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Манзюк Олена Іванівна
ІІ курс магістратури, спеціальність «Банківська справа»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Версаль Н.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СУБСИДІЙ У ВІДНОВЛЕННІ РИНКУ
ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
Проблема забезпечення громадян житлом є надзвичайно гострою для
України. Великий обсяг потенційного попиту на житло формують як високий
рівень його фізичного та морального зносу, так і відсутність власного житла
взагалі, і, як наслідок, високий рівень незадоволення населення власними
житловими умовами. Таким чином, відновлення ринку іпотечного
кредитування та удосконалення його механізмів в нашій державі є необхідним.
Значна роль комерційних банків України у розробці та запровадженні
інноваційних інструментів стимулювання попиту на іпотечні кредити є
безсумнівною, проте в сучасних умовах винятково важливою є державна
підтримка відновлення іпотечного ринку.
Окремим аспектам розвитку іпотечного кредитування в Україні
присвятили свої праці такі вітчизняні вчені, як: Базилевич В.Д., Версаль Н.І.,
Геєць В.М., Євтух О., Кравченко В.І., Лютий І.О., Пікус Р.В., Погорєльцева
Н.П., Савич В.І., Тригуб О.В., група російських вчених – Базанов І.А., Логінов
М.П., Макаревич Л., зазначені проблеми досліджуються зарубіжними вченими
Фрідманом Дж., Ордуеєм Н., Стейнметцом Т. Високо оцінюючи вклад
вітчизняних та зарубіжних авторів у вирішення питань функціонування
комерційних банків в системі іпотечного кредитування, слід зазначити про
об’єктивну необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і
практичних розробок в контексті саме ролі держави у відновленні вітчизняного
інституту іпотеки.
Метою дослідження єз`ясування теоретичних та практичних аспектів
ефективності державних субсидій у відновленні ринку іпотечного
кредитування.
Враховуючи те, що співвідношення обсягів портфеля іпотечних кредитів
банків України та ВВП у 2013 р. становило 2%, можна стверджувати, що наразі
ринок іпотечного кредитування України є нерозвинутим. Основними
причинами цього, на нашу думку, є :
1) недовіра до банківської системи України;
2) низький рівень доходів позичальників;
3) високий рівень політико-економічного ризику країни, і, як наслідок,
високий рівень відсоткових ставок за іпотечними програмами;
4) відсутність дієвих механізмів державної підтримки розвитку ринку.
Зупинимося детальніше на останньому моменті. Наразі в Україні діючими
є три програми державної підтримки по забезпеченню житлом:
1. Програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 рр.Ефективність
програми очевидна, адже успішне її виконання дасть змогу забезпечити житлом
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16 755 молодих сімей та одиноких молодих громадян, збудувати 1047,2 тис. кв.
метрів житла. Однак, протягом 2002-2012 рр. відповідно до аналогічної
Державної програми, за рахунок державного бюджету передбачалося виділення
коштів для надання пільгових довгострокових кредитів у розмірі 2417 млн.
грн., але фактично профінансовано 897 млн. грн. [1].
Хоча прогнозовані обсяги та джерела фінансування програми на 20132017 рр. перевищують попередні майже втричі, проте, з першого ж року
реалізації Програми спостерігається її недофінансування. За результатами
виконання Програми у 2013 р. з молодими сім’ями укладено 407 пільгових
іпотечних кредитів на загальну суму 139,7 млн. грн. [2]. Таким чином, загальна
сума недофінансування сягнула 453,398 млн. грн. (табл.1).
Враховуючи політично-економічну ситуацію в країні, можна
прогнозувати, що у 2014р. фінансування програми буде ще меншим, ніж у 2013
р., що ставить під сумнів обіцяну ефективність її реалізації.
Таблиця 1
Запланований обсяг фінансування Державної програми забезпечення
молоді житлом на 2013-2017 рр.
Обсяг
У тому числі за роками
Джерела
фінансува
фінансу
ння, млн.
2013
2014
2015
2016
2017
вання
гривень
Державний
3276
593,058
619,76
652,505
687,85
722,827
бюджет
Місцевий
1638
296,529
309,88
326,252 343,925 361,414
бюджет
Інші
546
98,843
103,293 108,751 114,642 120,471
джерела
Усього
5460
988,43
1032,933 1087,508 1146,417 1204,712
Джерело: [3]

2. Здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3). Тобто, громадянин,
який став учасником програми, може отримати іпотечний кредит в банківській
установі, при сплаті відсотків за яким йому реально треба буде платити 3%
річних, решту компенсуватиме держава. У порівнянні із ринковими ставками за
іпотечними кредитами, дана програма є надзвичайно привабливою, однак,
існують суттєві недоліки.
Так, наприклад, основними перешкодами на шляху отримання сім’ями із
середньостатистичними доходами пільгового іпотечного кредиту є необхідність
сплати початкового внеску, розмір якого складає не менше 25% вартості житла,
та проблема забезпечення належного рівня гарантій щодо вчасної сплати
державою компенсації відсоткової ставки банківським установам, що
здійснюють пільгове кредитування. У разі, якщо у Бюджеті держави не буде
передбачено фінансування як нових пільгових кредитів, так і раніше виданих,
13%, які має сплачувати держава, зобов`язаним буде сплатити позичальник.
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Враховуючи вищезазначене, дану програму пільгового кредитування не можна
визнати ефективною також.
3. Програма будівництва доступного житла (30/70). Незважаючи на те, що
30% від нормативної вартості житла сплачує держава, як безповоротну
допомогу, а 70% - сім’я, дана програма має суттєві недоліки, найголовнішими з
яких є:
1) недостатній обсяг забезпечення фінансовими ресурсами, адже на
2013 р. виділено близько 89 млн. грн., при фактично освоєних в 2012 р.
156 млн. грн.
2) термін фінансування програми, оскільки фінансування здійснюється з
червня по жовтень місяць (4-5 місяців в рік). Наприклад, у 2013 р. фінансування
програми було призупинено в листопаді, що значно підірвало довіру громадян
до Програми, оскільки значний обсяг сімей був не до фінансований.
3) проблема квартирного обліку, адже не всі громадяни, що спроможні
заплатити 70% вартості житла, перебувають на квартирному обліку, і навпаки,
у громадян в яких є 70% вартості квартири, на квартирному обліку не стоять.
Таким чином, виходячи із наведених даних та різних інформаційних
джерел, серед основних проблем щодо реалізації державних програм розвитку
ринку іпотечного кредитування України можна виділити: підвищені умови до
позичальників пільгових кредитів; хронічне недофінансування, а також низька
якість пропонованого житла за встановленими програмами.
Очевидно, що основними напрямками активізації Державних програм
будівництва (придбання) доступного житла мали б стати: значне збільшення
обсягів її фінансування та вжиття заходів, спрямованих на розширення кола
сімей, які могли б взяти в ній участь, для цього, на нашу думку, необхідним є:
1) зробити статті бюджету на відповідні програми захищеними, що дасть
змогу уникнути «хронічного» недофінансування;
2) зменшити рівень початкового внеску хоча б до 10%, що дозволить
розширити коло сімей, які могли б взяти участь у пільговому кредитуванні;
3) дати можливість вільного вибору житла, яке береться в кредит із
наявних на ринку пропозицій.
Крім пільгових програм кредитування, варто звернути увагу на Державну
іпотечу установу (ДІУ), засновану державою в особі Кабінету міністрів України
у 2004 р. з метоюсприяння розвитку ринку іпотечного кредитування.Хоча
основною ціллю діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів банків за
рахунок коштів, залучених від розміщення облігацій, протягом 2008-2014 рр.
установа функціонує переважно як державне агентство з купівлі квартир державний добудовник.
Так, за 8 повноцінних років діяльності, з 2006 р., ДІУ рефінансувала лише
8 000 іпотечних кредитів, проте профінансувала на 808 млн грн добудову 31
житлового об'єкта загальною площею житла понад 571 тис. кв. м. Крім цього,
варто звернути увагу на вартість іпотечних програм партнерства банків з ДІУ,
які майже не відрізняються від ринкових ставок відповідних банків, поодинокі
відхилення сягають до 1%. Однак вимоги до позичальників більші. Таким
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чином, можна стверджувати, що наразі ДІУ не виконує покладених не неї
прямих функцій.
Підсумовуючи, хотілося б зазначити, що, можливо, не має значення
кількість різноманітних програм пільгового кредитування чи спеціально
створених інститутів, якщо можна хоча б на 50% довести неефективність їх
функціонування. Доцільнішим наразі є стабілізація ринкових відсоткових
ставок, які є однією із основних перепон для купівлі нерухомості в кредит.
Однак, це можливо лише за стабілізації економічно-політичної ситуації в
країні.
1. Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089 (Офіційний
вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1480), – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/967-2012-п.
2. Інформаційно-аналітична довідка про стан виконання у 2013 р. Державної програми
забезпечення молоді житлом на 2013-2017 рр. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://minregion.gov.ua/building/derzhavni-zhitlovi-programi/informaciynoanalitichna-dovidka-pro-stan-vikonannya-u-2013-roci-derzhavnoyi-programizabezpechennya-molodi-zhitlom-na-2013-2017-732395/.
3. Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 рр.:
постанова Кабінету міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967 – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/967-2012-п.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
Для успешного функционирования, повышения качества продукции,
снижения издержек, расширения производственных мощностей и укрепления
своих позиций на рынке предприятия должны находить пути для выгодного
инвестирования капитала.Инвестиции - это направление финансовых ресурсов
на кратко- или долгосрочные капиталовложения. По видам инвестиции делятся
на рисковые (венчурные), прямые, портфельные и аннуитеты.
Венчурный капитал представляет собой инвестиции в новых сферах
деятельности, связанных с большим риском. Венчурный капитал инвестируется
в расчете на быструю окупаемость вложенных средств. Он сочетает в себе
различные формы капитала: ссудного, акционерного, предпринимательского.
Прямые инвестиции представляют собой вложение в уставный капитал
хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на
участие в управлении данным субъектом.Аннуитеты – инвестиции, приносящие
вкладчику определенный доход через регулярные промежутки времени,
представляют собой вложения средств в страховые и пенсионные
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фонды.Портфельные инвестиции связаны с формированием инвестиционного
портфеля и представляют собой приобретение совокупности различных ценных
бумаг и других активов.
На фондовом рынке Украины не так много возможностей для
портфельного инвестирования, но все же они есть, хотя отечественный
фондовый рынок нельзя пока считать достаточно открытым – по данным НБУ
89,6% всех операций на нем происходят на внебиржевом сегменте.
Дефицит ценных бумаг, свободно обращающихся на рынке, и операций с
ними, мешает установлению стоимости и доходности отечественных ценных
бумаг, поэтому потенциал ценных бумаг как инструмента ликвидного залога
недостаточно использован. Это обусловило недостаточную чувствительность
денежной массы и реальной экономики к изменениям процентных ставок.
В структуре операций организаторов торгов доминируют операции с
государственными облигациями Украины - в 2013 г. их доля составляла 74% от
общего объема ценных бумаг в биржевом сегменте фондового рынка (табл. 1).
Тенденция к увеличению доли таких операций наблюдается с 2008 года, что
связано с мировым финансовым кризисом и активизацией эмиссии
государственных облигаций Украины.С целью поддержания развития рынка
корпоративных облигаций и облигаций местных займов НБУ сохраняет за ними
статус финансовых инструментов, которые можно использовать как залог при
осуществлении операций рефинансирования банков Нацбанком Украины.
На биржевом (организованном) рынке ценных бумаг Украины работают
10 организаторов торгов. Наибольшие среди них по объемам торгов - ПАО
ФОНДОВАЯ БИРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (ФБ «ПЕРСПЕКТИВА») и ПАО
Фондовая биржа Первой фондовой торговой системы (ФБ ПФТС).
Таблица 1
Структура операций организаторов торгов по видам ценных бумаг
за 2005–2013 гг., %
Вид ценной
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
бумаги
Акции
27,3 23,9 38,7 31,3 37,6 33,3 29,1 8,2
9,5
Государственны
23,6 29,3 7,9 22,6 22,7 46,4 42,1 67,8 74,0
е облигации
Облигации
39,8 41,8 49,4 44,0 19,6 5,1
9,1 10,0 10,4
предприятий
Облигации
4,1
3,4
2,2
1,2
0,1
0,1
0,2
2,4
0,2
местных займов
Ценные бумаги
институтов
1,1 14,1 1,2
0,5 19,8 12,3 9,4
2,2
н/д
совместного
инвестирования
Деривативы
4,1
0,3
0,1
0,3
0,1
2,8 10,1 9,4
4,5
Другие
0,0
0,2
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
Всего
100 100 100 100 100 100 100 100 100
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По результатам торгов на организаторах торговли объем выполненных
биржевых контрактов с ценными бумагами в 2013 году составил 474 634,86
млн. грн., из них на ФБ “ПЕРСПЕКТИВА” и ФБ ПФТС – 432 843,01 млн. грн.
(91,19% от общего объема): 319 863,11 млн. грн. на ФБ “ПЕРСПЕКТИВА”
(67,39%), 112 979,90 млн. грн. на ФБ ПФТС (23,80%). Объем торгов ОВГЗ,
корпоративными облигациями, муниципальными ценными бумагами и акциями
на ФБ “ПЕРСПЕКТИВА” в январе-феврале этого года по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года увеличился на 90% (с 36 700,34 млн. грн. до
68 718,27 млн. грн.).
В январе-феврале 2014 года самая большая доля операций (96,24%) на ФБ
«ПЕРСПЕКТИВА» приходилась на государственные облигации. Доля
операций с корпоративными облигациями составляла 1,08% от общих торгов на
ФБ «ПЕРСПЕКТИВА». По всем корпоративным облигациям, принимавшим
участие в торгах ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» в январе-феврале 2014 г., было
заключено от 1 до 49 сделок. Доля операций с акциями на ФБ
«ПЕРСПЕКТИВА» составила 0,06% от общего объема торгов. Доля операций с
муниципальными облигациями на ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» составила 0,01% от
общего объема торгов на ФБ «ПЕРСПЕКТИВА». По всем муниципальным
облигациям, принимавшим участие в торгах ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» в январефеврале было заключено от 8 до 13 сделок.
Объем торгов ОВГЗ, корпоративными облигациями, акциями и
муниципальными ценными бумагами на ФБ ПФТС в январе-феврале 2014 года
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился почти на 100% (с
7 568,78 млн. грн. до 15 057,54 млн. грн.).
Анализ обращения ценных бумаг говорит о том, что в январе-феврале
2014 г. наибольшая доля операций на ФБ ПФТС приходилась на
государственные облигации(83,64%). Доля операций с корпоративными
облигациями составила на ФБ ПФТС 14,84% от общего объема торгов на
бирже. По всем облигациям, принимавшим участие в торгах ФБ ПФТС в
январе-феврале 2014 года, было заключено от 1 до 37 сделок. Доля операций с
акциями в торгах на ФБ ПФТС составила 1,43%. Доля операций с
муниципальными облигациями составила 0,002% от общего объема.
По результатам января-февраля 2014 года индекс ФБ ПФТС, являющийся
официальным показателем этой системы и рассчитываемый на основании
простых самых ликвидных акций предприятий, прошедших листинг на ФБ
ПФТС, увеличился по сравнения с началом года на 92,86 пункта (на 30,90%) и 1
марта 2014 составил 393,39 пункта. Максимальное значение индекса ФБ ПФТС
в январе-феврале этого года составляло 403,98 пункта (27.02.2014), а
минимальное – 297,97 пункта (20.02.2014).
Но ПФТС к концу 2014 г. должна консолидироваться с Украинской
Биржей (УБ).
В начале марта индексы украинских фондовых площадок снизились,
реагируя на решение Госдумы РФ одобрить возможный ввод войск в Украину.
Но уже через пару дней вернулись на прежние позиции: выше отметки в 400
пунктов (ПФТС) и 1000 пунктов (УБ). К 1 апреля индекс ПФТС вырос на 19,7
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пункта (5,4%) - до 387 пунктов, индекс УБ – почти на 90 пунктов (9%) - до
1077,8 пункта.
В марте разница между максимальным значением индекса Украинской
Биржи (1090 пунктов, 5.03.2014 г.) и минимальным (988 пунктов, 3.03.2014 г.)
составила 102 пункта или более 10%, а на ПФТС разница между максимумом за
месяц (411 пунктов, 5.03.2014 г.) и минимумом (364,6 пункта, 28.03.2014 г.)
равна 46,4 пункта или 12,7%.
Еще больший разброс показателей был в марте у инвестиционных
фондов. Например, «ТАСК Ресурс» и КУА «Таск-Инвест» показали около 90%
прибыли, а «Премиум-фонд сбалансированный» и КУА «ПИОГЛОБАЛ
Украина» – убытки до 17,5% за месяц.
В целом прибыль в марте текущего года у 10 фондов из 48. убытки у 18
фондов, остальные 20 еще не опубликовали свои данные.
Таким образом, даже на отечественном фондов рынке существует
возможность для портфельного инвестирования, направления которого
разрабатываются в несколько этапов:
- определение соотношения различных форм инвестирования на отдельных
этапах планируемого периода;
- определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности;
- определение
региональной
направленности
инвестиционной
деятельности.
Маркевич Микола Олегович
ІІ курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Тарануха І.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМРИЗИКОМ БАНКУ
На сьогодніукраїнські банки активно використовують іноземну валюту в
своїй діяльності, формуючи різні за обсягом портфелі активів і зобов’язань у
валюті. Проте валютний курс не є постійною величиною, особливо в останній
час. Не прогнозовані коливання викликають зміну гривневої вартості відкритих
позицій банку і призводять до виникнення валютного ризику. Таким чином,
управління валютним ризиком є одним з найважливіших завдань банківського
менеджменту [3].
Можна виділити три підходи до визначення поняття валютного ризику,
як: можливості, загрози та ймовірності. На наш погляд, під валютним ризиком
слід розуміти ймовірність валютних втрат або зменшення вартості капіталу
банку у результаті несприятливих змін валютних курсів та цін на банківські
метали, оскільки саме це визначення враховує всі аспекти валютного ризику
[4].
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Управління будь-яким видом ризику неможливе без визначення факторів
що впливають на його величину. Головним фактором валютних ризиків є
короткострокові та довгострокові коливання обмінних курсів, які залежать від
попиту та пропозиції валюти на національних і міжнародних валютних ринках.
Нами було встановлено, що на валютний ризик банку здійснюють вплив
фактори внутрішнього та зовнішнього впливу. При чому зовнішні фактори
доцільно розділяти на короткострокові та довгострокові. До довгострокових
факторів впливу на валютний ризик банку відносяться зміни у економічній та
політичній ситуації, стані платіжного балансу та системі валютного
регулювання країни, а у той час як до короткострокових факторів впливу на
валютний ризик відносяться коливання пропозиції та попиту на валютному
ринку. Внутрішні фактори валютного ризику, якими банка має змогу керувати,
у свою чергу, можна умовно поділити на кількісні (структура вимог та
зобов’язань) та якісні (існування ефективної внутрішньої нормативної бази;
кваліфікація та рівень керівництва і персоналу; наявність відповідних методів
контролю для моніторингу точності інформації) [5].
Чітко сформована система управління є запорукою ефективного
керування валютним ризиком банку, яке повинно проводитися наступними
етапами:
- планування ризик-менеджменту;
- ідентифікація ризику;
- якісний аналіз ризику;
- кількісний аналіз ризику;
- планування реагування на ризик;
- прийняття управлінського рішення;
- оцінка ефективності реалізованих заходів;
- моніторинг та контроль ризику.
Важливим при цьому є використання правдивої та об’єктивної
інформації, отриманої як з зовнішніх, так і внутрішніх джерел [2].
Важливу роль в управлінні ресурсною базою банку відіграє організаційне
та інформаційне забезпечення.
Діяльність з управління валютними ризиками банку здійснюється за
допомогою складної організаційно-управлінської структури, до якої входить
об’єкт управління, суб’єкти управління, інструменти управління. При цьому
метою управління валютним ризиком є сприяння підвищенню вартості капіталу
банку. А завдання полягає в знаходженні та підтриманні оптимального
співвідношення між прибутковістю та ризиком за умови дотримання
ліквідності. В різних банках можуть відрізнятися інструменти та методи
управління валютним ризиком. Організаційна структура повинна час від часу
змінюватися й вдосконалюватися для того, щоб адекватно реагувати на зміни,
що відбуваються в зовнішньому середовищі.
Також було розглянуто інформаційне забезпечення управління валютним
ризиком банку, яку включає в себе інформацію про макроекономічну ситуацію
в країні, конкурентне середовище, кон'юнктуру валютного ринку та
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нормативно-правову базу, яка регулює діяльність банку щодо управління
валютним ризиком [1].
Отже, результативність системи управління валютним ризиком істотно
залежить від ефективності системи регулювання та контролю, що дають змогу
налагодити взаємодію підрозділів банку, відпрацювати технології збирання і
оброблення інформації, розрахунку величини ризику та аналізу його динаміки,
а також розробити форми звітності.
1. Про Національний банк України: Закон України [Електронний ресурс
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-41.
2. Бєлова, І.В. Організація контролю в банку: навчальний посібник [Текст]/І.В.
Бєлова. – Суми.: Університетська книга, 2009. – 302 с.
3. Ребрик М.А. Управління структурними компонентами валютного ризику банку
[Текст] / М.А. Ребрик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду
України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція: збірник
наукових праць. – Львів, 2009. – Вип. 2(76). – С. 310-316.
4. Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія [Текст] / Л.О.
Присмостка, О.В. Лисенюк, О.О. Чуб; Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ
«КНЕУ» ім. Вадима Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2008. 456с.
5. Ребрик, М.А. Фактори валютного ризику банку [Текст] / М.А. Ребрик // Вісник
Української академії банківської справи. – 2009. – N 2. – С. 84-88.

