяг збитку, якого може зазнати
інвестор за певний період часу за заданої ймовірності та демонструє зміну
вартості інвестиційного портфеля у вигляді лінійної комбінації дохідностей
факторів ризику [3].
Основна ідея сценарного методу полягає в порівнянні базового прогнозу
динаміки об’єкта стрес-тестування за різних шоків з боку економічного
середовища.
Основною проблемою, що може вплинути на якість результату від
застосування сценарного методу, є ймовірність структурних змін в економічній
та фінансовій системах. Такі трансформації змінюють рівень зв’язку між
позичальниками і кредиторами, що негативно впливає на якість аналізу, тому
значення параметрів моделі слід контролювати і перевіряти як за допомогою
експертних оцінок розвитку секторів, так і за результатами аналізу фінансової
стійкості (стабільності) інших секторів економіки [5].
Обмеженням застосовуваності цього методу є невиконання ключового
посилання на нормальний розподіл факторів ризику. Натомість, сама ідея
проведення стрес-тестування полягає у виявленні поведінки показника, який
перебуває під впливом визначеного тренду. В будь-якому випадкуі, щільність
його розподілу буде швидко змінюватися в часі, а тому розраховувати на те, що
числовий ряд можна буде описати за допомогою нормального розподілу, буде
неправомірно.
Четвертим, останнім методом, є побудова так званих «індексів ризику»,
або індексний метод. Динаміка встановлених за результатами стрес-тесту
значень індексів залежить від сукупного впливу основних ризиків, які на даний
період часу вважаються суттєвими і впливають на стабільність [4].
Результати, отримані за цим методом, є наочними і легко зрозумілими,
проте використовувати його доцільно в межах лише окремої системи – на
макро- чи мікрорівні.
Загальні підходи до обрання методу проведення стрес-тесту залежать від
нищевказаних характеристик економічної системи.
1. Ступінь взаємозв’язку з банківської системою. Ідеться не тільки про
роль, яку відіграє банківська система як фінансовий посередник у
взаємовідносинах між суб’єктами господарювання. Важливо зважати на те, яке
значення відіграє розміщення банківських ресурсів у зростанні економічної
активності суб’єктів господарювання, у тому числі з огляду на підвищення
конкурентоспроможності їх продукції, а також у стимулюванні споживчого
попиту і товарної пропозиції.
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2. Рівень координації монетарної та економічної політики країни загалом
та фіскальної політики зокрема. Так, наявність фіскального домінування або
просто «м’якої» фіскальної політики в поєднанні з рестрикційною монетарною
політикою, яка спрямована на стримування приросту пропозиції грошей,
призводить до скорочення ділової активності суб’єктів господарювання.
3. Ступінь відкритості економіки і галузевої диверсифікованості.
Експортно-орієнтована економіка, яка не має рівномірного розподілу продукції
в галузевому розрізі, повинна зважати на вплив не тільки внутрішніх, а й
зовнішньоекономічних факторів [6].
Висновки. Універсального підходу до проведення стрес-тестування
немає, оскільки кожен з цих методів має як свої переваги, так і недоліки. Однак
їх поєднання дозволить правильно підходити до оцінювання фінансової
стабільності банківської системи.
1. Визначення поняття «Стрес-тестування» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123675&cat_id =123321
2. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала:
Уточненные рамочные подходы [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.cbr.ru/today/ms/bn/Basel.pdf
3. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and
monitoring, BCBS, Dec 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.bis.org/publ/bcbs165.pdf.
4. Лучаківський А. О. Сучасні підходи до стрес-тестування банків /
А. О. Лучаківський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. - № 23.15. – с. 248 –
255.
5. Стресс-тест Центробанка: треть российских банков - в зоне риска [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://www.finmarket.ru /main/article/3420263
6. IMF: The IMF-FSB Early Warning Exercise – Design and Methodological Toolkit,
September 2010 [Електроннийресурс] – Режимдоступу: www.imf.org/external
/np/pp//eng/2010/090110.pdf
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ В УКРАЇНІ
Сьогодні на банківському ринку все більше установ застосовують на
практиці скорингові програми для аналізу платоспроможності приватних
клієнтів (фізичних осіб). Словосполучення «кредитний скоринг» знайоме
практично кожному українському банку, що здійснює споживче кредитування.
Проте уявлення про систему кредитного скорингу як правило або занадто
спрощене, або надмірно ускладнене.
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Тож, постає завдання розібратися якими властивостями повинна володіти
скорингова система, щоб ефективно працювати на українському ринку
кредитування і що потрібно для її впровадження , і яка роль кредитного
скорингу в банківській системі в цілому.
Більша частина вітчизняних банків вже користується найпростішими
системами скорингу, що дозволяють оцінювати позичальника. Певною мірою
ці методики дозволяють дещо спростити роботу кредитним фахівцям. Але такі
прості програми ( близько 90 % з них - таблиці характеристик позичальника ,
виконані в MS Excel ) мають ряд недоліків, у зв'язку з якими їх не можна
назвати «системами кредитного скорингу» у повному розумінні цього слова
(табл.1). Наведемо деякі з цих недоліків [1].
- децентралізованість системи оцінки;
- складність здійснення швидких рішень департаменту ризику кредитної
організації – зміна або коригування методики оцінки перетворюється на
тривалу процедуру для великої кількості точок обслуговування;
- неможливість побудови складної стратегії прийняття рішення;
- скорингові моделі засновані на експертних знаннях кредитних
аналітиків банку , що обмежує якість моделей і опосередковано скорочує
клієнтську базу;
- можливість обманути методику оцінки: будь-яка людина , що має певні
навички може « зламати» методику оцінки і надалі «підлаштуватися» під «
хорошого» позичальника . Це стосується не тільки ризиків шахрайства, а й
«допомоги» позичальникам з боку кредитних інспекторів (не можна забувати,
що ці здебільшого низькооплачувані співробітники прагнуть до максимального
обсягу залучених кредитів, ніяк не відповідаючи за їх повернення) .
- практично неможливо працювати на перспективу: програма не дозволяє
відповісти на питання типу чому якість кредитного портфеля погіршується, як
скоригувати розрахунок оцінки з урахуванням набутого досвіду, що необхідно
для більш точної оцінки позичальника.
Саме тому кожен банк при впровадженні повноцінної системи
кредитного скорингу розраховує досягти таких результатів [3]:
- збільшити кредитний портфель за рахунок зменшення кількості
необгрунтованих відмов за кредитними заявками;
- зменшити рівень неповернень;
- знизити формовані резерви на можливі втрати за кредитними
зобов'язаннями;
- підвищити точність оцінки позичальника;
- створити централізоване накопичення даних про позичальників;
- швидко і якісно оцінити динаміку змін кредитного рахунку
індивідуального позичальника та кредитного портфеля в цілому.
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Таблиця 1
Основні відмінності типового кредитного скорингу та повноцінної систем
кредитного скорингу
Критерій
Типовий підхід до скорингу Система кредитного скорингу
Первинна
Базується на експертних Грунтується на об'єктивній
обробка
знаннях
кредитного інформації з різних джерел
кредитної
спеціаліста
заявки
Розгляд
кожної
заявки Ідентичні заявки проходять
Процес оцінки
залежить від конкретного ідентичну процедуру оцінки
ідентичних
кредитного спеціаліста і
заявок
суб'єктивних факторів.
Вже
використовується, Необхідні культурні зміни,
Легкість
результати очікувані
готовність співробітників до
сприйняття
нововведень.
Тривале
навчання
й Не
вимагає
тривалого
тренування
кожного навчання співробітників. При
Процес
кредитного
спеціаліста. впровадженні
необхідний
впровадження
Напрацювання досвіду та контроль з боку кредитних
інтуїції.
фахівців вищої ланки
Помилки можливі в силу Помилки
можуть
бути
Можливість людського
фактора. пов'язані
з
неякісними
помилок,
Зловживання та шахрайство скоринговими
моделями.
зловживань і можливі.
Шахрайство можливо, проте
шахрайства
його ймовірність помітно
знижується.
При впровадженні нового При впровадженні нового
кредитного
продукту кредитного
продукту
необхідна розробка нових необхідно створення нових
Гнучкість
інструкцій
та
навчання скорингових моделей (або
персоналу. Процес тривалий і внесення змін у вже наявні).
мало піддається контролю
Додаткове
навчання
персоналу не потрібно.
Джерело:[2]