Маслак Ігор Іванович
ІV курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.т.н., доц. Шелудько В.М.
ДIЯЛЬНIСТЬ БАНКIВ НА РИНКУ ФIНАНСОВИХ IНТЕРНЕТПОСЛУГ
У сучасному світі інформаційні технології займають важливе місце
майже в усіх сферах життєдіяльності людини. Впровадження Інтернеттехнологій в банківській сфері ще з середини 90-х років трансформувало
традиційну банківську систему, змінило структуру банківських ринків і навіть
саму сутність банку. Розвиток системи управління банківськими операціями
через Інтернет (Інтернет-банкінг) є зараз одним з найперспективніших
напрямків банківської діяльності, тому важливо виявити можливості
розширення Інтернет-послуг, які надаються банками нашої держави.
Загальні аспекти впровадження та стану інформаційних технологій в
банківську сферу розглянуто в наукових дослідженнях Клименка
О.В., Науменкової С.В., Коробчук Т.I., Столбової С.В. та ін.
Інтернет-банкінг (e-banking) — це діяльність банку з надання комплексу
послуг клієнтам щодо електронного управління своїми рахунками через
Інтернет [2].Під інтернет-послугою, як правило, розуміють тільки таку послугу,
основна частина процесу надання якої відбувається в режимі реального часу
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(он-лайн) з широким використанням основних можливостей Мережі як
комунікаційного середовища нового покоління [1, с. 82].
Практика розвитку світового ринку банківських послуг підтверджує, що
одним з найважливіших напрямів інновацій у банківській сфері є
запровадження дистанційного обслуговування. Так, кількість користувачів
інтернет-банкінгу як найпоширенішого виду дистанційного банківництва,
щороку збільшується. Зокрема, у Європейському Союзі кількість клієнтів, які
користуються зазначеними послугами зросла з 16% у 2004 р. до 40% на початок
2013 р. Найвищий рівень використання онлайн-банківських послуг
спостерігається в скандинавських країнах (Рис. 1.). Наприклад, у Данії на
початку 2013 р. серед загальної кількості користувачів банківськими послугами
79% використовували для цих цілей інтернет (у 2004 р. – лише 45%), у
Фінляндії – 82%, Швеції – 79%, Ісландії та Норвегії – 86%. В країнах
Центральної Європи використання інтренет-банкінгу спостерігається на рівні
40–60%, на Кіпрі, в Італії, Португалії та Хорватії – близько 20%, а найменше
користувачів послугами інтернет-банкінгу зафіксовано в Греції (лише 9%),
Болгарії та Румунії (4 та 3% відповідно).
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Рис. 1. Використання інтернет-банкінгу в країнах Європи у 2013 році, %.
Джерело: складено на основі [3]

При цьому, з одного боку, застосування дистанційного банкінгу дозволяє
здійснювати банківські операції в режимі реального часу двадцять чотири
години на добу, що сприяє зручнішому та значно швидшому банківському
обслуговуванню, але водночас автоматизація банківського обслуговування
призводить до зменшення банківських офісів (філій та відділень), наслідком
чого стає зменшення кількості робочих місць та скорочення банківського
персоналу.
Зокрема, лише у 2013 р. внаслідок зростання популярності онлайнбанкінгу кількість банків та їх філій в ЄС зменшилась відповідно на 2,2% та
1,9%.По даним Internet World Stats в Україні на початок грудня 2013 року
нараховується 15,3 млн. інтернет-користувачів. З цих 15,3 млн. користувачів
близько 800 тис. чоловік користуються Інтернет-банкінгом, тобто 5,23%.
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Отже, на відміну від більшості країн Європейського Союзу, в Україні
інтернет-банкінг ще не досить розвинений. Це пов’язано, по-перше, з
недостатнім рівнем довіри населення до банківського сектору загалом. Подруге, Україна відстає від провідних країн за темпами впровадження нових
технологій як у бізнес, так і в повсякденне життя. Однією з причин також є те,
що користування певними послугами в інтернет-банкінгу потребує спеціальних
навичок роботи з комп’ютером.
Досить важливою є проблема захисту інформації. Для забезпечення
достатнього рівня безпеки потрібні значні кошти, саме тому певні банки не
впроваджують послуги через Iнтернет, а ті, в яких вже вони є – відносно
повільно їх розвивають.Але, з кожним роком банки вдосконалюють процес
віддаленого обслуговування, розширяють спектр послуг, завдяки чому
залучають все більше клієнтів до користування інтернет-банкінгом.
1. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник/
Олександр Клименко; М-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої
кооперації України. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 319 с.
2.
посібник / С. В.
Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 с.
3. Individuals using the Internet for Internet banking [Електронний ресурс] / European
Comission.
Eurostat.
–
Електрон.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГОМАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
Ринок банківських послуг є однією із важливих і невід’ємних складових
сучасної ринкової економки.Тому сьогодні зростає інтерес до різних аспектів
діяльності банків та методів управління ними. Зараз про стан ринку банківських
послуг в Україні можна сказати що він високо конкурентний. Це пов’язано з
кількістю банківських установ, які постійно зростають протягом останніх років
та вливання великих обсягів іноземного капіталу на вітчизняний фінансовий
ринок.
Сьогодні триває перехід від традиційного комплексу маркетингу до
інноваційного маркетингу, саме відбувається перетворення продуктового
маркетингу на ідейне лідерство, маркетингових комунікацій на контент
маркетинг, аналітичних інструментів – на інструменти дослідження інсайту
клієнта [1].
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Враховуючи дослідження, проведені відомою маркетинговою агенцією
стосовно інноваційних тенденцій в банківському маркетингу України у 2013 р.,
потрібно зазначити зростання уваги банківських установ саме на розвиток
лояльності існуючих клієнтів, лідогенерацію та розробку нових
персоніфікованих банківських продуктів (рис.1).
Важливою стратегічною спрямованістю сучасного банківського
маркетингу є максимальне задоволення потреб клієнтів банку, що призводить
до зростання рентабельності банківського бізнесу.
Інше
Кросс-ап продажі
Вихід на нові (географічні) ринкт
Вихід на нов сегменгти на існуючі ринках
Розвиток нових каналів продажу
Розробка нових продуктів та послуг
Розвиток лояльності існуючих клієнтів
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Рис. 1. Інноваційні тенденції в банківському маркетингу у 2013 р.
Джерело: [2]

Значущим «проривом» у ідеології банківського маркетингу є визнання
процесу постійного формування потоку потенційних клієнтів та перетворення
їх у реальних клієнтів банку «лідогенерація» [3, с.113] одним із самих значущих
для організації безперебійної діяльності будь-якої банківської установи.
Однією із інноваційних тенденцій розвитку банківського маркетингу є
впровадження політики маркетингових відносин в діяльність банків.
Управління відносинами з клієнтами, або CRM (Customer Relationship
Management), спрямоване на якомога повному задоволенні потреб споживачів у
банківських продуктах, якості обслуговування.
Враховуючи те, що ефективність при встановленні взаємодії банку з
клієнтами базується на дослідженні їх поведінки, виявленні подібних ознак та
оцінці корисності, яку вони приносять банку, сегментація клієнтів отримує
сьогодні ще більше значення. Зараз даний процес значно спрощується, оскільки
застосування інформаційних технологій дозволяє створювати великі бази даних
про споживачів банківських послуг, їх репутацію тощо. Можна виокремити такі
основні ознаки сегментації, як ризиковість, прибутковість та перспективність
клієнта [7, с.35].
Ще один новий підхід – це оцінка клієнта «під кутом 360°», тобто
задоволення фінансових потреб споживачів у якомога більшій мірі на основі
аналізу внутрішньої та зовнішньої інформації про фінансову активність клієнта.
Ця концепція дозволяє бачити кожного клієнта як індивідуальність,
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намагаючись задовольнити максимально його фінансові потреби, враховуючи
його унікальні характеристики стосовно фінансової поведінки [4, с.50].
Новітньою тенденцію є також івент-маркетинг, тобто маркетинг подій в
банку який прив’язує банківські продукти та послуги до важливих подій в
житті клієнтів. Такими подіями можуть бути народження дітей, вступ до вишу,
одруження, досягнення пенсійного віку тощо [5, с. 78]. Застосування даної
концепції має найбільшу ефективність при використанні сучасних
інформаційних технологій, які дозволяють обробляти та зберігати особисті та
фінансові відомості про клієнтів. Важливо, при впровадженні маркетингу подій
в банку інформація про споживачів банківських послуг є конфіденційною, а,
отже, повинна бути захищена Доречно зауважити що, важливою
характеристикою сучасної маркетингової діяльності є зростання ролі
інформаційних технологій. Стрімкий їх розвиток відкриває банку нові
можливості для комунікацій. Разом з тим, маркетинг переходить від своєї
традиційної моделі до нового виду – електронного маркетингу[6].
Підводячи підсумок, зазначимо, що сучасний розвиток банківського
маркетингу дозволяють значно покращити ефективність діяльності вітчизняних
банківських установ. Проте існує ряд проблем, які обмежують впровадження
сучасних маркетингових інструментів. Кризові явища, які спостерігалися в
економіці та в банківській системі України, значно ослабили конкурентні
позиції навіть провідних банків. Найбільш важливими завданнями, за таких
умов, стають відновлення ефективності діяльності банків, укріплення
конкурентних позицій та відновлення довіри з боку населення до них.
Реалізація підняття довіри можлива з допомогою якісного банківського
маркетингу.
Сучасними тенденціями банківського маркетингу є впровадження
політики маркетингу відносин, технологій сегментації клієнтів банку та івентмаркетингу, концепції управління досвідом, а також впровадження
електронного маркетингу.
1. B2B Ukraine: Инсайты, Информация, Рекомендации. Аналитический отчет №1. –
Режим доступу:http://acctiva.com.ua/materials/Customer-Loyalty-and-CEM-B2B-UkraineNovember-2013/
2. Дослідження банківського ринку України у 2013. – Режим доступу:
http://www.marketing-ua.com/analyses.php
3. Маслова Н.О. Лідогенерація як складова клієнтоорієнтованості банку/ Маслова Н.О.
// Вісник КНТЕУ. Науковий журнал - 2013. - № 6. – с. 111-117
4. Зайцев О. Обзорклиентапод. углом 360 [Текст] / О. Зайцев // Банковская практика за
рубежом. – 2005. – № 4. – C. 46-52.
5. Завьялова Е. Банк на всю жизнь [Текст] / Е. Завьялова // Банковская практика за
рубежом. – 2000. – № 5 (17). – C. 78-79
6. Радченко О.В.Сучасні тенденції розвитку банківськогомаркетингу та проблеми його
впровадженняв банках України [Електронни ресурс]: - Режим доступу до сайту:
http://fkd.org.ua/pdf/2011_2/11.pdf
7. Белик Б. А. От детей до пенсионеров [Текст] / Б. А. Белик // Банковская практика за
рубежом. – 2005. – № 4 (76). – C. 34-37.
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ВНУТРІШНІ ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ
Державні облігації широко використовуються урядами країн як
інструменти залучення позикових коштів для фінансування поточного
бюджетного дефіциту та обслуговування державного боргу. Крім того,
розвинутий ринок внутрішніх державних облігацій є запорукою ефективного
використання такого ключового інструменту грошово-кредитної політики, як
операції на відкритому ринку.
Дослідженню питань внутрішніх державних облігацій як інструмента
грошово-кредитної політики україни присвячені праці таких вченихекономістів як: В. Базилевич, О. Василик, Н. Ковтун, І. Лютий, В. Шелудько,
О. Рожко, С. Науменкова та багатьох інших.
Облігації внутрішніх державних позик України- державні цінні папери,
що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і
підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих
облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов
розміщення облігацій [2].
В Україні облігації від імені держави випускаються Міністерством
фінансів, яке виступає гарантом їх своєчасного погашення. Обсяги випуску
облігацій внутрішньої державної позики встановлюються постановою Кабінету
міністрів (відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок»). Генеральним агентом з обслуговування випуску та погашення ОВДП,
за діючим українським законодавством, виступає Національний банк України.
Кошти від розміщення державних облігацій зараховуються до державного
бюджету.
Основними функціями, які виконує внутрішня державна позика в
економіці країни, є:
- функція фінансування бюджетного дефіциту.
- фінансування цільових програм.
- забезпечення виконання державного бюджету.
- погашення раніше здійснених позик [5, c. 54].
Випуск внутрішніх державних облігацій відіграє важливу роль у
державних фінансах більшості країн світу, підтвердженням чого є переважання
в структурі їх державного боргу заборгованості по внутрішнім державним
цінним паперам, частка якої коливається на рівні 70–80%. Визначальна роль
використання внутрішніх державних цінних паперів у фінансуванні
бюджетного дефіциту країни зумовлюється наявністю низки позитивних
факторів. Зокрема, випуск внутрішніх державних облігацій:
22

- надає можливість резидентам країни (фізичним особам, суб'єктам
підприємницької діяльності та фінансовим інститутам) інвестувати кошти у
ліквідні і низькоризикові фінансові інструменти, отримувати доходи від
заощаджень і підтримувати власну ліквідність;
- не знижує фінансовий потенціал країни, адже процентні платежі, які
сплачуються державою за облігації продовжують обертатися на її фінансовому
ринку;
- на противагу борговим цінним паперам зовнішньої позики, не порушує
економічної безпеки країни, оскільки не надає можливості нерезидентам та
урядам інших країн впливати на національну економічну політику і спричиняти
небажані зміни кон'юнктури фінансо вого ринку країни-емітента;
- не здійснює негативного впливу на обсяг грошової маси, і, таким чином,
не спричиняє інфляцію при фінансуванні дефіциту бюджету [4, c. 363].
На основі порівняння внутрішнього і зовнішнього боргів України
продемонструємо збільшення ролі внутрішніх запозичень України :
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Рис. 1. Розмір внутрішнього і зовнішнього боргів України за 2008-2013 рр.
Джерело: складено автором на основі [3]

Вчені виділяють наступні проблеми функціонування в Україні державних
облігацій:
по-перше, кількісний та якісний склад державних облігацій не
задовольняють як державу, так і інвесторів цінних паперів. Формується дуже
висока вартість облігацій, а тому рівень недовіри інвесторів до державних
облігацій зростає;
по-друге, ринок державних облігацій залишається нестабільним, інтереси
інвесторів та учасників ринку майже не враховуються. Таким чином, виникає
розрив між самим фінансовим ринком та таким його сегментом, як ринок
цінних паперів.
по-третє, однією з важливих проблем є дуже мала частка на ринку
державних облігацій індивідуальних інвесторів.
по-четверте, проблемою ефективного функціонування ринку ОВДП в
Україні можна вважати відсутність розвинутої інфраструктури ринку. Саме це
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позбавляє потенційних інвесторів можливості вкладання коштів в даний вид
цінних паперів.
Для того, щоб забезпечити розвиток ринку ОВДП слід покращити
пропозицію державних облігацій України. Для цього необхідно:
- регулярно розміщувати великий обсяг ОВДП з різними строками обігу.
Даний обсяг повинен забезпечувати виконання плану державних позик, який
встановлений Законом України про державний бюджет України на відповідний
рік.
- запровадити механізм ринкового формування ціни при розміщенні ОВДП
для врахування інтересів інвесторів;
- розробити методологічну та організаційно-правову базу для управління
ризиками та запровадити систему внутрішнього контролю для того, щоб
управляти ризиками;
- здійснювати проведення при допомозі позичених коштів певних операцій
з державним боргом України, наприклад достроковий викуп і обмін внутрішніх
державних облігацій для економії коштів з державного бюджету України [1].
Отже, потрібно більш широко використовуються урядами країндержавні
облігації як інструмента залучення позикових коштів для фінансування
поточного бюджетного дефіциту та обслуговування державного боргу. За
допомогою ОВДП кредитна політика держави стане ефективнішою, що
призведе до соціально та економічного розвитку країни.
1. Концепція розвитку ринку ОВДП в Україні [Електронний ресурс] / - Режим доступу:
http://www.securities.org.ua/securitiespaper/review.php?id=560&pub=4013.Назва
з
екрана.
2. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]/: закон України від
07.08.2011. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
3. Статистичні матеріали по стану державного боргу України на 31.01.2014
[Електронний ресурс] / офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим
доступу:http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=392721 – Назва
з екрана.
4. Цінні папери [Текст] [підручник]/ В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.;
за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с.
5. Шелудько В. М. Фінансовий ринок. Підручник [Текст]/ В. М. Шелудько. - К. :
Знання, 2008. - 535 с.
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ГЕП-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВІДСОТКОВИМ РИЗИКОМ БАНКУ
В умовах економічної нестабільності збільшується амплітуда коливання
ринкових відсоткових ставок, що призвело до того, що управління відсотковим
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ризиком стало одним з провідних завдань управління діяльністю комерційних
банків України: питання проблеми управління відсотковим ризиком ще
донедавна не було таким гострим, оскільки широкі спреди (різниця між
депозитною та кредитною ставками) запобігало утворенню критичного рівня
ризику. У другій половині 1997 року, коли облікова ставка НБУ досягла
мінімального значення (16 % на 05.08.1997), прогнозування напряму та
швидкості руху ставок на внутрішньому ринку ускладнилося, а рівень
відсоткового ризику у зв’язку з невизначеністю значно зріс, наприклад, за 2
місяці 2013 р. облікова ставка НБУ змінювалася таким чином: з 7 % на початку
року до 6,5 % на 13.08.2013 р [3].
Дослідженням питань сутності та управління відсотковим ризиком банку
займались такі вчені, як: О. Кириченко, В. Міщенко, В. Бобиль, X. Ван
Грюнинг, С. Брайнович-Братанович, С. Прасолова, Л. Примостка, Т. Савченко,
О. Пожар, О. Пернарівський.
У процесі управління активами та зобов’язаннями з ціллю встановлення
контролю над рівнем ризику відсоткової ставки всі активи поділяються на 2
групи: ті, що є чутливими до зміни відсоткової ставки та нечутливі до таких
змін. Для визначення чутливості весь часовий горизонт, протягом якого банк
застосовує збалансований підхід до управління активами та зобов’язаннями,
ділять на ряд періодів; тривалість таких часових інтервалів встановлюють
довільно, наприклад, згідно з прогнозованими моментами змін відсоткових
ставок на ринку (100 днів) [1,c. 28].
Структура балансу вважається фіксованою в рамках кожного інтервалу,
що дозволяє управляти співвідношеннями об’ємів різних видів активів та
зобов’язань, виключаючи вплив такого параметру, як час. Актив чи пасив
чутливий до змін відсоткової ставки, якщо має наступні характеристики:
- дата перегляду відсоткової ставки міститься у фіксованому інтервалі
часу;
- строк погашення наступає в цьому інтервалі та строк проміжної або
часткової виплати основної суми міститься в інтервалі, що розглядається;
- зміна базової ставки (наприклад, облікової ставки НБУ), що лежить в
основі ціноутворення активу чи зобов’язання, можлива чи очікується протягом
цього ж часового інтервалу та не контролюється банком.
До нечутливих активів відносять та зобов’язань відносять такі, доходи та
видатки яких протягом періоду, що розглядається не залежать від змін
відсоткових ставок на ринку.
Геп (від англ. GAP – розрив, дисбаланс) – один з методів управління
відсотковим ризиком, за яким оцінюється чутливість окремих статей балансу
до відсоткового ризику;
визначається як різниця між величиною чутливих активів (ЧА) у
грошовому вираженні та величиною чутливих зобов’язань (ЧЗ) у грошовому
вираженні: GAP = ЧА – ЧЗ.
GAP вважається:
- додатним, якщо активи, чутливі до змін ставки, перевищують чутливі
зобов'язання (Ча > Чз);
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- від'ємним, якщо чутливі зобов'язання перевищують чутливі активи (Ча < Чз);
- нульовим, якщо чутливі активи дорівнюють чутливим зобов'язанням (Ча =
Чз).
За нульового GAP маржа банку не залежить від зміни відсоткових ставок,
відсотковий ризик є мінімальним, але банк недоотримає прибутків у випадку
сприятливої зміни на ринку відсоткових ставок. Порівняно з нульовим GAP,
додатний і від'ємний GAP зумовлюють потенційну можливість банку отримати
підвищений прибуток або, навпаки, зазнати збитків (табл. 1).
Геп-менеджмент – це комплексний метод одночасного управління
платоспроможністю, ліквідністю, валютною позицією та дохідністю банку із
застосуванням механізму поточного порівняння строків, сум та вартості
залучених коштів, та строків, сум та доходів від розміщення цих залучених
коштів в активні операції банку (кредити та цінні папери) [2, c. 142].
Геп-менеджмент концентрує увагу на невідповідності активів та пасивів
банку за об’ємами та строками погашення на окремих часових інтервалів.
Передбачається складання таблиці, в якій активи та пасиви групуються за
строками погашення, та розрахунок розриву на кожному часовому горизонті.
Для кількісного аналізу ліквідності встановлюються наступні показники:
- абсолютний геп – різниця між активами та пасивами за конкретним
строком погашення;
- кумулятивний геп – різниця між загальним обсягом чутливих активів і
зобов’язань, які протягом часового горизонту можуть бути переоцінені.
Таблиця 1
Характеристика значення показника GAP
Зміна
Зміна доходу
Зміна чистого
Значення
Зміна витрат у
відсоткових
у вигляді
відсоткового
GAP
вигляді відсотків
ставок
відсотків
прибутку
Додатній
Зростає
Збільшується >
Збільшується
Збільшиться
Додатній
Спадає
Зменшується >
Зменшується
Зменшиться
Від’ємний
Зростає
Збільшується <
Збільшується
Зменшиться
Від’ємний
Спадає
Зменшується <
Зменшується
Збільшиться
Нульовий
Зростає
Збільшується =
Збільшується
Відсутня
Нульовий
Спадає
Зменшується =
Зменшується
Відсутня
Джерело: складено на основі [2, c. 140]