Сьогодні для українських банків постає важливість питання вибору
найбільш актуальної системи скорингу. Розглянемо найпоширеніші та
найактуальніші з них [1]:
Application - скоринг - оцінка кредитоспроможності позичальників для
отримання кредиту. Питання оцінки кредитопозичальника на стадії отримання
кредиту коштує для вітчизняних банків вкрай гостро. Правда , більшість
вітчизняних банків воліють офіційно стверджувати, що проблемні кредити не
перевищують 1,6 % кредитних портфелів. Однак є й інша інформація, куди
менш оптимістичного характеру. У приватних бесідах представники банків, що
активно працюють на ринку кредитування фізичних осіб, не раз говорили , що
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частка неповернень вже досягла 15 % і продовжує зростати. Таким чином,
можна сміливо стверджувати, що Application - скоринг найбільш актуальний
тип скорингу для України .
Collection - скоринг - визначення пріоритетних справ і напрямів роботи
щодо позичальників, стан кредитного рахунку яких класифіковано як «
незадовільний ».Останнім часом вітчизняні банки все частіше і частіше
говорять про необхідність використання Collection - скорингу в повсякденній
роботі. Використання цього типу скорингу дозволяє вести планомірну роботу з
простроченою заборгованістю до моменту її передачі в колекторське агентство.
Досвід показує , що значну частину заборгованості в ході цієї роботи вдається
ліквідувати. Наприклад, згідно з результатами ряду досліджень близько 40 %
всіх неплатежів припадати на забудькуватих позичальників , які без жодного
наміру забувають внести платіж за кредитом і «виправляються» після перших
нагадувань .
Behavioral - скоринг (поведінковий кредитний скоринг) - оцінка динаміки
стану кредитного рахунку позичальника .
Використовувані для цього завдання імовірнісні скорингові моделі
дозволяють спрогнозувати зміну платоспроможності позичальника , визначити
оптимальні ліміти по кредитній карті і т.д. Наприклад , на підставі поведінки
позичальника за попередні п'ять місяців можна спрогнозувати його поведінку в
наступні два місяці. В Україні цей тип скорингу практично не застосовується ,
причому не стільки в силу відсутності необхідності , скільки через відсутність
скорингових систем, здатних на це.
Fraud скоринг - оцінка ймовірності шахрайства потенційного
позичальника . Цей тип скорингу , як правило , використовується в зв'язці з
Application і Behavioral - скорингу для більш детального аналізу позичальників.
Його актуальність для українського ринку досить велика. За даними ряду
вітчизняних банків відверте шахрайство складає до 10 % від усіх неплатежів, і
цей показник з кожним роком продовжує повільно, але неухильно
збільшуватися.
Таким чином, виходить, що найбільше для українського ринку актуальні
Application - скоринг та Collection - скоринг . Що стосується Behavioral і Fraud
скорингу , то про їх необхідність тільки зараз почали замислюватися найбільші
гравці роздрібного ринку. Отже, однією з основних особливостей систем
кредитного скорингу, адаптованих для вітчизняних банків є максимально повна
підтримка Application - скоринг та Collection - скоринг.
1. Білоусова С.Ю. Споживче кредитування в Україні: аналіз та перспективи розвитку
в умовах кризи // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі:
проблеми теорії та практики. – 2010. - № 4. – С. 97-104.
2.
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http:// http://www.scorto.ru/about.htm
3.
Режим доступу: http://www.prostobankir. com.ua /individualnyy_ biznes
/stati /kreditnyy_skoring_ot_a_do_ya_chast_1
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BANCASSURANCE ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЕТАП ІНТЕГРАЦІЇ
БАНКІВ ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Фінансовий ринок на сучасному етапі характеризується інтенсифікацією
інтеграційних процесів між учасниками ринку, що поступово зводиться до
взаємовигідної співпраці фінансових інститутів та поєднання зусиль для
створення нових продуктів на ринку. Фінансові посередники на ринку
фінансових послуг перебувають в процесі постійної трансформації, що
зумовлено пристосуванням до зовнішніх умов та змін на фінансовому ринку
загалом. Інтеграційні процеси при цьому виконують важливу роль, сприяючи
підвищенню якості фінансових послуг, вдосконаленню організаційної
структури фінансових інститутів, що в результаті забезпечує їм фінансову
стійкість та посилення конкурентоспроможності на ринку. Особливе значення в
подібних процесах має розвиток механізму інтеграції банків та страхових
компаній, які на ринку фінансових послуг займають монопольну позицію по
рівню капіталізації та пропозиції продуктів та послуг споживачам.
Питання співпраці банків і небанківських фінансових інститутів, зокрема
страхових компаній, та інтеграції їх діяльності досліджувалося в вітчизняній та
зарубіжній науковій літературі. Значний внесок в дослідження теоретичних та
практичних аспектів цього питання зробили такі вчені, як Альошина Л.Є.,
Базилевич В.Д., Васильченко З.М., Єрмошенко А.М., Осадець С.С., Приказюк
Н.В. та інші.
Проблеми співпраці банківських установ та страхових компаній мають
давнє коріння, відколи Ф.В. Райфайзен теоретично обґрунтував та практично
довів переваги від поєднання фінансово-кредитної та страхової діяльності.
Поступовий розвиток фінансових ринків активізував інтеграційні процеси між
фінансовими посередниками, зокрема між банківськими та страховими
інститутами. З часом це призвело до активної їх співпраці за цілим рядом
окремих напрямків інвестиційної та страхової діяльності. Так, у межах подібної
співпраці, страхові компанії розміщують власні фінансові ресурси на
депозитних рахунках в банках; інвестують кошти в корпоративні цінні папери,
емітентами яких є банки; користуються посередницькими послугами банків при
купівлі цінних паперів на фондовому ринку, при здійсненні розрахунковокасових операцій та ін.. З іншого боку, банки отримують довгострокові
фінансові ресурси від страхових компаній (особливо від компаній, що
спеціалізуються на страхуванні життя), користуються послугами страхових
компаній в аспекті страхування власних фінансових та кредитних ризиків [3, 4].
Окремим напрямком співпраці є спільна діяльність з надання комплексних
послуг клієнтам зі страхування та банківського обслуговування. На
сьогоднішній день особливої актуальності набувають тенденції об’єднання
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зусиль банків та страхових компаній у контексті розширення асортименту
послуг, підвищення ефективності обслуговування клієнтів, результатом чого
стало виникнення концепції банківського страхування (Bancassurance).
До наукового обігу поняття bancassurance було запроваджене в кінці 1970х рр. У Франції воно й досі зберегло своє первинне значення. В літературі існує
багато трактувань стосовно поняття bancassurance, які об’єднані однією
спільною рисою – продаж страхових продуктів через банківські установи.
Більш широке значення цього терміну являє собою набір фінансових послуг,
що можуть задовольнити як банківські потреби клієнта, так і потреби у
страхуванні одночасно. Сутність банківського страхування полягає в активній
інтеграції банківської та страхової діяльності з метою поєднання своїх
продуктів, спільного використання каналів їх розповсюдження та виходу на
одну і ту ж клієнтську базу. Проте, банківське страхування не обмежується
лише спільним продажем послуг. Організація спільних бізнес-процесів,
об’єднання та створення спільної інформаційної системи, інші фінансові та
юридичні аспекти інтегрально формують концепцію bancassurance як складний
результат співпраці банків та страхових компаній.
Запровадження концепції банківського страхування в Європі пов’язано із
активізацією інтересу клієнтів до іпотечного кредитування, що спонукало
банки до об’єднання своєї діяльності зі страхуванням шляхом надання
страховикам свої каналів для продажу страхових послуг. Більшого поширення
банківське страхування набуло у сфері страхування життя. Використання
банками bancassurance створило нові джерела прибутків. Одночасно
скоротилися витрати страхових компаній на продаж страхових послуг через
банківські філії: на 50-70% менше, ніж при реалізації через традиційні канали.
При цьому, частка страхових премій, отриманих при використанні
bancassurance, значно перевищує обсяг премій, отриманих власними зусиллями
або через використання агентської мережі. Так, частка премій від банківського
страхування в структурі річного надходження платежів у Франції становить
близько 62%, в Іспанії – 75%, в Італії – 60%, Бельгії – 56% [2, 3].
При використанні банківського страхування, банк отримує певні переваги
та вигоди, до яких можна віднести:
збільшення прибутку у вигляді комісійних винагород від продажу
страхових послуг;
залучення до мережі банку нових платоспроможних клієнтів;
підвищення лояльності клієнту до банку як результат збільшення
пропонованих продуктів та послуг [2].
У свою чергу, страховики отримують доступ до нових клієнтів, що сприяє
розширенню спектру послуг, полегшує впровадження нових продуктів,
зменшує собівартість послуг, підвищує економію витрат через збільшення
масштабів бізнесу [1].
В Україні банківське страхування лише починає розвиватись. На
сьогоднішній день впровадження bancassurance на вітчизняному ринку можливе
у двох варіантах. По-перше, канали однієї сторони отримують доступ до
клієнтської бази другої сторони, що являється найпростішою формою
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співпраці, яка приносить мінімальні результати і низький рівень дохідності для
обох сторін. По-друге, банк обирає страхову компанію та підписує із нею угоду
про співпрацю, відповідно до якої він стає її офіційним представником. В
такому випадку обидві сторони можуть досягти позитивних результатів, проте
інвестиційна діяльність банківських установ залишатиметься на досить
низькому рівні [5, 6].
Повільний розвиток банківського страхування в Україні зумовлений рядом
чинників, які існують попри високий потенціал подібної концепції співпраці.
Через банківські канали переважно просуваються послуги з обов’язково
страхування та страхування заставленого майна при оформленні кредиту, а
страхування життя в Україні ще не набуло західного рівня розвитку.
Головною проблемою запровадження bancassurance є правове забезпечення
та регламент співпраці банків та страхових компаній щодо банківського
страхування. На сьогоднішній день діяльність банківських та страхових
інститутів регулюється різними нормативно-правовими актами, а українське
законодавство не передбачає можливості злиття страхових компаній та банків.
Іншим бар’єром у взаємодії банків та страхових компаній є процес
акредитації, тобто процес, в результаті якого страхова компанія набуває
офіційного підтвердження якості послуг, що надаються. Лише після виконання
вимог банку, страховик може отримати право страхувати клієнтів банку при
кредитуванні та інших послугах. Проте, у більшості випадків, у своїх вимогах
вітчизняні банки орієнтуються на розмір комісійних винагород та залучених від
страховика коштів, залишаючи поза увагою такі аспекти, як реальна надійність
акредитованих організацій, їх платоспроможність, якість пропонованих послуг
та ін.., тобто не враховують потреб власних клієнтів [6].
Також специфіка розвитку банківського страхування в Україні обумовлена
непоширеністю страхування (вітчизняні страхувальники продовжують
сприймати страхування як певний примус, а не як елемент власної фінансової
захищеності), недовірою клієнтів до страховиків, непрозорістю страхових
послуг, низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків. Самі ж
страховики часто обмежують себе, розглядаючи співпрацю з банком лише в
аспекті розширення клієнтської бази. І хоча банківське страхування на
вітчизняному ринку останнім часом набуло деяких рис розвитку, притаманних
для Європи, bancassurance залишається тісно пов’язаним зі страхуванням саме
предмету застави під час оформлення кредитних відносин з банком. Головним
чином це підтверджує оцінка обсягу надходження страхових премій, 85-90%
яких припадає на страхування саме заставного майна [1, 4].
Враховуючи високий потенціал та позитивний ефект від інтеграції
банківської та страхової діяльності, можна стверджувати, що розвиток
концепції bancassurance на вітчизняному фінансовому ринку повинен бути
одним з пріоритетних для фінансової політики держави. Подальший розвиток
інтеграційних процесів між банками та страховиками потребує проведення
комплексу заходів щодо розробки якісного нормативно-правового забезпечення
з боку уряду, стимулювання зацікавленості клієнтів у страхуванні,
запровадження прозорих та взаємовигідних відносин між банківськими
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установами та страховими компаніями (як з позиції банківського, так і з позиції
страхового бізнесу) з урахуванням інтересів кінцевих споживачів. Саме таким
чином вдасться ефективно реалізувати проект банківського страхування
відповідно до світової концепції bancassurance.
1. Гавриленко В. Перспективи успішної моделі банківського страхування важко
недооцінити.
[Електронний
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//
Режим
доступу:
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2. Денисенко Д. Банкострахування – генератор доходу при кредитуванні. Як банку
заробити більше / Д. Денисенко. [Електронний ресурс] // Режим доступу: bankonline.com.ua/resourses/…/Bancassurance_UNIQALife.ppsx
3. Єрмошенко А.М. Bancassurance як форма взаємодії страхових компаній та
банківських установ / А.М. Єрмошенко // Збірник наукових праць: Проблеми і
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ефективність банківської діяльності є одним з пріоритетів вітчизняної
державної політики у фінансово-кредитній сфері. В умовах структурних змін в
економіці України підвищена увага до цієї сфери зумовила необхідність
здійснення ефективної банківської діяльності. Створення певних умов і
поліпшення загального функціонування банківськогосектору покликані
скоротити дисбаланс економічного розвитку регіонів, що виник за рахунок
нерівномірної концентрації фінансових ресурсів.
Різним аспектам ефективної діяльності комерційних банків та банківської
системи в цілому присвячені праці багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних
вчених: Білоусової В., Вакуріна A., Васюренка О., Гамзи В., Герасимовича А.,
Грязнової А., Дзюблюка О., Крупки М., Міщенка В., Примостки Л. та ін.
Підвищений попит на банківські послуги з боку фізичних та юридичних
осіб не підтримується достатнім рівнем пропозиції кредитних установ, тому
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спостерігається тенденція до уповільнення економічного розвитку. Вузький
асортимент послуг, запропонований регіональними комерційними банками,
обмежує інвестиційні можливості потенційних інвесторів, а слабкий розвиток
фінансового сектора і низька фінансова грамотність населення створюють
умови для виникнення тіньових процесів та криміналізації банківської сфери.
Саме тому ефективність діяльності банку і банківської системи в цілому є дуже
важливими показниками, які характеризують велику кількість економічних
явищ.
Так, на макрорівні ефективність діяльності банківської системи говорить
про ефективність посередництва між власниками вільних коштів та тими, хто їх
тимчасово потребує. Низька ефективність такого посередництва, зазвичай,
супроводжується малими темпами економічного зростання або ж навіть його
відсутністю як такого.На мікрорівні низька ефективність окремого банку
свідчить про його нижчу конкурентоспроможність і може використовуватись,
як елемент рейтингової оцінки. Крім того, це дозволяє припустити, що банк,
намагаючись компенсувати свою неефективність, буде переносити частину
витрат на клієнта, що призведе до підвищення відсоткових ставок за кредитами
та зростання вартості фінансових операцій для клієнтів [1].
Cвітова фінансова криза 2008-2009рр.призвела до різкого обвалу курсу
гривні, погіршення інших макроекономічних показників та кризи банківської
системи. А у 2013 році банківська система зазнала значних збитків: у травні всі
банки країни в загальному отримали збиток у розмірі 3,03 млрд. грн.Останній
раз банки були в збитку у вересні 2012 року, коли втратили 118 млн. грн.Збиток
більший, ніж у травні 2013 року, банки отримували чотири роки тому – у квітні
2010 року. Тоді він склав 3,06 млрд. грн.Ці збитки були спричинені
збільшенням витрат банків у результаті оцінки кредитних операцій та
формування резервів під них. За даними НБУ, частка проблемних активів
банків перевищує 9%, проте рейтингові агентства оцінювали її в 40%[2].
Ефективне функціонування вітчизняної банківської системи в умовах
трансформації економіки України у світовий фінансовий простір залежить від
збереження можливостей власного розвитку, перш
за все, за рахунок
забезпечення стабільноїприбуткової діяльності банків.Це пояснюється тим, що
банківський прибуток важливий для всіх учасників економічного процесу.
Акціонери зацікавлені у збільшенні прибутку, вкладники банку також
зацікавлені у прибутку, важливою функцією якого є забезпечення збільшення
банківських резервів навипадок непередбачуваних втрат та підвищення якості
послуг і, тим самим, створення більш надійної та ефективної банківської
системи. Позичальники опосередковано також зацікавлені в достатній
прибутковості банківської діяльності, оскільки спроможність банку надавати
кредити залежить від розміру та структури його капіталу, а прибуток є
основним внутрішнім джерелом власного капіталу банку.
Підсумовуючивищезазначенеможна визначити найбільш загальнішляхи
підвищення ефективності банківськоїдіяльності, серед яких найголовнішим є
збільшення прибутку від банківської діяльності, яке досягається завдяки
збільшенню доходів та скороченню витрат.Підвищенню банківських доходів
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сприятиме:збільшення обсягів продажу існуючих та впровадження нових
банківських продуктів, перш за все роздрібних, їх диверсифікація; нарощування
клієнтської бази; підвищення доходності банківських активів за рахунок
раціоналізації їхньої структури, скорочення частки недоходних та проблемних
активів; проведення виваженої процентної політики; зменшення ризиковості
банківською діяльності.
Крім того, банки повинні орієнтуватися на довгострокові результати
діяльності та більш раціональне ведення бізнесу, побудову та використання
ефективних систем управління, включаючи управління ризиками. Зазначені
зміни означатимуть перехід до інтенсивної моделі розвитку банківського
сектора. Щодо середньострокової перспективи,то вітчизняні банки повинні
брати активну участь у модернізації економіки шляхом істотного підвищення
рівня і якості банківських послуг, та забезпечити його системну стійкість.
1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / [А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко,
І.М. Парасій-Вергуненко та ін. ]; за ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599с.
2. Українські банки в травні досягли катастрофічних показників [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://newsradio.com.ua/2013_07_01/Ukra-nsk-banki-v-travn-dosjaglikatastrof-chnih-pokaznik-v/.