Ці показники мають інформаційний характер та використовуються для
порівняння в динаміці. Відповідно до кількісних розривів оцінюється
достатність коштів для проведення активних операцій банку: за умов, що
активи перевищують пасиви, спостерігається позитивний розрив, що свідчить
про надлишкову ліквідність. В іншому випадку матиме місце дефіцит
ліквідності [1, с. 326].
Якісний геп – аналіз передбачає розрахунок геп – показника як
співвідношення сукупного розриву до загальних активів банку. Цей коефіцієнт
дає можливість оцінити рівень ризику. На основі розрахунку відносного
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розриву встановлюються ліміти с врахуванням даних ретроспективного аналізу
тенденцій його змін та впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.
Етапи геп-менеджменту:
- виділення з балансу статей активів та зобов’язань, що є чутливими до
змін відсоткових ставок (активи, за якими банк отримує дохід у вигляді
доходів; пасиви, за якими банк сплачує відсотки);
- групування чутливих активів та пасивів за строками погашення чи
переоцінки, а також за деякими часовими інтервалами;
- розрахунок геп–показників (величина геп, коефіцієнт геп, індекс
відсоткового ризику) у різних часових інтервалах та розробка обґрунтованих
висновків щодо рівня відсоткового ризику, який загрожує банку у кожному з
даних інтервалів, що аналізується та визначається можлива сума збитку у разі
настання негативної для банку зміни відсоткової ставки [4, с. 46].
Переваги геп–менеджменту:
- легкий для сприйняття;
- дозволяє визначити величину можливого валютного ризику, що
загрожує банку у грошовому еквіваленті;
- ефективно працює з малими змінами відсоткових ставок;
- дає змогу управляти чутливими активами та чутливими пасивами та їх
співвідношенням не тільки у конкретний момент часу, а також у динаміці;
- дозволяє визначити, яка частина активів (при додатному гепі) чи
зобов’язань (при від’ємному гепі) може змінити свою вартість в умовах зміни
відсоткових ставок на ринку.
Недоліки:
- помилки за фактом розрахунків;
- ігнорує вартість грошей у часі;
- ігнорує сукупний вплив зміни відсоткової ставки;
- ігнорує закладені опції в активах та зобов’язаннях банку;
- потребує детальний достовірний прогноз динаміки відсоткових ставок;
- потребує точного визначення інтервалу відсоткових ставок, що є дуже
важким в сучасних ринкових умовах.
Отже, головна ідея методу управління гепом полягає в тому, що розмір та
вид (додатний або від’ємний) гепу мають відповідати прогнозам зміни
відсоткових ставок згідно з таким правилом:
якщо геп додатній, то зі зростанням відсоткових ставок маржа зростатиме
і, навпаки, у разі їх зниження маржа зменшуватиметься;
якщо геп від’ємний, то зі зростанням відсоткових ставок маржа
зменшуватиметься, а з їх зниженням — збільшуватиметься [5,c. 37].
Це означає, що не так вже й важливо, в якому напрямі змінюються
ставки. Головне — щоб геп відповідав тому напряму руху ставок, який принесе
підвищений прибуток.Проте потенційна можливість одержання додаткового
прибутку супроводжується підвищеним рівнем відсоткового ризику. Якщо
прогноз зміни ставок виявиться неправильним або не справдиться, то це може
призвести до зниження маржі і навіть до збитків. За наявності гепу ймовірність
фінансових втрат така сама, як і ймовірність одержати додаткові прибутки.
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Необхідною умовою використання зазначеного підходу до управління
відсотковим ризиком банку є наявність надійного прогнозу (або можливість
одержати такий прогноз) та передбачуваність економічної ситуації. Якщо
спрогнозувати зміну відсоткових ставок неможливо, наприклад через
нестабільність економічної ситуації, менеджментові банку безпечніше
застосувати стратегію нульового гепу, значно знизивши завдяки цьому
відсотковий ризик.
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ЛІКВІДНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИТЕМИ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку банківської системи України одним із
пріоритетних завдань є забезпечення стабільного функціонування та розвитку
комерційних банків і банківської системи в цілому. Одним з основних критеріїв
цього виступає банківська ліквідність. Оптимальний рівень банківської
ліквідності є передумовою ефективного виконання своїх функцій як окремим
банком, так і всією банківською системою, що зумовлює їх надійність,
фінансову стійкість і конкурентоспроможність.
Особливості банківської ліквідності розглядали такі автори, як:
Науменкова С.В., Базилевич В.Д., Міщенко В.І., Сомик А.В., Шклярова А.О.,
Назаренко О.П., Нефьодова Ю.В., Гришко Є.А. та інші.
Ліквідність банківської системи є її спроможністю забезпечити своєчасне
виконання всіх зобов’язань перед вкладниками, кредиторами та акціонерами
банківських установ, можливість залучати в повному обсязі вільні кошти
юридичних і фізичних осіб, надавати кредити й інвестувати розвиток економіки
країни.
Ліквідність банківської системи залежить від ліквідності банківських
установ, Національного банку України і держави, а також розвитку
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міжбанківського ринку, що дає змогу вважати банківську систему цілісною. На
ліквідність банківської системи також впливають зовнішній та внутрішній борг
України, рівень інвестицій, динаміка кредиторської та дебіторської
заборгованості, законодавчо-нормативна база захисту кредиторів [2, с. 8].
У 2013 році значення показників банківської ліквідності не є критичними,
враховуючи значення нормативів, але в останні роки спостерігається певна
тенденція до зниження даних показників (рис. 1).
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Рис. 1. Стан та динаміка ліквідності по банківській системі України
за 2008-2012 рр., %
Джерело: побудовано і розраховано автором на основі [3]

З рис. 1 видно, що миттєва ліквідність знижується з 62,4 % у 2008 р. до
54,2% у 2013 р. протягом всього аналізованого періоду, що свідчить про
зменшення обсягів коштів банків на коррахунках і в той же час зростає попит
на кредити рефінансування НБУ.
Щодо коефіцієнта поточної ліквідності, то протягом 6-ти років його
значення значно варіювалося. Так, відповідно до офіційних даних НБУ, станом
на 2010 р. показник становив 81,1%, на наступний 2011 р. – знизився до 73,3%,
станом на 2012 р. – знову підвищився (на 9,97%) і становив 84,3%. У 2013 р.
бачимо зниження даного показника да 81,6%.
Значення короткострокової ліквідності перевищують нормативні: на 2008
та 2009 роки короткострокова ліквідність була більш стабільною і становила
33,0 % та 32,3% відповідно (при нормативному значенні 20%). З 2010 р.
відбулися значні зміни в нормативах – нормативне значення зросло до 60%. І,
як бачимо, в 2010 р. значення коефіцієнта короткострокової ліквідності вже
становило 91,73%. В 2011 р. цей коефіцієнт зріс і дорівнював 93,97%. А в
2012р., в порівнянні з 2011р., відбулося невелике зниження на 3,6%. На 2013 р.
значення короткострокової ліквідності становило 87,3%.
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Отже, у 2013 р. можна спостерігати тенденцію до зниження всіх
нормативів банківської ліквідності. Аби запобігти подальшому зниженню
даних показників Національний банк України здійснює управління ліквідністю
банківської системи за допомогою законодавчо визначених механізмів та
інструментів. З метою регулювання ліквідності банків Національний банк з
урахуванням поточної ситуації на грошовому ринку застосовує:
операції з рефінансування (постійно діюча 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 строком до 90 днів);
операції з державними облігаціями України [1].
Регулювання ліквідності банківської системи передує аналіз стану та
чинників, що її зумовлюють. Ліквідність банківської системи формується під
впливом чинників попиту на неї та багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників її
пропозиції. Попит на ліквідність формується сумарним обсягом обов’язкових
резервних вимог, що зберігаються на рахунках банків у центральному банку, та
вільною ліквідністю.
Об’єктом регулювання для центрального банку є вільна ліквідність
банківської системи, яка може містити як оптимальну, так і надлишкову
складові, а в окремих банках в умовах кризи ліквідності може бути взагалі
відсутньою [5, с. 39].
Середньоденний обсяг коррахунків банків у Національному банку
України в 2013 р. становив 25,3 млрд. грн., що на 5,7 млрд. грн. більше, ніж у
2012 р. Станом на початок 2014 р. обсяг коррахунків банків становив 33,0 млрд.
грн., що на 8,3 млрд. грн. більше, ніж на початок 2013 р. У підтримці
ліквідності банківської системи превалював фондовий канал, що відображало
активну діяльність банків на ринку цінних паперів. Обсяг операцій
Національного банку України з купівлі цінних паперів за 2013 р. за
номінальною вартістю становив 45,6 млрд. грн. Продаж цінних паперів зі свого
портфеля Національний банк України протягом зазначеного періоду не
здійснював.
Основним чинником зменшення обсягу коррахунків банків у
Національному банку України був приріст готівки в обігу, який за 2013 р.
становив 39,1 млрд. грн. (з урахуванням зміни коштів у касах банків). Також
зменшенню ліквідності банківської системи сприяло збільшення коштів
обов’язкових резервів банків на окремому рахунку в Національному банку
України (їх обсяг за 2013 р. збільшився з 6,5 млрд. грн. до 10,9 млрд. грн.) та
операції Національного банку України на валютному ринку – сальдо таких
операцій (з урахуванням операцій з Урядом) за 2013 р. становило «мінус» 1,0
млрд. дол. США (в еквіваленті) [4].
Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками в установленому
нормативі, у грудні 2013 р. становив 27,3 млрд. грн. Загальний обсяг кредитів,
наданих Національним банком України, за 2013 р. становив 71,5 млрд. грн.,
обсяг повернення коштів за цими операціями – 70,5 млрд. грн.
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У процесі регулювання ліквідності банківської системи центральним
банком об’єктом уваги є розрив, що виникає через невідповідність сукупного
попиту на ліквідність. Нині для регулювання ліквідності банківської системи
Національний банк використовує такі основні механізми рефінансування:
кредити овернайт, надані через постійно діючу лінію рефінансування; кредити
рефінансування надані шляхом проведення тендера; операції прямого РЕПО,
операції своп, які не користувалися попитом останні 3 роки (табл. 1).
Таблиця 1
Структура кредитів, наданих Національним банком для підтримання
ліквідності банків України в 2008-2013 рр., %
Роки
Механізм рефінансування
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Обсяги рефінансування банків, усього 100
100
100
100
100
100
У тому числі через:
– кредити “овернайт”, надані через
54,15 19,76 3,47 6,95 29,3 4,45
постійно діючу лінію рефінансування
– кредити рефінансування, надані
8,96 1,93 8,71 11,18 12,25 4,35
шляхом проведення тендера
– операції прямого РЕПО
13,61 0,74 2,17 81,87 58,04 89,05
– інші короткострокові кредити
20,88
– стабілізаційні кредити
0,88 18,69 20,12
0,41 2,15
– кредити, надані для фінансування
чемпіонату Європи з футболу 2012
1,04 18,02
року
— операції своп
1,52 2,22
– інші кредити
55,62 47,51
Джерело: побудовано автором на основі [3]

Зважаючи на багатофакторність явища ліквідності банківської системи,
вдосконалення процесу управління нею в Україні має передбачати заходи,
метою яких є:
посилення координації грошово-кредитної та монетарної політики;
удосконалення механізму регулювання ліквідності банківської
системи;
зростання ролі прогнозування в управлінні ліквідністю банківської
системи.
Отже, за допомогою цих заходів зменшиться коливання банківської
системи та підвищиться ефективність емісійного механізму грошово-кредитної
політики.
1. Ліквідність банківської системи [Електронний ресурс]// Національний банк України:
[сайт].
–
Режим
доступу
:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123429. – Назва з екрана .
2. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і
нагляду: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 11 / В.С. Стельмах, В.І. Міщенко, В.В.
31

Крилова, Р.М. Набок, О.Г. Приходько, Н.В. Грищук. – К.: Національний банк
України. Центр наукових досліджень. 2008. – 220 с.
3. Монетарний огляд Національного банку України за 2013 рік [Електронний ресурс]//
Національний
банк
України:
[сайт].
–
Режим
доступу
:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=2384654. – Назва з екрану
4. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України // Вісник
Національного банку України за 2008-2013 рр. [Електронний ресурс]// Національний
банк
України:
[сайт].
–
Режим
доступу
:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=71195. – Назва з екрану
5. Шклярова А. О., Назаренко О.П., Нефьодова Ю.В. Ліквідність банківської системи
України: сучасний стан, чинники та напрями підвищення ефективності регулювання //
Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2009. – №17. – С. 36–45.

Мельниченко Оксана Василівна
аспірант кафедри банківської справи
Київський національний торговельно-економічний університет
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шульга Н.П.
СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ
Термін «механізм рефінансування» комерційних банків широко
вживається в економічному лексиконі. Вперше він зустрічається у документі
НБУ «Про затвердження Положення про механізми рефінансування банків
України», затвердженого постановою Правління Національного банку України
від 15.12.2000 р. № 484, який втратив чинність в 2003 р. У даному положенні
під поняттям «механізм» фактично мова йшла про порядок рефінансування
банків, однак цілісного опису цього процесу не було надано. Зустрічається
термін «механізм» також в окремих підручниках, але на жаль без розкриття
його сутності [1, с. 145]. «З урахуванням поточної ситуації на грошовокредитному ринку НБУ застосовує такі механізми рефінансування банків:
- операції рефінансування;
- надання стабілізаційного кредиту;
- операції на відкритому ринку з державними цінними паперами» [1, с.
146]. На нашу думку, в даному випадку йдеться про форми і способи
рефінансування, поняття механізм є більш складним і широким
багатогранним.
Терміни «економічний», «господарський», механізм з’явились на теренах
економічної науки ще за радянських часів. Доречно зауважити, що єдиного
розуміння цих термінів не існувало. У свій час Л. І. Абалкін зазначав, що
«господарський механізм володіє досить складною структурою. Серед
найважливіших його структурних ланок можна виділити форми організації
суспільного виробництва (поділ праці, спеціалізація виробництва, його
розміщення та ін., за допомогою вдосконалення яких суспільство впливає на
розвиток продуктивних сил і забезпечує підвищення ефективності їх
використання); форми господарських зв’язків, завдяки яким здійснюється
32

своєрідний «обмін речовин» в економіці, у тому числі оборот засобів
виробництва, фінансово-кредитні відносини та ін.; структуру форми і методи
планування й господарського управління, у складі яких одночасно з
економічними можуть бути виділені також правові та соціально-психологічні
форми й методи; сукупність економічних важелів і стимулів впливу на
виробництво й на учасників господарської діяльності, за допомогою яких
забезпечується узгодження та стимулювання господарської діяльності» [2, с.
361].
У свою чергу, Е. Б. Алаєв акцентує увагу на тому, що «таке визначення –
типовий приклад ідеоцентризму, коли нове недостатньо чітко сформульоване
поняття чи ідея «підминають» під себе інші поняття» [3, с. 209].
Існують і дещо відмінні від попередніх погляди на зміст поняття
«механізм». Зокрема, В.Н. Черковець зазначає, що «господарський механізм
являє собою систему взаємопов’язаних і взаємообумовлених форм та методів
планового управління суспільним виробництвом і його структурними
елементами, складовими частинами, вважаючи, що, з одного боку, вони
виступають як специфічні об’єктивні форми прояву виробничих відносин
(народногосподарське планування, суспільні нормативи, стандарти, ціна,
прибуток, кредит і т.д.), а з іншого – ці форми використовуються на практиці як
методи господарювання» [ 4, с. 187].
Водночас сучасні економічні дослідження рясніють такими поняттями, як
«фінансовий механізм», «механізм управління», «механізм соціальноекономічного розвитку» тощо. Причому в одних випадках під одним і тим же
терміном розуміють сукупність станів системи. Наприклад, «фінансовий
механізм» – сукупність станів фінансової системи; «механізм соціальноекономічного розвитку» – сукупність соціально-економічних станів
господарської системи. В інших випадках механізм розглядається як головний
рушій розвитку (головний елемент структури системи, особливості його
взаємодії з іншими елементами тощо) [5,c. 28].
Таким чином, в економічній літературі поняття «фінансовий (фінансовокредитний) механізм» використовується досить широко. Але єдиної думки
щодо його визначення не існує. Розроблена В.К. Сенчаговим схема фінансовокредитного механізму включає три підсистеми (фінансово-кредитне
планування, фінансово-кредитні важелі та організаційна структура й правовий
режим фінансово-кредитної системи), сім блоків (плани та баланси, показники,
норми й нормативи, нормативи утворення та розподілу фінансових ресурсів і
позичкового фонду, фонди фінансового забезпечення відтворення й
стимулювання економічного росту, органи управління, основні нормативні
акти, які регулюють фінансові відносини) і понад 80 елементів (зведений
фінансовий план держави, державний бюджет, кредитний план, баланс
грошових доходів і витрат населення, валютний план та тощо). Головними її
недоліками можна вважати відсутність взаємодії підсистем та блоків і
розмежування сфери функціонування та цілеспрямованого передавального руху
елементів механізму.
33

У дослідженнях провідних зарубіжних учених фінансовий механізм не
виділяється як відокремлений об’єкт вивчення, але всебічно та ґрунтовно
досліджуються фінансові методи впливу на підприємство, державу й
суспільство. В економічній літературі країн СНД превалює підхід до
визначення фінансового механізму як способу організації фінансових відносин
(Л.А.Дробозіна, В.М.Родіонова) [6,7], який складається з елементів та
інструментів впливу. У російській науковій літературі підходи до визначення
фінансового механізму в цілому концентруються навколо сформульованих
професором І.Т. Балабановим основних ідей про те, що структуру фінансового
механізму складають п'ять взаємопов'язаних елементів: фінансові методи,
фінансові важелі, правове забезпечення, нормативне забезпечення,
інформаційне забезпечення [8, с. 125]. Іншим обов'язковим елементом
фінансового механізму дослідники називають управлінський блок, який
забезпечує з'єднання всіх елементів в одне ціле. З точки зору практичної
корисності фінансовий механізм являє собою абстрактне поняття, яке
відображає процес переведення сукупності ідей і уявлень про фінанси в
послідовність управлінських рішень і дій у фінансовій сфері [9, с. 29].
Аналіз підходів, запропонованих різними вченими дозволяє підсумувати,
що поняття «механізм» є більш широким і включає в себе поняття «фінансовий
(фіна
(від грец. μηχανή – знаряддя, пристрій), який тлумачиться як пристрій
(сукупність ланок або деталей), що передає чи перетворює рух [10, с. 31].
Очевидно, що механізм рефінансування, у першу чергу, має відображати
передачу руху. У випадку рефінансування, мова йде не тільки про рух коштів,
але і додаткову інформацію, яку вони передають. Наприклад, рівень процентної
ставки або валютний курс можуть певним чином характеризувати кон'юктуру
ринку і переносити її з глобального ринку на національний; зміна пропозиції
грошей безпосередньо впливає на темпи росту ВВП і т. п..
У процесі реалізації грошово-кредитної політики центральним банком
йдеться про монетарний трансмісійний механізм (monetary transmission
mechanism) – процес передачі змін у використанні інструментів монетарної
політики центрального банку на фінансовий сектор економіки, а у подальшому
– на макроекономічні змінні на основі використання певних каналів і зв’язків
прямої та зворотної дії [11].
Із найбільш загальних позицій термін «механізм» означає сукупність
складових (деталей) цілого (системи), які, взаємодіючи, служать для передачі і
перетворення руху на кожному етапі і забезпечують рух системи у визначеному
напрямку. Як окремі елементи системи майже всі автори виділяють наступні:
фінансові методи, форми та важелі.
Отже, механізм рефінансування - це процес передачі змін (ресурсів та
інформації) від учасників глобального ринку і національних агентів до банків з
подальшим впливом на соціально-економічний розвиток національної
економіки. Цей процес забезпечується системою фінансових методів, форм та
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важелів на основі відповідного організаційного, правового, інфраструктурного
та інформаційного забезпечення.
1. Центральний банк та грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Мін-во освіти і
науки України, КНЕУ; д. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ , 2005. – 556 с. – ISBN 966-574725-8.
2. Абалкин Л. И. Труды вольного экономического общества России : избр. тр. В 4 т. Т. 2.
Политическая экономия. Хозяйственный механизм развитого социалистического
общества. Новый тип экономического мышления. Перестройка: пути и проблемы –
Абалкин Л. И. – М.: [б. и.], 2000. – 912 с. - ISBN 5-282-02004-1.
3. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминологический
словарь/ Алаев Э. Б. –М. : Мысль, 1983. – 350 с.
4. Финансово-кредитный словарь : в 3 т. Т. 3. – М. : Финансы и статистика, 1984–1988. –
838 с.
5. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки
України / Крупка М. І. –Л. : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2001. – 608 с.
6. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит.: пер. с рос.: [навч. посібник / Л.О. Дробозіна, Л.П.
Окунєва, Л.Л. Андросова та ін.] ; під ред. Л.О. Дробозіної . ─ Рівне : Вертекс, 2001 . ─
350 с. ─ ISBN 966-7147-13-4.
7. Финансы / под ред. В. М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 320 с ISBN 5-279-01282-3
8. Балабанов А.И. Финансы: Учеб. пособие./А.И. Балабанов, И.Т. Балабанов. // СПб:
Питер, 2000. - 190 с. - ISBN 5-279-01903-8.
9. Финансово-организационные механизмы в современных условиях: вопросы теории и
практики: монография/ Под общ. ред. О.В. Гончарук.- СПб.: СПбГИЭУ, 2009.- 348 с. 978-5-88996-997-6
10. Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1985. – 966
с.
11. Глосарій банківської термінології. [Електронний ресурс]: Офіційний сайт НБУ –
Режим
доступу
до
сайту:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123451&cat_id=123217

Мельниченко Ольга Василівна
IV курс, спеціальність «Фінансове посередництво»
Київський національний торговельно-економічний університет
Науковий керівник: к.т.н., доц. Дорошенко М.М.
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ
ЗА КОШТАМИ КЛІЄНТІВ БАНКІВ В УКРАЇНІ
У загальному обсязі ресурсів, якими володіє комерційний банк,
переважають зобов’язання банку. Під зобов’язаннями банку слід розуміти
вимоги до активів банківської установи, що зобов’язують її сплатити фіксовану
суму коштів у визначений час у майбутньому. Кошти клієнтів банкує основним
видом зобов’язань будь-якого банку.
Завданнями аналізу зобов’язань банку за коштами клієнтів є:
загальна оцінка обсягу, складу, структури клієнтських коштів таїх змін;
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визначення факторів що обумовили зміни складу і структури клієнтських
коштів.
Практично усі клієнтські рахунки в пасиві називаються депозитними.
Депозитним може бути будь-який рахунок, відкритий клієнту в банку, на якому
зберігаються його грошові кошти [2, с. 426].
Чим вища частка зобов’язань перед клієнтами банку (підприємств та
організацій) на довгостроковій основі, тим вища стабільна частина ресурсів
банку, що позитивно впливає на його ліквідність і зменшує його залежність від
міжбанківських позик. Проте строкові депозити є дорожчими, що негативно
впливає на рентабельність та прибутковість роботи банку, водночас збільшення
частки (понад 30 %) банківських позик підвищує ризик незбалансованої
ліквідності, оскільки посилюється залежність банку від зовнішніх джерел
фінансування. Варто зазначити, що через дефіцит вільних коштів у суб’єктів
господарювання частка міжбанківських кредитів у структурі зобов’язань
досягає 40-50% [1, с.356].
Висока частка залишків на рахунках клієнтів знижує стабільність
ресурсної бази банку, збільшує потребу у високоліквідних активах, спонукає
банк до посилення трансформації частини короткострокових ресурсів у більш
довгострокові вкладення і цим загострює проблему ліквідності. Деталізацію
окремих складових зобов’язань та їх зміну наведено у таблиці 1.
Таблиця 1.
Аналіз динаміки зобов’язаннь банківської системи
за 2012-2013 рр., млн.грн.
Абсолютне Темп
Темп
Показники
01.01.2012 01.01.2013 відхилення, росту,
приросту
∆
%
Кошти банків
250264
213710
-36554
85,39
-14,61
Кошти юридичних
214363
227725
13362
106,23
6,23
осіб
Кошти фізичних осіб
310545
369906
59361
119,12
19,12
Інші залучені кошти
35001
32714
-2287
93,47
-6,53
Інші
37926
62768
24842
165,50
65,50
фінансовізобовязання
Інші зобовязання
50684
50161
-523
98,97
-1,03
Усього зобовязань
898783
956984
58201
106,48
6,48
Джерело: таблиця розроблена автором на основі [4].