Литвиненко Ольга Юріївна
IV курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевечнка
Науковий керівник: д.е.н., проф. Науменкова С.В.
ПЕРЕВАГИ ТА НАСЛІДКИ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ У
БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Динамічна зміна умов функціонування, відкритість екзогенного
середовища, зростання рівня конкуренції сприяють постійному удосконаленню
банківської діяльності, спонукають не лише видозмінювати існуючі банківські
операції та запускати внутрішні програми, спрямовані на створення доданої
вартості, але й шукати додаткові можливості зростання за рахунок, зокрема,
процесів злиттів та поглинань. Поява та активізація угод злиттів та поглинаньу
банківському секторі об'єктивно зумовлюють формування ринку, де комерційні
банки розглядаються як об'єкти купівлі-продажу.
Теоретичні та практичні засади угод злиттів та поглинань у банківській
сфері досліджуються як у світовій, так і у вітчизняній науковій літературі.
Окремі аспекти цих питань висвітлені в роботах зарубіжних науковців, серед
яких: С. Валдайцева,А. Дамодоран, Т. Коллер, Т. Коупленд, Дж. Мурін, П. Роуз,
В. Рутгайзер, Дж. Сінкі, Р. Шамгунов, а також в працях українських вчених: М.
Алексеєнко,
З.
Васильченко,О.
Васюренка,
І.
Івасіва,
К.Лагутіної,С.Науменкової, О. Мендрул, Т. Момот.
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На думку С. Науменкової та К. Лагутіної, злиття і поглинання є
спорідненими
фінансово-економічними
формами
реструктуризації
корпоративного капіталу, які забезпечують концентрацію фінансових ресурсів і
капіталізацію акціонерних товариств [7].
Злиття та поглинання – найпоширеніший спосіб реорганізації банківських
установ, який використовується міжнародними банківськими холдингами,
вітчизняними приватними та державними банками [6].
Залежно від мотивів, які спонукають власників та менеджерів банку до
рішення про злиття або приєднання буде визначатися контрагент по угоді,
реалізація якої надасть більше переваг та можливостей розвитку, ніж внутрішнє
зростання компанії.
Основними мотивами злиття і поглинання в банківській сфері є:
• прагнення отримати в результаті злиття і поглинання синергетичний
ефект, виникнення якого обумовлюється економією масштабу, комбінуванням
взаємодоповнюючих ресурсів, економією грошових коштів за рахунок
зниження трансакційних витрат; посиленням позиції на ринку, економією на
НДДКР;
• прагнення підвищити якість та ефективність управління;
• податкові мотиви;
• диверсифікація бізнесу в розрізі стабілізації потоків грошових коштів і
зниження ризику;
• можливість використання надлишкових ресурсів;
• різниця між ринковою ціною компанії і вартості її заміщення;
• купівля банківського інституту для подальшого продажу, а іноді й
продажу по частинах (asset-stripping) [4].
При цьому, на думку відомих теоретиків і практиків, ефект синергії є
найбільш поширеним обґрунтуванням зацікавленості менеджерів та власників
бізнесу в проведенні угод злиття та поглинання. Ефект синергії - це здатність
створювати вартість, яка перевищує сепаративну вартість компанії, що
поглинається, за рахунок використання активів обох компаній.
Суттєва перевага, яку отримують банки після реалізації угоди із злиття та
поглинання, – це можливість репозиціонування себе
як оновленого,
удосконаленого, стабільнішого та надійнішого партнера. Важливо, щоб окрім
нових акцентів в публічній комунікації з клієнтом, новостворений банк на
належному рівні забезпечив якість надаваних послуг.
Зазвичай, компанії, які здійснюють злиття та поглинання,
характеризуються ефективною організаційною структурою, стандартизованими
та оптимізованими процесами, сучасними підходами до управління
персоналом. Відповідно такий досвід проектується і на приєднану банківську
установу [6].
Особливістю розвитку ринку злиттів та поглинаньу 2009 - 2012 рр. є увага
інвесторівдо галузей, які демонстрували більшу стійкість до криз: виробництво
продуктів харчування, фармацевтика, продуктовий рітейл, машинобудування та
металургія. Також слід зауважити, що саме в цей період активізувалися
операції, спрямовані на концентрацію ринку [5].
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Процеси реорганізації українських банків у 2008-2013 роках відображено
в табл. 1.
Таблиця 1
Реорганізація українських банків у 2008-2013 роках
Рік
2008
2009
2010
2012

2013

Назва банку

Банк-правонаступник
Назва

Форма
реорганізації

АКБ «ХФБ Банк
приєднання
УніКредит Банк
Україна»
АБ «Факторіал Банк»
приєднання
ВАТ «СЕБ Банк»
ПАТ «Сведбанк
приєднання
ПАТ «Сведбанк»
Інвест»
ПАТ «Корпоративний
та Інвестиційний Банк приєднання
ПАТ «КредіАгріколь Банк»
КредіАгріколь»
"Банку Ренесанс
Перший український міжнародний
приєднання
Капітал"
банк (ПУМБ)
АТ "Ерсте Банк"
приєднання
ПУАО "Фідобанк"
ПАТ "ФКБ Банк"
приєднання
ПУАО "Фідобанк"
UniCredit Bank
приєднання
UniCredit
ПАТ «Укрсоцбанк»
приєднання
"Кредитпромбанк"
приєднання
"Омега"
приєднання
"Дельта"
"Астра"
приєднання
"Дельта"
приєднання
Джерело: розроблено автором на основі даних [1;2]

Група
ІІ
ІІІ
І
ІІ
І
ІІІ
ІІІ
І

І

У результаті діяльності окремих активних гравців на ринку злиттіві
поглинань у 2013 році у банківській сфері здійснено об'єднаня у групу "Дельта"
"Кредитпромбанку", банків "Омега", "Астра" й "Дельта". Для цього здійснено
придбаня у грецьких власників "Астра Банку", продаж Swedbankом українських
активів. Наприкінці 2012 року встановлено контроль над "Кредитпромбанком"
бізнес-групою М.Лагуна. Окрім придбання банківських установ, ця група
консолідувала кредитні портфелі "Укрпромбанку" й "Укрсиббанку".
Перший український міжнародний банк (ПУМБ) придбав 100%
статутного капіталу "Банку Ренесанс Капітал" [1].
Крім того, власники "Фідобанку" закрили угоду з Erste Group з купівлі її
українського дочірнього банку АТ "Ерсте Банк".
Пізніше ПАТ "ФКБ Банк" реорганізували шляхом приєднання до ПУАО
"Фідобанк".
"Платінум Банк" (Київ) придбано групою фінансових інвесторів, одним з
яких є фонд прямих інвестицій European Infrastructure Investment Company
(ЕIIC, Люксембург).
Крім того, у 2013 році іноземні банки продовжували залишати
український ринок через посилення регуляторних заходів ЄС. Так, польський
Pekao продав акції українського UniCredit Bank своєму головному акціонеру 379

італійській групі UniCredit, яку пізніше посилили приєднанням до неї ПАТ
«Укрсоцбанк» [1].
Динаміка реорганізаційного процесу свідчить про те, щопереважали
процеси приєднання одних банків до інших, що призводило до переходу банку,
що реорганізовувався, до іншої групи – в основному це IV та III групи, але були
випадки переходу до I та II груп.
Процеси реорганізації у банківській системі призводять до капіталізації
капіталу, укрупненню банків, отримання доступу до нових продуктів, ринків,
каналів дистрибуції та фінансових ресурсів іншої компанії.
Вкрай необхідним є контроль за даними процесами, зокрема для
запобігання монополізації на банківському ринку, з боку державних органів
влади, спрямованих на забезпечення прозорості, що позитивно впливатиме не
лише на імідж держави, але і її економічний розвиток [3].
Оцінюючи ефективність і результативність проведення угод зі злиттів та
поглинань, зауважимо, що одним із найголовнішим є мотив синергії, коли
новостворена компанія демонструє вищу ефективність діяльності, ніж окремі
компанії, з яких вона була створена.
Економічна ефективність угод злиттів і поглинань в Україні, особливо в
теперішній час, залишається непередбачуваною, а саме:
- понад 70% угод не створюють синергії і навіть руйнують вартість;
- понад 50% найбільших угодзлиттів і поглинань спричиняють зниження
акціонерної вартості компанії; близько 30% – практично на неї не впливають і
менше 20% – її створюють;
- як правило, поглинання не створюють додану вартість для власників
поглинаючої фірми – «прокляття переможця»;
- 60% злиттів не окупає вкладених у них коштів;
- 60% об'єднаних компаній уповільнюють власний розвиток порівняно з
іншими суб'єктами ринку або поділяються на самостійні корпоративні одиниці;
- менше 20% об'єднаних компаній досягають бажаних фінансових чи
стратегічних цілей.
Злиття і поглинання розглядаються на практиці як один з найважливіших
інструментів реорганізації банків, спрямованих на підвищення стійкості
вітчизняної банківської системи. Разом з тим злиття банків не відбувається в
умовах прозорості в Україні. На відміну від більшості економік, що
розвиваються, де місцеві банки, відчуваючи активний приплив іноземного
капіталу, починають здійснювати внутрішні злиття і поглинання, в нашій країні
аналогічні угоди майже не реалізуються. Витоки цього явища криються у тому,
що українські банки здебільшого розглядаються як простий і зручний засіб
обслуговування фінансово-промислових груп. Як правило, власники
вітчизняних банків, не маючи коштів для їх активного розвитку, вимушені
укладати угоди з зарубіжними інвесторами, для подальшого спрямовування
отриманих грошей для диверсифікації власного бізнесу.
1. Вершиленко Д. Українські банки: злиття і поглинання 2013 року. Електронне
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–
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АНАЛІЗ ВИКОСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ
Розвиток сучасної банківської системи є досить динамічним. Кількість
наданих банками послух що хвилини збільшується, також збільшується і їх
асортимент. В час використання сучасних технологій та залежності людства від
світової мережі Інтернет, розвиток банківських послуг досягнув нечуваного –
сьогодні можна оформити депозит, переказати кошти з рахунка на рахунок,
оплатити комунальні платежі, зробити покупки просто не виходячи з дому
через мережу Інтернет, чи скористувавшись послугами терміналу. Послуги
банку стають все більш безконтактними.
Аналіз наукових публікацій показує, що дослідження окремих питань
щодо банківських електронних послуг, платіжних систем та їхніх різновидів
знаходить своє відображення у працях таких вітчизняних та зарубіжних
науковців: Б. Адамик, М. Гуцалюк, Н. Єрьоміна, М. Макарова, В. Ющенко, Г.
Юрчук, С. О. Афоніна, І. Балабанов, Ю. Коробов, М. Грачова, О. Рудакова, Б.
Дж.Саммерс, Ю. Пінгітцер та ін. Проте, особливої уваги заслуговують питання
дедалі зростаючої ролі та впливу сучасних реалій на використання платіжних
систем у мережі Інтернет.
Узагальнивши світовий досвід розвитку електронних банківських послуг,
можна виділити три основні ступені розвитку та зазначити основні
характеристики в табл.1:
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- система «Клієнт-банк», що включає підсистеми «Клієнт-Банк» (для
юридичних осіб), а також «Домашній банкінг» (для фізичних осіб);
- мобільний банкінг (WAP-банкінг), телебанкінг та відеобанкінг;
- Інтернет-банкінг.[1]
Таблиця 1
Переваги та недоліки різних видів банкінгу
Види банкінгу

Переваги використання

PC-banking ("Клієнт-банк")

Високий рівень захисту,
можливість обміну
документами

Відеобанкінг

Зручність "живого"
спілкування, поєднання всіх
переваг електронного банкінгу

Телебанкінг

Інтернет-банкінг

Досить висока мобільність,
достатня швидкість, невеликі
витрати
Мобільність, незначні витрати,
можливість обміну
документами, зручність, широкі
інформаційні можливості.

Недоліки використання
Висока вартість, низький рівень
мобільності, необхідність
встановлення програмного
забезпечення.
Досить високі затрати на
виготовлення та впровадження,
низький рівень
конфіденційність
Малі можливості, незручність,
відсутня можливість передачі
документів до банку
Низька захищеність від
несанкціонованого втручання,
залежність від комп’ютера та
телефонну.

Джерело: [1]