Як бачимо, за результатами аналізу, в 2013 р. відбулося зменшення
коштів банків. Так, станом на початок 2013 р. кошти банків склали 213,71 млрд.
грн., що на 14,61% (36,55 млрд. грн.) менше ніж на початок 2012 р.
Кошти клієнтів – юридичних осіб склали на початок 2013 р. 227,7 млрд.
грн., що на 6,23% (13,36 млрд. грн.) більше, ніж на початок 2012 р.
Кошти клієнтів – фізичних осіб склали 369,9 млрд. грн. станом на
01.01.2013 р., що на 19,12% (59,36 млрд. грн.) більше, ніж на початок 2012 р.
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Зростання обсягів залучених банками коштів від фізичних осіб, а також
збільшення частки строкових коштів в зобов’язаннях зумовлено високими
відсотковими ставками по строкових коштах. З одного боку, даний факт
говорить про поступове відновлення довіри населення до банків, з іншого –
ресурси, залучений від фізичних осіб, є дорогим і на фоні відсутності активного
кредитування, скорочується чистий процентний дохід банків.
На зміни клієнтських коштів впливають зовнішні і внутрішні фактори. До
зовнішніх належать фактори, загальні для всієї банківської системи:стан
економіки;рівень життя;конкуренція банківського ринку з іншими сегментами
фінансового ринку за коштами вкладників;податкове законодавство;стан
ліквідності ринку;регуляторний механізм державних органів влади із
депозитних операцій.
До внутрішніх факторів належать дії банку, що спрямовані на
закріплення і розширення клієнтської бази. Найбільш впливовими внутрішніми
факторами є:зміни тарифної і процентної політики банку;розширення мережі
установ
банку,
що
здійснюють операції
із залучення коштів
клієнтів;розширення (скорочення) депозитних продуктів банку;впровадження
нових фінансових інструментів із залученням коштів;впровадження нових
каналів збуту;організаційні заходи банку із закріплення пріоритетних клієнтів
[3, с. 281].
Отже, для забезпечення формування зобов’язань за коштами клієнтів
банку впливає сукупний вплив всіх факторів. Чим більший обсяг залучених
коштів клієнтів, тим більша частка зобов’язань в банку. Це зумовлює попит на
банківські продукти та збільшення відсоткових ставок по строкових коштах, а
також розвитку нових пропозицій банків.
1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.А. Алексеєнко, І.М.
Парасій-Вергуненко та ін.; За редакцією А.М.Герасимовича. – К:КНТЕУ, 2003. – 356
с.
2. Васюренко О.В. Волохата К.О. Економічний аналіз комерційних банків: Навч. посіб.
– К: Знання, 2006. – 426 с.
3. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі:
Монографія. – К: КНТЕУ, 2002. – 281 с.
4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=359492

Милованова Катерина Ігорівна
ІІІ курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»
Науковий керівник: к.е.н., ас. Тригуб О.В.
РОЗВИТОК РИНКУ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ
Наразі у світі існує тенденція до широкого використання у всіх сферах
людської діяльності сучасних інформаційних технологій, і, перш за все,
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глобальної інформаційної мережі Інтернет. Це пояснюється необхідністю
розширення теріторії обслуговування клієнтів, максимальним ступенем
зручності, мінімальними фінансовими витратами та скороченням затрат
часу.Не оминуло це і банківської сфери.
Загальні аспекти впровадження інформаційних технологій у банківську
сферу розглянуто в наукових дослідженнях С. Мелесика, О. Скоробогач, Б.
Адамика. Питання впровадження Інтернет-технологій у банківську систему
України досліджувалися у працях таких учених, як А. Кузьменко, І. Пасічник,
С. Науменкова, О. Тригуб, С. Афанасьєва та ін.
На сьогоднішній день банки пропонують різноманітні види
дистанційного банківського обслуговування. Деякі вчені пропонують їх
об'єднати під терміном «електронне банківництво», адже саме завдяки
значному розвитку телеінформаційних технологій клієнти отримали
можливість здійснювати деякі банківські операції, не відвідуючи банк [1].
Здійснення електронних банківських послуг в Україні регулюється
такими нормативно-правовими актами: Закон України «Про Національний банк
України», Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»,
Закон України «Про захист прав споживачів», Закон України «Про електронний
цифровий підпис».
Використання електронних банківських послуг, зокрема Інтернетбанкінгу, значно спрощує роботу банків, оскільки дозволяє автоматизувати
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.
Основними видами електронного банківництва є:
- телебанкінг та факсовий банкінг;
- відеобанкінг;
- мобільний банкінг;
- система «Інтернет-банкінг»;
- система «Клієнт-банк».
Так, телебанкінг - це інтерактивний діалог клієнта банка, який має
телефонний апарат з тональним набором номеру, та програмно-апаратного
комплексу банку з розгалуженою структурою голосового меню, що дає
можливість користування послугами інформаційно-довідкової системи, а також
отримати по телефону (голосову) та/або на факсову інформацію про стан
рахунку.
У свою чергу факсовий банкінг припускає пересилання клієнтом по факсу
доручень банку на виконання певних транзакцій: грошових переказів, біржових
операцій, переказів між банківськими рахунками клієнта і т. д.
Відеобанкінг надає можливість віртуального спілкування клієнта з
банком за допомогою спеціальних пристроїв, обладнаних телемоніторами, які
часто сполучаються з банкоматами.
Мобільний банкінг - це самий новий дистанційний канал доставки
фінансових послуг, здійснюваний з використанням мобільних телефонів, КПК
та інших мобільних гаджетів. Використовуючи цей канал, можна заплатити за
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паркування, оплатити товари (послуги), отримати SMS-повідомлення про зміну
балансу банківського рахунку і т. д. До основних послуг мобільного банкінгу
можна віднести:
• отримання виписок з банківських рахунків (WAP-протокол або SMSформат) по запиту клієнта;
• SMS-повідомлення про зміну стану балансу поточного рахунку або
здійснення платежу з використанням платіжної картки;
• SMS-повідомлення про зміну біржових котирувань;
• базові операції з оплати рахунків;
• перевірка списання коштів з рахунку за дорученням клієнта (direct
debit).
Система «клієнт – інтернет – банк» (інтернет-банкінг) надає змогу
користуватися інформаційними джерелами та управляти власними рахунками
через сайт банку в мережі Інтернет та систему паролів, погоджених з банком,
тобто не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення в
клієнта.
Система «Клієнт – банк» передбачає встановлення банком відповідного
програмного забезпечення, центр обслуговування якого знаходиться в банку, а
клієнт отримує доступ до рахунка за допомогою відповідних програм та
паролів.
У таблиці 1 наведено переваги та недоліки електронних банківських
послуг.
Таблиця 1
Переваги танедоліки різних видів електронних банківських послуг
Види банкінгу
Переваги використання
Недоліки використання
Досить висока
Малі можливості, незручність,
мобільність, достатня
Телебанкінг
відсутня можливість передачі
швидкість, невеликі
документів до банку
витрати
Висока вартість, необхідність
Високий рівень захисту,
PC-banking («Клієнтвстановлення програмного
існує можливість обміну
банк»)
забезпечення, низький рівень
документами
мобільності.
Зручність у «живому»
Занадто високі витрати на
спілкуванні, поєднання
Відеобанкінг
виготовлення та впровадження,
всіх переваг електронного
невисока конфіденційність
банкінгу
Висока мобільність,
Недостатня захищеність від
невеликі затрати,
несанкціонованого втручання,
Інтернет-банкінг зручність, можливість
необхідність мати комп’ютер
обміну док-тами, широкі
та телефонну лінію одночасно.
інформаційні можливості.
Джерело: складено на основі [2].
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Перевагами використання електронних банківських послуг є розширення
клієнтської бази незалежно від географічного положення; значна мінімізація
витрат, адже собівартість надання банківських послуг через Інтернет значно
нижче, ніж той самий показник для традиційних механізмів фінансового
обслуговування; підвищення конкурентоспроможності банків. Фінансові
послуги ідеально підходять для надання “у віддаленому режимі”, оскільки не
потребують фізичної присутності постачальника послуг і не супроводжується
переміщенням матеріальних активів.
За кількістю користувачів електронними банківськими послугами
лідерами є Великобританія, Німеччина та США. Найбільші банки світу
Deutsche Bank та Bank of New York здійснюють понад 80 % всіх платежів за
допомогою Інтернету [3].
У банках України, які надають електронні послуги послуги, переважають
такі види операцій: запит залишків за рахунком; грошові перекази; отримання
виписок за рахунками; виставлення і сплата рахунків; оформлення депозиту;
конвертація валюти; додаткові послуги по платіжним карткам.
Таблиця 2
Послуги Інтернет-банкінгу вітчизняних банків
Система ІнтернетНазва банку
Можливості
банкінгу
-перегляд виписок за рахунками
-оформлення депозиту
-обмін валюти
ПриватБанк
Приват24
-будь-які види платежів
-поповнення мобільного телефону
-додаткоіві послуги по платіжним
картам
-перегляд виписок за рахунками
УкрексімБанк
Фінансовий портал
-будь-які види платежів
Управління рахунком
-перегляд виписок за рахунком
УкрСиббанк
( в рамках пропозиції
-будь-які види платежів
Allinclusive)
-перегляд виписок за рахунками
-оформлення депозиту
Укрсоцбанк
Інтернет-банкінг
-обмін валюти
-будь-які види платежів
-поповнення мобільного телефону
-перегляд виписок за рахунками
Промінвестбанк PIB-ONLINE
-обмін валюти
-перегляд виписок за рахунком
Альфа-банк
My Alfa-Bank
-будь-які види платежів
-поповнення мобільного телефону
Джерело: складено на основі [4].
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Серед вітчизняних банків увесь цей спектр послуг представлений у
ПриватБанку, Укрексімбанку, Укрсиббанку та Укрсоцбанку. Їм належить 90 %
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) [4].
Послуги Інтернет-банкінгу у вітчизняних банках представлені в таблиці 2.
Таким
чином,
сьогодні
основною
тенденцією
розвитку
дистанційного обслуговування клієнтів в Україні є поступове збільшення
кількості банків, які впроваджують електронні послуги. Поступово банківські
операції у віртуальній мережі стануть переважати над реальними і значно
зекономлять не тільки кошти банківських установ на їх обслуговування, а й час
та кошти користувачів електронними банківськими послугами. Це дозволить
значно розширити клієнтську базу, що призведе до підвищення
конкурентоспроможності.
Головною умовою успішного розвитку електронного банківництва в
Україні 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.
1. Банківські операції: навч. посібник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра; [за
ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана
Франка, 2009. – 248с.
2. Електронні банківські послуги населенню / А.І. Гливка. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://asconf.com/eng/archive_view/405
3. Мороз Л.В. Перспективи розвитку онлайн-банкінгу в Україні [Електронний ресурс]
// Л.В. Мороз. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/
4. Новинки на ринку банківських послуг [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://tristar.com.ua/

Мирошниченко Яна Володимирівна
IV курс, група ФК -10
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Науковий керівник: Вакулич М.М.
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Денежно-кредитную политику часто называют монетарной, поскольку
она является политикой в сфере управления количеством денег в обращении.
Социально-экономическими предпосылками проведения монетарной политики
есть наличие банковской системы и денежно-кредитных отношений.
На сегодня теоретические проблемы денежно-кредитной политики также
являются полем для острых дискуссий между разными экономическими
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школами. Главный раздел пролегает между кейнсианским подходом, который
воплощает идею оперативного использования денег как инструмента
ежедневного управления экономической конъюнктурой и стимулирования
экономического роста, и монетаризмом, который осуждает подобные
манипуляции в денежной сфере, которые ведут, по мнению авторов этой
доктрины, к усилению производственных противоречий и диспропорций и
декларируют действия стихийных рыночных стабилизаторов.
Теория кейнсианства, как известно, сформировалась в 30-40-х гг. ХХ ст. и
быстро заняла ведущее место в теоретической литературе и программах
экономической политики. Монетаризм вышел на арену позднее, в середине 50х гг. ХХ ст., и длительное время был объектом скептического отношения и
нападок со стороны академических и правящих кругов ведущих государств.
Провозгласив лозунг «Деньги имеют значение», монетаристы дали сильный
импульс развития денежных исследований.
Общим методологическим подходом кейнсианцев является концепция
активной макроэкономической политики, которая необходима для
стабилизации внутренне нестабильной экономики. Кейнсианцы утверждают,
что рыночная экономика лишена механизма, который обеспечивает ее
стабильность. Проведение фискальной и денежно-кредитной политики
необходимо для смягчения прохождения экономикой резких подъемов и
спадов, которые сопровождают ее развитие при прохождении фаз делового
цикла, причем монетарная политика рассматривается как вторичная
относительно фискальной.
Проведение денежно-кредитной политики предусматривает определение
ее стратегии и тактики.Стратегия политики заключается: в выборе целей;
установлении определенной иерархии целей; определении параметров целей.
Можна сказать что в общем виде задачи монетарной политики
заключается в том, чтобы создать условия, за которые экономические агенты,
реализовывая свободу выбора, осуществляли бы действия, которые совпадают с
целями экономической политики государства. Таким образом, денежнокредитная политика не является автономной. Конечная цель денежнокредитного регулирования совпадает с основоположными целями
макроэкономической политики государства.
Мізецька Валерія Олександрівна
ІІ курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Черкашина К.Ф.
ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКОГО КУРСУ ГРИВНІ В УКРАЇНІ:
НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ
Валютний курс є одним з основних інструментів державної політики,
ефективне регулювання якого, в процесі формування позитивної динаміки
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макроекономічних показників є суттєвим фактором створення сприятливих
умов ефективного економічного розвитку, забезпечення цінової стабільності,
можливості швидкої адаптації до зовнішніх і внутрішніх шоків, а також
забезпечення стійкості національної валюти. Основними формами реалізації
валютно-курсової політики є встановлення валютних режимів. В сучасних
умовах фінансово-економічної нестабільності національної економіки,
проблема формування валютних режимів та встановлення курсу національної
валюти постала досить гостро, що зумовлено низкою економічних і політичних
факторів. Стрімке зменшення золотовалютних резервів, зростання зовнішнього
державного
боргу,
зниження
конкурентоспроможності
вітчизняних
товаровиробників, все це наслідки незваженої політики Національного банку за
режиму фіксованого курсу. Це дало змогу зрозуміти, що монетарні заходи
держави не є ефективними, що і спричинило зміни у валютній сфері та
переходу до режиму гнучкого курсоутворення.
Аналізом проблемних аспектів розробки і реалізації валютної політики,
регулювання валютних ринків займались багато вітчизняних науковців та
економістів, які присвятили цій проблемі багато праць. А саме: О.
Барановський, В. Геєць, В. Міщенко, С. Науменкова, Т. Вахненко, А. Мороз, К.
Черкашина, А. Чухно, В. Бабенко, М. Єршова, О. Петрик, З. Луцишин, А.
Бубула, О. Шпенюк, Л. Руденко, М. Савлук та багато інших.
Український валютний ринок завжди характеризувався стабільністю
національної валюти. Фіксований курсовий режим виступав так званим якорем
номінальної стабільності. Проте, в умовах фіксації курсу, Центральний банк
був позбавлений можливості своєчасно реагувати на внутрішні шоки. Тому на
противагу такому режиму, з вагомими перевагами виступає гнучкий режим
курсоутворення. Однією з ефективних передумов запровадження такого
режиму є мінімізація інфляційних процесів із подальшим утриманням
досягнутого рівня. Проте, інколи, запровадження плаваючого курсу валюти
може призвести до негативних наслідків, що характерним є для теперішньої
ситуації в Україні. Це зумовлено насамперед непідготовленістю економіки до
таких різких змін, що в свою чергу і спричинило погіршення рівня соціальноекономічного становища[3].
На сьогодні, фінансово-економічну ситуацію в країні, можна
охарактеризувати як кризову. Перехід Національного банку України в лютому
поточного року до гнучкого режиму курсоутворення зумовив ряд як
позитивних, так і негативних ефектів. Перш за все, слід зазначити, що
плаваючий курс дає можливість самостійно регулювати економічні процеси та
мінімізувати вплив зовнішніх шоків. В свою чергу девальвація гривні дозволяє
утримувати інфляційні процеси, чим і скористався український уряд. За останні
три місяці, за допомогою девальвації валюти Національний банк стримував
інфляцію на рівні 10 %. Знецінення гривні зумовило зростання
конкурентоспроможності українських товарів і послуг на зовнішніх ринках,
відчутне покращення стану вітчизняних експортерів, зростання ділової
активності, певною мірою, відсоткова ставка по гривневим кредитам також
зменшилась.
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Проте, впровадження режиму гнучкого курсу сприяло і низці негативних
ефектів. Дії Центрального банку проявилися у стрімкому знеціненні
національної валюти. Девальвація гривні перш за все була викликана стрімким
посиленням попиту на іноземну валюту, а також зростанням дефіциту
державного бюджету, політичною кризою в країні, посиленням активності
спекулятивних операцій на міжбанківському валютному ринку та деякою
мірою низкою зовнішніх факторів, серед яких валютна політика Федеральної
резервної системи США. Наслідками цього стало зростання витрат на
обслуговування зовнішнього боргу, підвищення цін на імпортні товари,
короткострокове зниження темпів зростання ВВП, посилення загроз для
банківської системи, яка впродовж останніх чотирьох років працювала в
збитки, оговтуючись після кризи. Державний борг, через знецінення
національної валюти збільшився на 129 млрд. грн. Від падіння курсу гривні
постраждало і населення, а саме ті українці яким потрібно виплачувати кредити
в іноземній валюті[2].
Такі наслідки дійсно є небажаними для всіх суб’єктів економіки, але з
точки зору саме довгострокової перспективи розвитку української економічної
системи, рішення щодо вільного плавання валюти є позитивним. Основна
проблема в тому, що політику штучного утримування курсу гривні слід було
давно замінити з тим, щоб курс національної грошової одиниці відповідав
реальному, що в подальшому вплинуло б на вирівнювання сальдо
зовнішньоторговельного балансу і сприяло б розвитку українського експорту.
Економіка України за останні декілька років, а особливо за минулий рік
характеризувалася спадом виробництва та відносно невеликим збільшенням
ВВП. Це зумовлено тим, що Національний банк не стимулював економіку до
зростання, а утримував номінальний обмінний курс. Після кризи 2008 р.
Національний банк утримував курс гривні відносно долара на рівні приблизно 8
грн/дол. Проте, така стабільність курсу не зовсім відповідала економічній
ситуації. І вже починаючи з вересня 2013 р. на міжбанківському валютному
ринку долар проявляє небувалу за останній період активність, виходячи за свої
звичні рамки. Національний банк, вперше за останні роки в цей час виходить на
міжбанківський ринок з валютними інтервенціями, і до лютого поточного року
намагається штучно втримувати валюту, регулярно здійснюючи продаж долара.
Це призвело до небувалого скорочення золотовалютних резервів, які
зменшились на 7,6 млрд.дол і зараз складають 15,46 млрд.дол. Лише протягом
січня-лютого поточного року Національний банк на валютному ринку витратив
2,3 млрд.дол. золотовалютних запасів. Загальне сальдо валютних інтервенцій у
лютому було негативним і становить 1,7 млрд.дол. Зниження золотовалютних
резервів сприяє нарощуванню зовнішнього державного боргу та зменшенню
кредитів для економіки, що в цілому погіршує економічне становище.
Тому, враховуючи те, що витрачання резервів валюти виявилось
неефективним, Національний банк почав вдаватися до інших заходів, і зокрема
залучення фінансової підтримки Заходу, що в перспективі знижує тиск на
золотовалютні резерви та в подальшому сприяє їх зростанню.
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Проте, навіть завдяки цьому не вдалося врегулювати ситуацію на
валютному ринку. Досягши критичного рівня валютного запасу, Національний
банк припиняє здійснювати інтервенції і фактично не впиває на динаміку
валютного курсу. Українська гривня, всього за декілька місяців неодноразово
досягала рекордно низьких позначок. Станом на 01.04.2014 року курс гривні
щодо долара становив 10,99 грн/дол. Слід зауважити, що такої ситуації не було
навіть під час кризи в 2008 р. (рис.1).
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Рис.1 Динаміка курсу гривні відносно долара з 06.02.2014 по 01.04.2014
Джерело: побудовано автором на основі [6]