Перш ніж обирати, який саме вид електронних послуг банк має намір
пропонувати на ринку, потрібно проаналізувати побажання та можливості
залучених та потенційних клієнтів, визначитися, як саме та в який спосіб
обрана послуга буде реалізована та чи зможе максимально задовольнити
потреби клієнтів.
Сьогодні на просторах України все більше набуває популярності, як серед
юридичних, так і серед фізичних осіб, Інтернет-банкінг. Послуга, особливістю
якої є дистанційне управління рахунками та коштами будь-де та будь-коли за
допомогою використання мережі Інтернет та комп’ютера. За допомогою
Інтернет-банкінгу можна здійснювати всі види операцій, такі як і в відділеннях
банку, зокрема:
поповнення депозитних гривневих та валютних рахунків та інших видів
вкладів;
переказ коштів за товари, куплені через мережу Інтернет;
відкриття різноманітних видів вкладів в банку;
купівля-продаж іноземної валюти та цінних паперів.
За даними компанії GfK Ukraine, у 2013 році кількість користувачів
інтернет-банкінгу в Украіні зросла на 35%. В загальному його використовують
10-15 % клієнтів банків, але у лідерів ринку банківських послуг цей показник
досягає 25-35%.[5]
Найбільш популярним сервісом інтернет-банкінгу для українських
користувачів, за даними Gfk Ukraine, є система Приват24, власником якої є
першопроходець в веб-банкінгу – Приватбанк. Послугами Приват24
користуються 77% опитаних клієнтів [3]. Разом з тим свої власні системи має
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переважна більшість діючих банк. Найзручніші системи Інтернет-банкінгу, які
знаходять в першій десятці в рейтингу НБУмають наступний вигляд: Приват24,
Enter EXIM, My Alfa-Bank, OTPdirekt, KredoDirect.
За даними Державного інформаційного агентства України лідерами серед
використання послуг Інтернет-банкінгу є користувачі Приват Банку, а саме 540
тис. клієнтів. Наступне місце посідає ПУМБ з 91 тис. користувачів, слідом за
ним йдуть Укрексімбанк - 81 тис. та Універсалбанк - 50,8 тис. і замикає п'ятірку
"ОТП Банк" - 43 тис. клієнтів.[2]
Більше 30% українських користувачів інтернету щомісяця здійснюють
мінімум одну банківську операцію онлайн. Наприклад, дивляться наявність
коштів на своїх рахунках. При цьому кожен банк по різному оцінює вартість
можливість своїх клієнтів підключення та користування послугами Інтернетбанкінгу. Приват-банк не стягує обов’язкових платежів зі своїх клієнтів за
підключення та користування послугами Приват24, досить того, що клієнт
відкрив у них рахунок, він автоматично може стати користувачем даного
ресурсу. Аналогічна ситуація спостерігається і у ВТБ Банку та Дельта Банку У
деяких банківських установах підключення цього сервісу є обов’язковою
умовою при продажу інших продуктів, а вартість його оформлення може
досягати 200 грн.
Різні й умови тарифікації. В ОТП Банку, наприклад, підключитися можна
за 100 грн, але не стягується щомісячна абонентська плата за користування
послугою. В Укрсоцбанку клієнти оплачують лише проведені платежі – 10 коп.
за транзакцію всередині банку і 1 грн, якщо гроші перераховані на рахунки
іншої фінансової установи. У банку «Фінанси та Кредит» також не передбачена
плата за підключення, але абонплату в розмірі 10 грн доведеться вносити з
четвертого місяця підключення до послуги.
У банку «Фінанси та Кредит» зовсім недавно запустили незвичайний
онлайн-сервіс з урахуванням потреб клієнтів з числа практикуючих нотаріусів.
« Розроблені платежі на користь бюджетних організацій, Міністерства юстиції
(нотаріальні платежі), перерахування коштів зі спеціальних рахунків нотаріуса
для депонування».
Одна з останніх новинок інтернет-банкінгу ОТП Банку – новий метод
авторизації клієнта, за допомогою sms-повідомлень.
Укрсоцбанк запускає систему інтернет-банкінгу, що дозволяє отримувати
і погашати кредити, випускати нові карти і перевипускати діючі.
ВТБ Банк має намір запустити sms-підтвердження будь-яких операцій,
здійснених клієнтами, і надати можливість лімітувати суми платежів в системі
інтернет-банкінгу. А в Дельта Банку, окрім сервісу дистанційного керування
лімітами, клієнти зможуть закривати рахунки.
Сьогодні за допомогою інтернет-банкінгу простіше і зручніше за все
перевіряти баланс своїх банківських рахунків, здійснювати грошові перекази,
оплату комунальних послуг і поповнення мобільних телефонів. На частку таких
операцій припадає близько 70% від загального обсягу послуг Інтернетбанкінгу.
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У перспективі в Україні очікується розвиток мобільного сервісу інтернетбанкінгу і насамперед послуги з «Домашньої бухгалтерії». Personal Financial
Management (PFM) дозволяє клієнтові класифікувати свої витрати
в
автоматичному режимі (розпізнаванням торгових кодів при безготівкових
операціях) та в ручному – при внесенні готівкових витрат в систему.[4]
Отже, як підсумок можна сказати, що впровадження такого електронного
продукту банківської діяльності як Інтернет-банкінг є досить популярним та
корисним, адже допомагає користувачам контролювати власні рахунки, більш
вільно використовувати кошти, що знаходяться на рахунках через прозорість
систем Інтернет-банкінгу та можливість безпосереднього перегляду
здійснюваних операцій.
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СУЧАСНИЙ СТАН МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Ринок міжбанківських кредитів функціонує в Україні вже тривалий час, і
за цей період міцно утвердився на вітчизняному ринку. Сьогодні він являє
собою один із ключових сегментів фінансового ринку, а міжбанківський кредит
посідає особливе місце в системі кредитних відносин і має значний вплив на
розвиток банківської системи в цілому.
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Вагомий внесок у теорію і практику міжбанківського кредитування
зробили такі вітчизняні вчені-економісти як Версаль Н. І., Лютий І. О., Любкіна
О. В., Науменкова С. В. та інші.
Свої кредитні ресурси на міжбанківському ринку банківська установа
може поповнювати за рахунок:
1) кредитів інших банків;
2) кредитів НБУ.
Кредитними ресурсами торгують фінансово стійкі банки, у яких завжди є
надлишок ресурсів. Для одержання доходу банки прагнуть розмістити їх в
інших банках-позичальниках. Важливими характеристиками міжбанківських
кредитів є їх короткостроковість та динамічність. Що ж стосується механізмів
кредитування, то на рівні комерційних банків найчастіше використовуються
механізм кредитів «овернайт», операції репо та звичайних кредитних угод. На
рівні НБУ використовуються ці ж механізми, а також кредитні тендери,
стабілізаційні кредити, операції своп тощо [3].
Аналізуючи ситуацію на міжбанківському ринку на рівні банки-банки
(рис. 1) можна зробити висновок, що обсяги наданих міжбанківських кредитів
коливалися в залежності від попиту та пропозиції.
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Рис. 1. Обсяги кредитів, наданих іншим депозитним корпораціям на
міжбанківському ринку в період з 2007 по 2013 рр, млн. грн.
Джерело: побудовано автором на основі [4]

У 2008 р. обсяг міжбанківських кредитів виріс більше, ніж у два рази.
Чинником такого зростання є криза ліквідності. В цей період банки намагалися
допомогти один одному за рахунок власних вільних коштів. Зниження обсягу
міжбанківських кредитів іншим депозитним корпораціям в період 2009–2010
рр. пояснюється тим, що в цей час відбулося поглиблення фінансової кризи і
банки вже не могли самостійно її подолати, оскільки вільних коштів майже не
залишилось. Завдяки активним діям Національного банку України частина
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проблем, пов’язаних із ліквідністю була вирішена. В період 2011-2012 рр.
починається стабілізація на міжбанківському кредитному ринку.
Крім фінансової допомоги один одному, банки також можуть звернутися
за цим до Центрального банку. Надання НБУ кредитів комерційним банкам має
на меті підтримання:
1) стабільності банківської системи;
2) ліквідності банків [2].
Аналізуючи структуру кредитів, виданих НБУ банкам не можна
ствердити, що існує чітка тенденція до зростання якого-небудь одного
інструменту. У 2007 р. найбільш вживанішими були кредити рефінансування,
надані шляхом проведення тендерів, питома вага яких становила 76,82%. Крім
того, у 2007 р. значну питому вагу займають кредити «овернайт», питома вага
яких становить 16,1%.
Потрібно зазначити, що у 2008 р. 79,81% міжбанківських кредитів
припадали саме на кредити «овернайт». Це можна пояснити тим, що коли
почалась світова фінансова криза була нагальна необхідність підтримати
ліквідність банків, що в свою чергу виступали одним із заходів щодо
врегулювання, врівноваження та забезпечення ефективного функціонування
банківської системи в цілому. Крім того, лише за 2009-2010 рр. НБУ видав
стабілізаційні кредити та інші кредити, питома вага яких коливалась в межах
19-22% та 55-61% відповідно, які були спрямовані на фінансове оздоровлення
банків [1].
За останні три роки ситуація дещо змінилась. В період 2011-2013 рр.
майже дві третини всіх кредитів, виданих НБУ на міжбанківському ринку,
становили операції прямого репо, питома вага яких дорівнює 76,01%, 69,73% та
66,12% відповідно. Проте кредити «овернайт» та кредити рефінансування,
надані шляхом проведення тендерів, також займають чільне місце на
міжбанківському ринку, постійно змінюючи позиції 2-го та 3-го місць.
Отже, для банківського сектора України в останні роки характерним є
збільшення обсягу міжбанківського кредитування. Передумовами такої ситуації
є вплив фінансової кризи на банківську систему країни, зниження рівня
ліквідності та ресурсної бази банків. Завдяки істотної участі Національного
банку України, його антикризовим заходам, не було допущено крах банківської
і платіжно-розрахункової системи країни.
1. Вісники Національного банку України за 2007-2013 рр. – [Електронний ресурс] //
Національний
банк
України.
–
Режим
доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=73080
2. Лютий О. І. Гроші та кредит: підручник / І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. В. Любкіна, О.
Д.Рожко; за заг. ред. проф. І.О.Лютого – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. –
559 с.
3. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С. В. Науменкова,
С.
В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
4. Статистичні бюлетені Національного банку України за 2007–2013 рр. – [Електронний
ресурс]
//
Національний
банк
України.
–
Режим
доступу:http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
В умовах інтеграції банківської системи України до світового
економічного простору конкурентоспроможність банків багато в чому залежить
від їх бажання та можливості переходити від застосування традиційних
механізмів і процедур обслуговування клієнтів до впровадження інноваційних
методів розробки та впровадження банківських продуктів та операцій,
розширення асортименту пропонованих послуг. Сучасний стан банківської
системи України і прогнози розвитку на найближче майбутнє змушує
усвідомити актуальність такої характеристики банківської організації, як
інноваційність. Інноваційна політика банку є дуже багатоаспектною та
багатовимірною, а це, своєю чергою, визначає потребу й актуальність
дослідження даного питання.
Існує багато наукових праць, присвячених інноваційній діяльності
банківської установи та управління нею у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
До таких можна віднести праці авторів: Бланка І.О., Бутка А.Д., Васильєвої
Т.А., Васюренка О.В., Губарєвої І.О., Єпіфанова А.О., Єрмошенка М.М.,
Захаріна С.В., Кузовлєва В.П., Крупки І.М., Малової Т.Л., Майорової Т.В.,
Пересади А.А., Плужникова І.О., Шерстюка О.Л., Угріна В.І. та інших
науковців.
В загальному вигляді інноваційна політика банку являє собою послідовну
систему заходів, спрямованих на досягнення довговимірної мети розвитку. Ці
заходи пов’язані із запровадженням інноваційних методів роботи, нових
банківських продуктів і послуг для посилення і розширення клієнтської бази та
підвищення стратегічної конкурентоспроможності банку [1].
Інноваційна політика банку має головною метою максимальне
задоволення вимог споживачів послугами за мінімально можливих витрат на
їхнє розроблення, запровадження, надання та отримання на цій основі
прибутку. В умовах сьогодення актуальними напрямками реалізації
інноваційної політики в банківській сфері є: комп’ютерізація і гарантування
інформаційної безпеки; освоєння нових сегментів ринку; підвищення
рентабельності діяльності банку загалом й кожного підрозділу окремо;
оптимальне використання наявних ресурсів; запровадження нових банківських
продуктів.
Новий банківський продукт можна охарактеризувати як банківську
послугу, що вперше пропонується на ринку, або є новою для банку при наданні
її своїм клієнтам. При цьому новим продуктом також можна вважати
модифікацію вже існуючого продукту стосовно технології надання, або інших
параметрів, які споживач вважатиме значущими для себе і які можуть привести
до можливості продажу новим клієнтам. Так чи інакше, він повинен
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відповідати існуючим і потенційним запитам споживачів, відповідати стратегії
розвитку банку, забезпечувати додатковий дохід.
У комерційному банку практично можливі два підходи до
організаційного забезпечення розробки і впровадження нових продуктів.
Сутність першого полягає в тому, що в банку функціонує окремий достатньо
великий підрозділ, основною функцією якого є розробка нових продуктів, а
реалізацію нових продуктів і контроль за їх проходженням на стадіях
життєвого циклу є функцією вже інших галузевих підрозділів. Другий підхід
отримав найбільше поширення у практичній роботі комерційних банків. За
такої організації – в банку функціонують галузеві підрозділи, які працюють над
спільним для усіх результатом – розробкою та впровадженням нових продуктів
[2].
Розробка інноваційної політики банку повинна починатися з визначення
цільових настанов у сфері інновацій і механізму організації інноваційного
процесу. Результатом має стати документ, що містить виклад процедури
прийняття і реалізації інноваційних рішень, припускає створення низки
додаткових інструкцій внутрішнього користування документами. Інноваційна
політика розробки та впровадження нових банківських продуктів передбачає
декілька етапів роботи: пошук та підбір ідей; визначення економічної
ефективності продажу нової послуги; розробка нової технології; визначення
ризиків нового продукту; випробування; виведення на ринок; моніторинг
життєвого циклу нового продукту [3, с. 153].
Оскільки інноваційну діяльність конкретного банку здійснюють залежно
від стратегічних завдань, то банк змушений визначити прийнятну для себе
модифікацію інноваційної політики. Усе більш очевидною є зростаюча
перспективність тих інноваційних банківських продуктів, що мають соціальний
відтінок (наприклад, ефективна бонусна програма за депозитами, іпотечне
кредитування молодих сімей). Тому мислення керівників банківських установ
має поступово трансформуватися – від оперативно-тактичного до
стратегічного, зорієнтованого на отримання результату в перспективі.
1. Босак О.В. Інноваційна діяльність як основний чинник підвищення
конкурентоспроможності банку // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19.
– С. 131-134.
2. Кузнєцова А.Я., Карпа Я.Т. Банківський сектор України як джерело фінансування
інвестиційно-інноваційної діяльності // Вісник НБУ. – 2004. – № 1 (95). – С. 60-63.
3. Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.
– 395 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
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АНАЛІЗ ГРОШОВИХ АГРЕГАТІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Грошовий оборот забезпечується певною масою грошей, величина якої є
важливою характеристикою стану грошового обороту та ринкової кон’юнктури
в цілому. Зміна грошової маси безпосередньо впливає на інтенсивність обороту
грошей, на формування платоспроможного попиту, на кон’юнктуру ринків, а
значить — на економічний розвиток. Регулювання грошової маси здійснює
НБУ і Міністерство фінансів України. Прийняття Законів України "Про
Національний банк України" та "Про банки і банківську діяльність"
забезпечило чітке визначення структури банківської системи України і
правового поля для стабільного розвитку та діяльності банків в Україні[1].
Перед Національним банком України поставлено завдання щодо
створення регулятивного середовища для впровадження ключових принципів
ефективного банківського нагляду. НБУ забезпечує погашення зовнішнього
державного боргу та збільшення міжнародних ліквідних резервів.
Грошові агрегати(monetaryaggregate) – зобов’язання депозитних
корпорацій перед іншими секторами економіки, крім сектору загального
державного управління та інших депозитних корпорацій.
Складовими грошових агрегатів є фінансові активи у формі готівкових
коштів у національній валюті, переказних депозитів, інших депозитів, коштів за
цінними паперами, крім акцій, що емітовані депозитними корпораціями та
належать
на
правах
власності
іншим
фінансовим
корпораціям, нефінансовим корпораціям,
домашнім
господарствам
та
некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства.
Починаючи з грудня 2002 року грошові агрегати складаються на підставі
даних стандартизованих форм звітності Національного банку України та інших
депозитних корпорацій (банків) за методологією МВФ. Національний
банкУкраїни дає таку класифікацію грошових :М0, М1, М2 та М3. Грошовий
агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями.
Грошовий агрегат М1 – грошовий агрегат М0 та переказні депозити в
національній валюті. Грошовий агрегат М2 – грошовий агрегат М1 і переказні
депозити в іноземній валюті та інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова
маса) – грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.[2]
У різних країнах для визначення грошової маси використовується не
однакове число агрегатів. Приміром, у США використовують чотири агрегати,
у Франції - два. У Росії застосовується чотири агригати. З них: М0 - готівкові
гроші у обігу; М1 крім М0 включає кошти підприємств на розрахункових,
поточних і спеціальних рахунках у банках, а також депозити населення у
ощадних банках терміном «за вимогою» і кошти страхових компаній. М 2
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включає М1 плюс строкові депозитні вклади населення у ощадбанках; М3
складається з коштів агрегату М2 і плюс сертифікати та облігації державних
позик.
Грошові агрегати формуються НБУ на основі таких концепцій:
- грошова маса у вузькому розумінні включає не тільки гроші готівкою, а й
депозитні гроші;
- сукупна грошова маса включає також банківські вклади, депозити та цінні
папери з фіксованим доходом;
- сукупна грошова маса поділяється на ту, що знаходиться в обігу, і ту, яка
нагромаджується, виконує функцію збереження вартості.
Починаючи з 1993 року НБУ визначає структуру грошової маси відповідно
до агрегатного методу.[4]
Таблиця1
Грошові агрегати НБУ
Січень 2014
Лютий 2014
Показники

М3(6+7)
1.Готівкові кошти в
обігу
поза
депозитними
корпораціями(М0)
2.Переказні депозити
в національні валюті
3.М1(1+2)
4.Переказні депозити
в іноземній валюті
5.Інші депозити
6.М2(3+4+5)
7.Цінні папери, крім
акцій

залишки на
кінець року
млрд. грн

893,95

зміна в
річному
обчисленні
%
14,6

934,12

зміна в
річному
обчисленні
%
18,5

235,88

19,1

253,07

25,6

140,12

9,0

135,29

5,4

376,00

15,2

388,36

17,7

52,48

-10,7

68,14

18,1

461,74
890,21

17,6
14,4

473,38
929,88

18,9
18,4

3,73

69,0

4,24

64,1

залишки на
кінець року
млрд. грн

Джерело: складено на основі статистичного бюллетеня НБУ

Грошовий агрегат М3 на кінець лютого 2014 року становив 934.1 млрд.
грн., а темп його приросту – 18.5% у річному обчисленні порівняно з 893.9
млрд. грн. та 14.6% на кінець січня 2014 року відповідно.
Відбулися такі зміни основних компонентів грошового агрегату М3:
готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями (М0) становили 253.1
млрд. грн., а темп їх приросту становив 25.6% у річному обчисленні порівняно з
19.1% на кінець січня 2014 року; переказні депозити в національній валюті (М1
– М0) становили 135.3 млрд. грн., а темп їх приросту становив 5.4% у річному
обчисленні порівняно з 9.0% на кінець січня 2014 року;
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переказні депозити в іноземній валюті та інші депозити (М2 – М1) становили
541.5 млрд. грн., а темп їх приросту становив 18.8% у річному обчисленні
порівняно з 13.9% на кінець січня 2014 року.[5]
Україна має чи не найбільшу пропорцію готівки щодо загальної грошової
маси. На початок 2009 року 43,2% грошової маси має готівкову форму і
обертається поза банками, тоді як в США частка готівки становить менше 20
відсотків від грошової маси.
Причинами високого рівня готівки в обігу є:
зростання номінальних грошових доходів населення;
зниження рівня безготівкових розрахунків населення за придбані товари
та надані послуги;
зростання банківських ризиків, пов язано із збереженням вартості
грошей;
зволікання населення розміщувати вільні кошти на вклади, у зв язку з
втратою довіри до банківських та парабанківських структур через їх
банкрутство, процентну політику і відсутність відповідальності перед
вкладниками та механізму страхування депозитів.
наявність значних обсягів неофіційної (тіньової) економіки.[4]
Сьогодні на руках у приватних осіб сконцентровано, за різними оцінками,
від $40 до $60 млрд. готівкової іноземної валюти. Сума готівки й безготівкових
доларів та євро, які є в обігу в Україні, порівнянна за розміром із гривневою
грошовою масою, а можливо, і перевищує її. Це ускладнює НБУ регулювання
грошової маси, оскільки активне скуповування й продаж іноземної валюти
підприємцями та приватними особами здатнішвидко змінювати баланс на
грошовому ринку.
Отже, дана тенденція також свідчить про те, що довіра до гривні
підірвана і функцію заощадження перебирають на себе інші валюти – долар
США і євро. А вивільнена гривнева маса буде провокувати інфляцію. Це
означає, що Україна віддає свої товари, роботи, послуги іншим країнам,
покриваючи їх дефіцит, а підтримка власної валюти здійснюється за
посередництва валют інших держав [3].
1. Банківські операції: Підручник / М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, за ред. А.М. Мороз. - 3є вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2008. - 608 с.
2. НБУ України /[Електронний ресурс]: - Режим доступу:http://www.bank.gov.ua
3. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку: Навч. посібник. - К.:
Центр учбової літератури, 2007. - 608 с.
4. Міщенко В.І. Банківські операції: підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав'янська, О.Г.
Коренєва. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 796 с.
5. Міністерство
фінансів
України
/[Електронний
ресурс]:
Режим
доступу:http://www.minfin.gov.ua/
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ЕЛЕКТРОННІ БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
ВИКОРИСТАННЯ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. За останні роки розвиток інформаційних
технологій досягнув значно високого рівня, порівнюючи з десятками років
раніше. Кожна сфера діяльності намагається вдосконалити свої можливості
через залучення новітніх інформаційних технологій. Банківська сфера не є
виключенням, адже для зручного та безперервного обслуговування великої
кількості клієнтів, при цьому за найменших витрат, потрібно мати досконалу
систему обслуговування, яка задовольняла б потреби як банків, так і їх клієнтів.
Мета. Розкриття особливостей електронного обслуговування населення ,
характеристика його основних елементів та негативних аспектів електронних
банківських послуг.
Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженням окремих питань, які
стосуються банківських електронних послуг, займалась значна кількість
науковців, а саме: В.Міщенко, А.Мороз, М.Савлук, І. Балабанов, Ю. Коробов,
М. Гуцалюк, Н. Єрьоміна, М. Макарова, О. Рудакова, В. Ющенко, М. Грачова,
Ю. Пінгітцер, Б. Дж.Саммерс, М.Вудфорд, А.Генкін, Ч.Гудхард, М.Кінг,
С.Кляйн, Б.Коен та інші.
Основні результати досліджень. У світі ставлення до банківського
обслуговування іноді розуміється лише як обслуговування клієнтів банків у
мережі Інтернет, але варто зауважити, що також дане поняття слід розглядати
як “шляхи доставки”, що не потребують втручання банківського працівника,
тобто система працює напряму від банку до клієнта без посередників.
Використовуючи систему електронного банківського обслуговування,
банки мають на меті надання рівних можливостей оперування фінансовими
інструментами в будь-яких регіонах країни та за її межами. Саме це дає змогу
банку підвищити рівень доступності банківської діяльності, але при цьому
зберегти або підвищити її якість шляхом використання новітніх технологій та
скоротити витрати, які пов’язані з обслуговуванням споживачів.
Слід зауважити, що на сьогодні в Україні рівень розвитку електронних
банківських послуг значно попереду рівня їх правового регулювання. Правове
регулювання у даному випадку відіграє важливу роль, адже банківська
діяльність має значний вплив як на стабільність грошово-кредитної системи
держави, так і на інтереси споживачів послуг, які надають банки.
Банківські установи повинні використовувати у своїй діяльності правове
забезпечення стабільного розвитку і діяльності банків в Україні і створення
належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення
захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих
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умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного
товаровиробника [1].
Електронні банківські послуги є тим інструментом, який дозволяє
задовольнити дві потреби відразу: економія часу споживача та зручність і
економія коштів при обслуговуванні клієнтів для банку.
Аналіз наукової літератури з проблематики електронних банківських
послуг показав, що вітчизняні та закордонні банки використовують наступні
види електронних послуг:
телефонний банкінг (телебанкінг, WAP-banking)
відеобанкінг
Internet-banking
система “Клієнт-банк” (комп’ютерний банкінг, PCbanking)
Різноманітність послуг, які надаються клієнтам електронного банкінгу,
практично не відрізняється від тієї, яка є доступною клієнтам в офісі банку, але
послуги електронного банкінгу мають як позитивні, так і негативні сторони
(табл.1).
Таблиця 1
Позитивні та негативні аспекти електронних банківських послуг
Основні види банкінгу, які
використовуються