Від такого коливання курсу постраждало в першу чергу населення, адже
ціни на товари, особливо імпортні, почали зростати. Українські банки також
опинилися в скрутному становищі, рейтинги України почали стрімко падати.
Зокрема, за даними Міжнародного рейтингового агентства Moody's
Investors Service кредитний рейтинг України знизився до негативного рівня, в
зв’язку з нарощуванням бюджетного дефіциту та різким коливанням валюти.
Ще одна рейтингова організація, Standard&Poor's також понизила
довгостроковий рейтинг України за зобов’язаннями в іноземній валюті, що
спричинено нинішнім падінням гривні та негативними наслідками девальвації в
деяких секторах економіки.
Проте, за прогнозами багатьох експертів, як вітчизняних так і
міжнародних Україну до кінця цього року очікує покращення ситуації та
зростання рівня економіки. Українська національна валюта в подальшому
стабілізується і зупиниться приблизно на рівні 10 грн/дол. Як прогнозує
Світовий банк, економічне зростання в країні відбудеться на початку 2015 р. за
рахунок реформ та впровадженню виваженої монетарної політики [5].
Для зміцнення національної грошової одиниці потрібні структурні
економічні зміни, які передбачають бездефіцитний бюджет, зростання
виробництва, позитивне сальдо експортно-імпортних операцій, орієнтація на
розвиток конкурентоспроможного виробництва. Саме тому, основним
завданням валютно-курсової політики на сьогодні залишається реалізація
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заходів, які б максимально відповідали умовам фінансово-економічного стану
України та тенденціям на міжнародних ринках, а також забезпечували
ефективне функціонування та сталий розвитку всіх секторів економіки в
довгостроковій перспективі. Чи вдасться Національному банку реалізувати цю
політику і стабілізувати економічну ситуацію в країні найближчим часом,
невідомо. Але впровадження сьогодні гнучкого режиму курсоутворення та
поступова девальвація гривні, дозволить вітчизняній економіці оживитися та
вийти на міжнародний ринковий рівень.
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ресурс] – Режим доступу: http://finance.liga.net/economics/2014/2/5/articles/37262.htm. Назва з екрана.
2. Береславська О. Курсоутворення гривні в контексті змін у світовій валютній системі /
О. Береславська // Вісник НБУ. – 2014. - № 3 (217)
3. Міщенко В.І., Нідзельська І.А., Кулінець А.П., Шульга С.О. Гнучкий режим
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Центр наукових досліджень. - 2010. – 124 с
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
НА РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Банківський сектор усіх країн світу, в тому числі України, відіграє
важливу роль у її функціонуванні. З допомогою банківського сектору
відбувається рух капіталу між суб’єктами фінансового ринку, здійснюються
розрахунки суб’єктів господарювання та здійснюється кредитування фізичних
та юридичних осіб, тобто відбувається розподіл, перерозподіл та нарощення
вартості капіталу. Світова фінансова криза 2008-2009 рр. мала негативні
наслідки як для економіки України загалом, так і для банківської сфери.
Отже, в умовах посткризового періоду, дослідження впливу фінансової
кризи є актуальним та доцільним. Сукупність макроекономічних факторів, що
виникли в Україні в період 2008-2009 рр. мають прямий вплив на сучасний стан
банківської системи, в тому числі на ринок банківських послуг. Фінансовоекономічний характер світової кризи значною мірою був зумовлений
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поглибленням кризових явищ на ринку банківських послуг. Відтак аналіз
відновлювальних тенденцій на ринку банківських послуг в Україні є
актуальним з огляду на зростаючі потреби фінансового забезпечення
національного виробництва.
Наукові розробки щодо наслідків впливу фінансової кризи на ринок
банківських послуг належать видатним вченим та науковцям, серед яких: О.
Барановського, О. Васюренка, В. Вітлінського, А. Гальчинського, Д. Гладких,
Ю. Головіна, Н. Гражевської, Р. Гриценка, О. Дзюблюка, Ю. Заруби, О.
Лаврушина, І. Лютого, В. Міщенка, А. Мороза, С. Науменкової, П. Роуз, М.
Савлука, Дж. Сондерса, Дж. Стенлейка, В. Усоскіна та ін.
У даній роботі я дослідила наслідки фінансової кризи, і дійшла до
наступних висновків. Характерною тенденцією банківського сектора України є
те, що в останні роки він розвивався циклічно. Відбувалося швидке зростання
обсягу позик, що в основному надавались в іноземній валюті за рахунок
дешевих зовнішніх запозичень. Саме це призвело до накопичення
макроекономічних проблем та посилило уразливість банківського сектору. З
початком світової фінансової кризи в кінці 2008 р. банківський сектор
зіштовхнувся з серйозними проблемами ліквідності та платоспроможності, які
безпосередньо вплинули на ринок банківських послуг. Наслідком цього стало
скорочення обсягу надання послуг з банківського кредитування, що створило
додаткове навантаження на реальний сектор, який увійшов у фазу глибокого
спаду. Швидкі і рішучі заходи з боку влади за підтримки міжнародних
фінансових установ дозволили запобігти повного краху і стабілізувати
ситуацію на ринку банківських послуг.
На сьогодні в Україні розвиток сегмента фінансових послуг потребує
відповідного нормативно-правого регулювання, оскільки це безпосередньо
пов'язано із забезпеченням стійкості та надійності функціонування банківського
сектору, а також зачіпає майнові інтереси значного кола осіб, насамперед
споживачів зазначених послуг [4].
Основними проблемами, з якими зіткнувся ринок банківських послуг
України у період фінансової кризи є:
зростання
проблемних
кредитів;
зменшення капіталів шляхом «відтоку» депозитних коштів; зниження
ліквідності та платоспроможності [2].
Посткризовий розвиток банківської системи України характеризується
зниженням операційної ефективності діяльності банків. Збитки за результатами
2009 р. в основному були обумовлені формуванням резервів на відшкодування
можливих втрат за активними операціями (за 2009 р. збільшилися на 77,9 млрд.
грн.), то за І квартал 2010 р. при збільшенні відрахувань у резерви на 2 млрд.
грн. збитки становили 4,4 млрд. грн., тобто 2,4 млрд. грн. збитків обумовлені
неефективним управлінням активами і пасивами, зокрема зростанням вартості
процентних зобов’язань і процентних витрат, обумовлених як залученням
коштів від фізичних осіб за підвищеними процентними ставками, так і
процентними витратами за отриманими кредитами рефінансування.
Порівнюючи дані відповідних досліджень 2010 та 2012 років, можемо
простежити тенденцію до зниження намірів населення скористатися
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депозитними та кредитними послугами банківських установ у майбутньому [5].
Зокрема, якщо у 2010 р. наміри щодо депозитів висловлювали 5% опитаних, то
у 2012 р. лише 3%. Аналогічна ситуація за кредитами: якщо у 2010 р. бажаючих
отримати в найближчому майбутньому споживчий кредит було 2% від
опитаних, інші кредити – 2%, то на кінець 2012 р. їх частка становить
відповідно – по 1% [5].
При цьому зниження попиту на банківські кредити та депозити експерти
пояснюють високою вартістю перших, браком коштів у більшості українців для
здійснення заощаджень та низькою довірою до банківської системи. [6]
Важливо підкреслити, що, незважаючи на повільне зростання попиту,
пропозиція банківських послуг після кризи поступово збільшується. З 2010 р.
відновилася позитивна тенденція до збільшення обсягів кредитування
економіки вітчизняними банківськими установами. Зокрема загальний обсяг
кредитів у 2010 р. підвищився на 1,03% (до 755030 млн. грн. на початок 2011
р.), а у 2011 р. – на 9,31% (до 825320 млн. грн.), що відбулося головним чином
за рахунок збільшення кредитів, наданих юридичним особам (відповідно на
7,01% та 14,29%). Разом з тим обсяг кредитів, наданих фізичним особам, на
початку 2012 р. становив 174 650 млн. грн., що на 35% менше рівня 2009 р.
(рис. 1) [1].