Позитивні аспекти

Негативні аспекти

Можливість виконання лише
Доступність, зручність у
Телефонний банкінг
простих операцій, неможливість
використанні, незначні витрати,
(телебанкінг)
передачі документів до офісу
мобільність
банку
Дистанційні консультації і
Значна вартість обладнання,
Відеобанкінг
здійснення банківських операцій
незахищеність інформації
за допомогою працівників банку
Відсутність спеціального
програмного забезпечення,
Недовіра потенційних клієнтів,
зручність у використанні та
Internet-banking
клієнт повинен мати вихід до
отриманні послуг, незначні
мережі Інтернет
затрати, можливість обміну
різного роду документами
Висока ціна розробки і
впровадження системи,
можливість виникнення
помилок при перенесенні
Зручність, оперативність,
інформації з системи «клієнтмобільність, технологічно
банк» до автоматизованої
Система “Клієнт-банк”
надійна форма дистанційного
банківської системи банку
банківського обслуговування
(АБС), переказ коштів з
використанням даної системи
потребує
постійної присутності керівних
осіб
Джерело: складено автором самостійно.

393

Банки використовують різні найменування при визначенні систем online
banking — PC banking, home banking, electronic banking, Internet banking.
Незалежно від назви всі ці системи мають значні переваги перед традиційними
банківськими методами [2].
На жаль, у нашій країні розвиток електронних банківських послуг на
сьогодні не досягнув такого рівня, як у європейських країнах, але банки
України успішно вдосконалюють цю систему.
Серед вітчизняних банків, які активно впроваджують в свою діяльність
систему електронних послуг, можна виділити наступні: “Приватбанк”,
“ПУМБ”, “Аваль”, “Міжнародний комерційний банк”, “Мегабанк”, “
Експрес-банк” та інші.
Варто зауважити, що для розвитку такої системи послуг, як електронні
банківські послуги, потрібно враховувати велику кількість чинників, які
заважають стрімкому розвитку цих систем. Основними такими чинниками є:
рівень захисту як клієнтів, так і банків
правове регулювання – відсутня нормативно-правова база для
регулювання питань у сфері надання електронних банківських послуг
недостатня кількість користувачів мережі Інтернет
недосконалість систем надання послуг
Важливим фактором також є те, що при збільшенні застосування
інтернет-технологій продуктивність праці знижується. Про це свідчить
відкритий економістами в кінці 1990-х років “парадокс продуктивності” продуктивність працівника зменшується, незважаючи на поліпшення в
технологіях [3].
Висновок. Враховуючи аналізи досліджень, які були проведені в останні
роки у сфері електронних банківських послуг, варто зауважити, що
прогнозування розвитку даного виду послуг в Україні є складним питанням ,
оскільки на сьогодні ще не має правової основи для їх існування . Наявність
багатьох недоліків стримує розвиток даної системи..
Разом з цим очевидно , що навіть при значних недоліках електронні
банківські послуги матимуть значний попит серед клієнтів банків, адже
економія часу та зручність у використанні є головною ознакою успішності
даних систем надання послуг.
1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» : офіц. вид. : від 07.12.2000 №
2121-III [Електронний ресурс] // База «Законодавство України» : [сайт]. – Електрон.
дані.
–
Верховна
Рада
України,
1994-2013.
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
2. Черненко В.А, Резник И.А. Электронные банковские услуги: зарубежный опыт и
отечественная практика / В. А. Черненко, И. А. Резник. - СПб. : Инфо-да, 2007. - 144 с.
3. Електронна бібліотека:[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.lib.com.ua
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Політика у сфері грошового обігу та кредиту має велике значення для
кожної країни, оскільки шляхом регулювання пропозиції грошей вона
спрямована на забезпечення ефективного функціонування економіки і її
ключовими цілями є цінова стабільність, стабільність обмінного курсу,
зростання економіки, забезпечення зайнятості, збалансування платіжного
балансу, зростання добробуту населення тощо.
Грошово-кредитна політика є основною складовою системи
загальнодержавної економічної політики, її роль у розвитку економічних
процесів дуже важлива. Грошово-кредитна політика базується на прогнозній
економічній та фіскальній політиці. На підставі прогнозних макроекономічних
показників, Закону України "Про Державний бюджет України" на відповідний
період Національний банк України розробляє Основні засади грошовокредитної політики на відповідний рік.
Грошово-кредитна політика в Україні в різні періоди розвитку її
економіки здійснювалась адекватно до тих процесів, які відбувалися в сферах
макроекономіки, фіскальної і структурної реформ. Вона сприяла економічному
зростанню, зупиненню галопуючої інфляції, а також спрямовувалася на
забезпечення стабільності національної валюти.
Упродовж всього посткризового періоду включаючи 2013 рік, з метою
управління девальвацією гривні регулятор ситуаційно здійснював інтервенції
на валютному ринку, в результаті чого золотовалютні резерви України за
період 2010 – 2013 р.р. перебували в негативному тренді, що призвело до їх
скорочення на 6089,6 млн. дол. США до рівня 20415,4 млн. дол. США на
01.01.2014 р. з рівня 26505 млн. дол. США на 01.01.2010 р. Привертає увагу і їх
слабка структура, так 61,56 % резервів - це цінні папери і тільки 8,03 % монетарне золото, запаси якого в 2013 році також знизилися на 13,23% [4].
Також, з метою девальваційного управління регулятор в 2013 році кілька
разів вдався до підвищення норми обов'язкового резервування за валютними
вкладами фізичних осіб та коштам на поточних рахунках юридичних осіб з 10
% до 15 % і з 5 % до 7 % по валютним строковим вкладам фізичних і
юридичних осіб.
Слід сказати, що подібні регулятивні заходи не привели до зміцнення
гривні і не зупинили її девальвацію. Ціна національних грошей коливається з
непередбачуваною амплітудою, яку посилює політична нестабільність, що
склалася в Україні.
Державний борг України в посткризовий період демонстрував
позитивний тренд і на 01.01.2014 року склав 584114,1 млрд. грн., що на 13,3%
більше ніж на початок 2013 року, причому рекордним є січневий приріст
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даного показника +6,3%. Позитивна динаміка державного боргу України
виглядає таким чином: на 01.01.2011р. - +36,4%; на 01.01.2012р. - +9,5%; На
01.01.2013р. - +9,0%, що свідчить про хронічно слабку державну
платоспроможність [1].
Динаміка індексу промислового виробництва за період 2011-2013 р.р. негативна. Його річні значення складають 2011р. - 103,6%; 2012 р. - 94,5%;
2013 р. - 96,0%, а динаміка ВВП за 2013 р. за оцінками аналітиків – нульова.
Зараз в Україні продовжує діяти різноплановий монетарний устрій
(визначається декілька цілей проведення грошово-кредитної політики, які
пов'язані з рівнем обмінного курсу, рівнем інфляції, обсягами окремих
монетарних агрегатів). Реалізація грошово-кредитної політики забезпечується
змішаним методом (частково з використанням ринкових інструментів, частково
- адміністративних).
Враховуючи специфіку України щодо розподілу повноважень у сфері
грошової влади, в процесі розроблення грошово-кредитних стратегій
необхідна тісна взаємодія уряду і Національного банку України, а якщо
точніше - взаємодія Ради та Правління НБУ, Кабінету Міністрів, Міністерства
економіки та Міністерства фінансів України.
Проводити заходи щодо забезпечення стабільності гривні як монетарної
передумови і фактора економічного зростання на інвестиційно-інноваційній
основі з урахуванням можливих коливань зовнішньої та внутрішньої
кон'юнктури і змін в інституційному середовищі, тому що стабільність
грошової одиниці включає (як свої складові) внутрішню і зовнішню
стабільність, яка відображається у динаміці інфляції та обмінного курсу.
Проблеми грошово-кредитної політики та шляхи їх вирішення наведено в
таблиці 1.
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Таблиця 1
Проблеми грошово-кредитної політики та шляхи їх вирішення
Проблема
Проблемність взаємодії між центральним
банком і урядом
Відсутність достатніх умов для нормальної
роботи альтернативних валютному каналів
монетарної трансмісії

Шляхи вирішення
Зниження
ставки
рефінансування
комерційних банків
Запровадження
адміністративного
регулювання процентних ставок задля
запобігання
корупції
й
зловживань,
встановлення банківської маржі по операціях
за кредитом;
Суперечлива ідеологія підтримки банківської Виконання Національним банком функції
системи в ситуації кризи
«кредитора
останньої
інстанції»
та
забезпечення рефінансування вибірково,
залежно від вкладу банку в розвиток
економіки країни;
Несприятливе
інституційно-правове Здійснення
націоналізації
активів
середовище
в
державі,
що
знижує проблемних банків;
ефективність
спеціальних
цільових
антикризових
інструментів
грошовокредитної політики (недостатня прозорість
добору
одержувачів
кредитів
рефінансування, недостатньо жорсткі вимоги
до заставної бази)
Неконтрольований
переплив
частини Використання керованого плаваючого курсу
наданих
кредитів
рефінансування
на з поступовим переходом до режиму вільного
валютний ринок (неефективність валютних обмінного плаваючого курсу;
інтервенцій в частині впливу на обмінний
курс
внаслідок
їх
доступності
для
обмеженого кола фінансових установ)
Інституційні
перешкоди
на
шляху Задля недопущення швидкого вичерпування
рекапіталізації банківської системи за офіційних
золотовалютних
резервів
рахунок приватного капіталу, що посилює центрального банку внаслідок активних
навантаження на грошово-кредитну політику валютних інтервенцій необхідно вжити
і бюджет;
певних
обмежувальних заходів
щодо
збільшення пропозиції іноземної валюти на
внутрішньому валютному ринку і скорочення
попиту на неї;
Значний дефіцит фінансового рахунку Необхідно вжити рішучих заходів щодо
платіжного балансу;
зниження рівня доларизації вітчизняної
економіки,
адже
підрив
довіри
до
національної грошової одиниці, а, отже, і до
банківської системи, зумовлений передусім
виконанням грошових функцій на території
нашої країни іноземною валютою. Іншими
напрямами оптимізації грошово-кредитної
політики можна також запропонувати
стабілізацію банківської системи загалом, а
також контроль за цільовим використанням
кредитів рефінансування.

Отже, реформування грошово-кредитної політики в Україні є тривалим і
багатофакторним процесом, в якому повинні враховуватись особливості
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сучасного етапу реформування економіки. Формування адекватної монетарної
політики повинно забезпечувати досягнення стратегічних цілей економічного
розвитку раціональним поєднанням тактичних цілей і використанням
відповідних інструментів впливу. Грошово-кредитна політика має бути єдиною
державною, а не відомчою політикою; основні засади грошово-кредитної
політики повинні визначатися виключно Верховною Радою України на основі
низки певних показників, визначених як НБУ, так і органами державної
виконавчої влади; в документі доцільно мінімізувати аналітичний матеріал
щодо оцінювання поточного стану економіки та не включати інформацію щодо
оцінки заходів грошово-кредитної політики в поточному році.
1. Государственный долг Украины. // Електроний ресурс. – Режим доступу до
документу: http://index.minfin.com.ua/index/debtgov/
2. Гребенюк Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної
(монетарної) політики в Україні // Вісник Національного банку України. - 2007. - №5.
3. Грищенко О. Гроші та грошово-кредитна політика. Навч. посібник . - К.: Основи. –
2012 – 456 c.
4. Золотовалютные резервы Украины. // Електроний ресурс. – Режим доступу до
документу: http://index.minfin.com.ua/index/assets/
5. Коновалова С.О. Специфіка кредитно-грошової політики в умовах світової фінансової
кризи // Інвестиції:практика та досвід. - 2009. - №8. - С. 46-56.
6. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
Банковская система Украины формировалась следующим образом:
I этап: 1988-1990 г. На этом этапе украинские банки регистрировались в
Москве.
II этап: 1991-1992 г. В связи с принятием независимости со 2 октября
1991 года происходит перерегистрация банков в украинской книге регистрации
банков; начинается построение двухуровневой банковской системы.
III этап: 1992-1993 г. Создаются банки "новой волны" с привлечением
частного капитала.
IV этап: 1994 г. НБУ вводит регулирующие правила по отношению к
деятельности коммерческих банков.
Роль банковской системы в экономике страны определяется её
функциональными характеристиками. Хотя банковская система Украины и
построена функционально независимо от каких-либо секторов экономики,
взаимосвязи её с остальными отраслями народного хозяйства являются
неоспоримыми и порой даже определяющими.
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Так, банковская система является основным источником средств, остро
необходимых для функционирования разных экономических подсистем. Она
участвует в распределении и перераспределении благ посредством
инструментов кредитной системы. Кроме того, сейчас банковская система
перенимает на себя большую часть денежного оборота, переводя его в сферу
безналичных платежей.
Роль банковской системы в экономике страны определяется её
функциональными характеристиками. Хотя банковская система Украины и
построена функционально независимо от каких-либо секторов экономики,
взаимосвязи её с остальными отраслями народного хозяйства являются
неоспоримыми и порой даже определяющими. Так, банковская система
является основным источником средств, остро необходимых для
функционирования разных экономических подсистем. Она участвует в
распределении и перераспределении благ посредством инструментов
кредитной системы. Кроме того, сейчас банковская система перенимает на себя
большую часть денежного оборота, переводя его в сферу безналичных
платежей.
За последние годы украинская банковская система заметно
модернизировалась, и теперь её довольно высоко оценивают мировые
финансовые институты. В настоящее время многие банки предоставляют
широкий спектр услуг на мировом уровне, всё большее количество банков
использует в своей деятельности международные расчёты.
Для структурной перестройки банковской системы необходимо создание
местных, региональных, кооперативных и специализированных банков,
развитие банков для малого и среднего бизнеса. На государственном уровне
регулирование банковской деятельности, прежде всего, должно касаться
создания эффективной системы налогообложения, которая бы стимулировала
переориентацию вкладов банков в реальный сектор экономики.
Малярчук Аліна Володимирівна
ІІ курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Тарануха І.Ю.
ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
На сьогодні в Україні актуальною є тема підписання угоди про асоціацію
з Євросоюзом, що за оцінками експертів може призвести до низки як
позитивних, так і негативних економічних наслідків. Валютний курс –
найважливіший інструмент регулювання міжнародних економічних відносин в
умовах глобалізації і індикатор макроекономічної стабільності країни. Тому
оптимальне регулювання валютного курсу є першочерговим завданням для
економічної політики держави. Гнучке курсоутворення – одна з умов
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отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду. Тому питання
валютно-курсвової політики НБУ і, зокрема, перехід до гнучкого
курсоутворення, а також аналіз можливих наслідків та оцінка доцільності
такого кроку є особливо актуальними.
Проблема даного дослідження
розглядається великою кількістю
теоретиків та практиків, зокрема О.В. Дзюблюк, В.С. Стельмах, А.В.
Шаповалов, О.А. Щербакова, А.Н. Мороз та ін.
Валютна політика спрямована на забезпечення стабільності курсу
національної грошової одиниці, сприяння залученню іноземних інвестицій в
економіку, регулювання зовнішніх платіжних стосунків з іншими країнами,
забезпечення
збалансування
зовнішніх
платіжних
і
накопичення
централізованих валютних резервів[3].
В останнє десятиліття все більше країн переходять до гнучких валютних
режимів, коли валютний курс самостійно формується на валютних біржах
(ринку) під впливом попиту і пропозиції, зокрема у Бразилії, Ізраїлі, Польщі,
Чилі, Угорщині. Ймовірно, що ця тенденція збережеться, тому що гнучкі
валютні режими забезпечують захист від зовнішньоекономічних шоків [2].
В Україні донині існував варіант плаваючого курсу - валютний коридор.
Цей спосіб установлення валютного курсу полягає в тому, що центральний
банк установлює верхню і нижню межу можливих коливань національної
валюти. В Україні після грошової реформи 1996 року в 1997 році було введено
перший валютний коридор для долара США в межах 1,7 -1,9 гривні за долар
[5].
Одним з основних недоліків плаваючого курсу є висока волатильність схильність до непрогнозованих, частих і різких змін. Коливання валютних
курсів породжують невизначеність і ризики у міжнародній торгівлі та
міжнародному інвестуванні [5]. Звісно, такий режим валютного курсу
позбавляє необхідності тримати великі валютні резерви для здійснення
валютних інтервенцій. Проте, компаніям і фірмам в цих невизначених умовах
значно важче планувати ефективну виробничу діяльність і розробляти плани
ціноутворення.
Аналізуючи останні події в Україні, ми прийшли до висновку, що
надавши гнучкому курсоутворенню зелене світло, НБУ повинен погодитися на
девальвацію української валюти. А можливо і більше – на її постійну
девальвацію.
Досі курс 8 грн. за долар тримався три роки, курс 5,05 перед цим – також
три роки. Офіційний курс щодо долара 7,9930 гривні за $ 1 зберігався
незмінним з 9 липня 2012 року (рис. 1). У разі переходу до плаваючого курсу
про такі довгі періоди стабільності доведеться забути [4].
Перейшовши на варіант гнучкого курсоутворення 7 лютого 2014 року,
офіційний курс, встановлений регулятором станом на 7 лютого, досяг 8,7
гривень. Таким чином, долар подорожчав майже на 9%. За прогнозами
аналітиків, щорічно українська гривня буде втрачати в середньому 5% своєї
вартості [1].
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Рис.1. Динаміка курсу гривні до долара США за період 2006-2014 років, грн.
(Складено автором на основі даних оіційного сайту Національного банку України).

Нові реалії валютного ринку будуть сприяти відмові українців від
зберігання заощаджень у валюті, що сприятиме дедоларизації економіки.
Зниження реального курсу гривні дає українським виробникам цінову
перевагу в конкуренції з імпортними товарами. Але, на жаль, в Україні бізнес
замість того, щоб вирішити ключові проблеми української продукції –
інвестувати у виробництво і поліпшити її якість, – воліє лобіювати пільги,
високі імпортні мита і державну підтримку[6]. В наслідок чого, девальвація
гривні призводить до підвищення цін на імпортні товари та послуги, а в деяких
випадках і до подорожчання вітчизняних товарів.
Ще одна складність введення гнучкого курсу валюти - відсутність
строкового валютного ринку в країні. Гривня постійно перебуватиме під
загрозою
спекулятивних
атак [2]. Між ціною купівлі та продажу готівкової валюти буде суттєва різниця.
Раніше різниця між ціною купівлі та продажу доларів була символічною,
переважно всього 0,5% [4].
Перехід до плаваючого курсу має передбачати взяття інфляції під
контроль. Лише в такому разі можна буде утримувати стабільні ціни,
забезпечуючи платоспроможність населення. Адже забезпечення соціальних
гарантій має бути пріоритетним напрямом діяльності для уряду.
Отже, оптимізація валютно-курсової політики в Україні забезпечує
комплексний розвиток національного виробництва та сприяє збалансованості
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внутрішнього ринку.Валютний курс, здійснюючи вплив на торговельний і
платіжний баланс, рівень зовнішньої заборгованості, темпи інфляції тощо, є
вагомим компонентом економічної безпеки держави.
Перехід до плаваючого валютного курсу для України - вимога часу, проте
його впровадження спричинить низку негативних наслідків для вітчизняної
економіки. Такими є: складність для підприємців планувати свою діяльність,
дефляція гривні, загроза спекулятивних атак. Економіка України має свої
особливості, тому при переході до гнучкого курсоутворення необхідно їх
враховувати і розробити свій власний варіант валютно-курсової політики.
1. Голос столиці: Плаваючий курс гривні: чого очікувати бізнесу від новацій НБУ від
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