Рис. 1. Темпи зростання кредитів, наданих українськими банками,
2005-2012 рр., % [1]
Аналізуючи розвиток ринку банківських послуг в Україні в посткризовий
період, варто звернути увагу на поступове нарощення вітчизняними банками
депозитної бази у 2010 – 2011 рр., хоча темпи приросту ще далекі від
докризового рівня (протягом 2010 р. – 5,13%, протягом 2011 р. – 11,74%).
Водночас найвагомішою складовою залучених коштів залишаються кошти
домогосподарств, частка яких у загальній структурі депозитів постійно зростає
– від 58,9% у 2007 р. до 66% на кінець 2010 р. (лише у 2011 р. відбулося
незначне її зменшення до 63,1%) [1].
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При цьому найпопулярнішими за строками для домогосподарств у 2011 р.
були короткострокові депозити терміном від 1 до 2 років та депозити до 1 року
– відповідно 36,7% та 33,6%, а найбільшим попитом серед господарюючих
суб’єктів користувалися депозити на вимогу (60,8%) та депозити терміном до 1
року (24,9%), що може свідчити про недостатній ступінь довіри до вітчизняної
банківської системи.
Практика засвідчує, що особливості організації сучасного бізнесу
загострюють потреби підприємств не стільки у традиційному кредитнорозрахунковому банківському обслуговуванні, скільки у широкому спектрі
різноманітних банківських послуг, спроможних забезпечити оптимальні умови
для ефективного господарювання, що призводить до зростання популярності
дистанційного банківського обслуговування. При цьому розвитку інтернетбанкінгу в Україні сприяє, в першу чергу, прихід на національний ринок
банківських послуг успішних західних гравців та стрімке зростання кількості
користувачів всесвітньою глобальною мережею [6].
Отже, згідно з проведеними дослідженнями, можемо зробити наступні
висновки. Зростання послуг після глибокої рецесії кінця 2008 та 2009 рр.
відбувається повільними темпами. Але ми можемо простежити незначну
тенденцію до зростання обсягів надання фінансових послуг. Досить стрімко
розвивається електронні банківські послуги, що сприяють розвитку
розглянутого вище ринку. З метою стимулювання зростання розвитку
банківських послуг України політика держави щодо її регулювання має бути
більш прозорою та чітко визначеною. Не зважаючи на незначне зростання
надання послуг у посткризовий період, після стабілізації ситуації в Україні,
пов’язаною із подіями 2014 року, що призвели до нової економічної кризи,
Україна має суттєві перспективи розвитку ринку банківських послуг.
1. Національний банк України – [Електронний ресурс] – Режим доступу –
[www.bank.gov.ua]
2. Лютий І.О. - Банківська справа: підручник / за заг. ред. І.О.Лютого – К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2009. – 384 с.
3. Рынок банковских услуг в Украине глазами потребителей. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.beroc.by/docs/111121041149.pdf.
4. Науменкова С.В. -Розвиток конкуренції та стабілізація банківської системи України //
Социальная экономика. – 2010. - № 1. - С.266 - 274.
5. Ключові тренди в поведінці споживачів банківських послуг. Чого очікувати в 2013
році
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.gfk.ua/imperia/md/content/gfkukraine/presentations/d._yablonovski_gfk.pdf].
6. Банківські клієнти в Мережі]. - [Електронний ресурс. - Режим доступу:
http://bankografo.com/bankivski-kliyenti-v-merezhi.html].
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ
ТА ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
На сьогодні значну частку інвестиційного ринку України займає кількість
посередників небанківського типу, особливе місце серед яких належить
інститутам спільного інвестування (ІСІ). Активний розвиток ІСІ не
відбувається ізольовано, вони конкурують та взаємодіють з іншими
посередниками, особливо – з банками щодо залучення вільних грошових
коштів.
Загалом дослідженню інвестиційно-посередницької ролі банків
присвятили свої прaці вітчизняні й зaрубіжні вчені, зокремa З. М. Васильченко,
Н. І. Версаль, Р. Габбард, В.В. Корнєєв, І. М. Крейдич, В. І. Міщенко, Ф. С.
Мишкін, С. В. Науменкова, М. І. Савлук, Л.Ю. Сисоєва, У. Шарп тa інші.
Однак, незважаючи на велику кількість наукових здобутків щодо діяльності
банків та ІСІ на інвестиційному ринку, нажаль, у вітчизняній економічній
літературі недостатньо уваги приділено розробці комплексної стратегії та
ефективних фінансових технологій їх співпраці, в той час як розвиток такої
форми взаємодії, як «банки – інститути спільного інвестування» набуває все
більшої актуальності.
В Україні найбільш потужним учасником інвестиційного ринку є
банківські установи. Це зокрема, пов’язано з тими економічними функціями,
що виконує банк, а саме: акумуляція інвестиційних ресурсів, налагодження
взаємозв’язків між постачальниками та споживачами інвестиційних ресурсів,
перерозподіл інвестиційних ресурсів в продуктивний капітал. Банки стають
специфічним фінансовим посередником, що акумулює тимчасово непрацюючі
грошові кошти населення та суб’єктів господарювання, перетворює їх у
робочий капітал, тим самим підвищуючи інвестиційне навантаження на
економіку.
Одночасно набувають розвитку інші небанківські посередники, серед
яких особливе місце належить інститутам спільного інвестування. Перші
інвестиційні фонди було створено у серпні 1822 р. в Бельгії, в 1849 р. – в
Швейцарії, в середині XIX ст. поширення набули інвестиційні трастові компанії
в Великобританії.
Нині інвестиційні фонди найбільш розвинуті в США, Великобританії,
Франції та інших високорозвинених держав. За статистикою 25% французьких
сімей володіють акціями інвестиційних фондів, а 80 % американського
населення є вкладниками того чи іншого КІФ. Держави, в яких створили
належні умови для активної діяльності КІФ, отримали дивіденди в вигляді
стимулювання внутрішніх інвестиційних процесів, зовнішнього інвестування,
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розширення можливостей щодо внутрішніх запозичень, а також підвищили
роль міжгалузевого перерозподілу капіталу [2, с.5].
Займаючи одну з провідних позицій на ринку залучення капіталу, ІСІ
мають враховувати темпи розвитку та особливості діяльності інших
посередників, серед яких банківські установи займають провідне місце.
Технології співпраці банків з інвестиційними фондами широко розвинуті
в міжнародній практиці. Наприклад, в Німеччині, де базою для функціонування
інвестиційних фондів є закон про інвестиційні компанії (KAGG), фонди можуть
визнаватися
кредитними
установами
і
регулюються
банківським
законодавством. Тому німецькі банки за допомогою ІСІ через КУА
намагаються охопити весь спектр послуг для своїх клієнтів [4, с.207].
Досвід виходу банків через ІСІ на інвестиційний ринок в зарубіжній
практиці дає можливість застосування її на вітчизняному ринку капіталів. В
Україні інвестиційні фонди почали створюватися в 2003 р. після прийняття в
2001 р. Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)».
Прийнятий у липні 2012 р. Закон України «Про інститути спільного
інвестування» є підсумком майже двадцятирічного розвитку індустрії
інвестиційних фондів в Україні. За системністю правового регулювання та
рівню кодифікації він практично не має аналогів в країнах Європейського
співтовариства, а також країнах СНД [3]. А з 1 січня 2014 р.цей Закон «Про
інститути спільного інвестування» набув чинності.
Конкуруючи з банківськими установами щодо залучення грошових
ресурсів, ІСІ пропонують своїм клієнтам більшу доходність, ніж ті можуть
отримати за банківськими депозитами. Саме різниця в ставках за дольовими
інструментами ІСІ і банківськими депозитами є головним фактором притоку
коштів до інвестиційних фондів.
Структура та принципи функціонування інвестиційних фондів
визначаються системою законодавства та формами організації колективних
інвестицій дрібних інвесторів. Так, в Україні у законодавчому порядку
передбачено створення інститутів спільного інвестування у формі
корпоративних фондів, які створюються як юридична особа та емітують акції, в
той час як пайові фонди поєднують активи учасників без створення юридичної
особи, а частка інвестора підтверджується інвестиційним сертифікатом [1].
Управляють процесами спільного інвестування компанії з управління
активами. Як видно з табл. 1 за останні роки намітилась тенденція збільшення
КУА в Україні. Якщо у 2002 р. їх налічувалось 5, то станом на 31 грудня 2012 р.
їх кількість сягнула 353.
Згідно з даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, за 2012 р. в
Україні кількість компаній з управління активами збільшилася на 3,4% – з 341
до 353, а кількість зареєстрованих ІСІ зросла на 6% – до 1 544 фондів.
Виходячи з продемонстрованих тенденцій розвитку ІСІ, зрозумілим є
прагнення банків вводити в свою структуру КУА ІСІ. Це дозволяє їм запобігти
відтоку грошових ресурсів клієнтів на користь інвестиційних фондів, а також
стимулює розширення асортименту послуг. На даний момент часу КУА
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інвестиційних компаній складає більш ніж 90% ринку колективних інвестицій.
Однак все більше банків заявляють про створення своїх компаній з управління
активами оскільки КУА банківських груп має більш розвинену банківську
мережу на території України та достатню довіру до банків з боку населення.
Таблиця 1
Динаміка розвитку ІСІ та КУА в Україні
Кількість ІСІ в управлінні
Кількість ІСІ на
Рік
Кількість КУА
(зареєстрованих)
одну КУА
2002
5
6
1,20
2003
32
29
0,91
2004
88
105
1,19
2005
159
284
1,79
2006
228
519
2,28
2007
334
834
2,50
2008
409
1244
3,04
2009
380
1202
3,16
2010
339
1226
3,62
2011
341
1451
4,26
2012
353
1544
4,37
Джерело: [5].

Зараз в Україні функціонує багато КУА, які створені і входять до
структури банківських об’єднань, зокрема це КІНТО Класичний, OTP Capital,
Дельта-Капітал, ФІДО Фонд, Спарта та інші [5].
Згідно Закону України «Про ІСІ» банкам не дозволено виконувати
функції з управління активами ІСІ, тому вони часто виступають учасниками в
проектах ІСІ опосередковано – приймають участь у незалежних інвестиційних
фондах в якості партнерів з обмеженою відповідальністю. Такі фонди можуть
об’єднувати грошові ресурси як банківських установ, так і інших посередників:
недержавних пенсійних фондів, страхових компаній, заощадження приватних
інвесторів, власні кошти корпорацій. В деяких випадках банки можуть
виступати для КУА своєрідним дистриб’ютором послуг. Пропонуючи
інвестиційні послуги, банківські установи розширюють коло своїх клієнтів, для
яких співробітництво з банком означає можливість комплексного
обслуговування, починаючи з відкриття рахунку в цінних паперах, перерахунку
коштів і закінчуючи операціями купівлі-продажу цінних паперів.
Отже, співпраця інвестиційних компаній з банками є взаємовигідним
процесом, який дозволяє ефективно мобілізовувати та використовувати
інвестиційні ресурси. Використовуючи міжнародний досвід взаємодії
банківських установ та інвестиційних фондів в Україні залучатимуться значні
капітали, обіг яких дозволятиме гармонійно розвиватися національній
економіці.
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Науковий керівник: к.е.н., проф. Пікус Р.В.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Інвестиційна діяльність страхової компанії, як і будь-якого іншого
господарюючого суб'єкта, пов'язана із значним ризиком. Проте страхові
компанії ризикують не лише власним, а і залученим капіталом та коштами
страхувальників, що надходять у вигляді страхових премій.
Інвестиційні ризики страхової компанії визначаються як ризики
недостатності коштів для виконання своїх зобов'язань за страховими
виплатами, що виникли внаслідок розміщення залучених і власних коштів
компанії [2, с. 92].
Інвестиційний ризик страховика – це ймовірність недоотримання
інвестиційного доходу, що обумовлена можливістю втрати активів або
недоотримання доходів по них, яка може призвести до порушення фінансової
стійкості страхової організації і тому до невиконання страховиком зобов'язань
по страховим виплатам.
Ризики інвестиційної діяльності страхової компанії включають в себе такі
види ризиків як, ризик знецінення та неадекватної оцінки активів, ризик низької
прибутковості активів, диверсифікації і т.д.
Крім вищевказаних традиційних ризиків, до інвестиційних ризиків
страховика, які безпосередньо чи опосередковано пов’язані з інвестиційною
діяльністю страхової організації та обумовлені впливом внутрішніх, або
зовнішніх факторів можна віднести наступні види ризиків (рис. 1):
Ризик неадекватного оцінювання активів. Даний ризик виникає,
наприклад, тоді, коли інвестиції були оцінені дуже високо і тому невірно, страховик вважає, що наявні у нього акції забезпечуватимуть дохід вище, ніж
це є насправді.
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Рис. 1. Види інвестиційних ризиків страхових організацій [3, c. 351]
Ризик неліквідності активів, що пов'язаний з визначенням ліквідності
активів компанії. Вплив даного виду ризику особливо істотно проявляється для
ризикових видів страхування, договори за якими носять короткостроковий
характер, і виконання зобов'язань має обмежений строк. Для особистого
страхування ризик неліквідності насамперед впливає на можливість виконання
зобов'язань страховика за викупними сумами [1, c.77].
Ризик норми прибутковості, пов'язаний з розбіжністю між реальною
ринковою нормою прибутковості і тієї, що забезпечується сформованим
інвестиційним портфелем страхової компанії. Ризик може виникнути,
наприклад, якщо в інвестиційному портфелі велику питому вагу займають цінні
папери з фіксованою нормою прибутковості,яка є істотно меншою, ніж
ринкова.
Ризик участі, що обумовлений тим, що страховик володіє чужими
акціями і тому може залежати від труднощів тієї компанії, чиї акції він має.
Прикладом може бути ризик, пов'язаний з участю страховика в дочірній
компанії.
Ризик використання фінансових інструментів - похідних цінних паперів
(ф'ючерсів, свопів, опціонів і т. п.). Використання похідних фінансових
інструментів пов'язане з потенційним ризиком неправильної оцінки кредитних,
ринкових ризиків та ризиків ліквідності. Крім цього, невміння, недостатній
досвід роботи страховика з фінансовими інструментами також можуть
посилити можливий негативний вплив факторів використання похідних цінних
паперів.
Ризик законодавчих змін, що впливає на результати інвестиційної
діяльності страхової організації. Цей ризик обумовлений можливістю
прийняття нормативних актів на державному рівні, які безпосередньо або
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опосередковано суперечать цілям інвестиційної діяльності страхового бізнесу,
або обмежують можливості інвестиційної діяльності страхових організацій.
Ризик концепції управління страховою організацією, що пов'язаний з
вибором концепції управління, яка може підвищити або знизити інвестиційний
ризик страховика.
Ризик маркетингової стратегії, який обумовлений вибором маркетингової
стратегії компанії, яка може негативно вплинути на інвестиційну діяльність
страхової організації [1, c. 78].
Наявність зазначених інвестиційних ризиків означає для страховика
можливість втрати певних видів активів і зниження можливості отримання
інвестиційного доходу за ним. Ці ризики ведуть до безпосереднього
підвищення ризику невиконання зобов’язань страховика, а також до непрямого
підвищення ризику невиконання зобов'язань по тій частині інвестицій, яка
пов'язана з власними вільними коштами компанії.
Ризик, також як і інші економічні категорії, вкладається в систему
управління. Управління ризиками – це комплекс заходів, які спрямовані на
виявлення, аналіз, зниження і моніторинг ризику, з метоюзниження відхилення
фактичного результату від його запланованого значення [4, с. 193].
Таким чином, інвестиційна діяльність страхових компаній є ризиковим
видом діяльності і передбачає можливість недоотримання прибутку страховою
організацією. Необхідно, щоб страховик при розробці власної інвестиційної
політики враховував усі можливі інвестиційні ризики та розробив систему
ризик-менеджменту компанії.
1. Гвозденко А.А. Фінансово-економічні методи страхування: підручник [текст] / А.А.
Гвозденко - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 184 с.
2. Сташкевич Ю. Теоретико-прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю
страхових компаній в Україні на сучасному етапі / Ю. Сташкевич // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. –
2007. - №94-95. – С. 91-93.
3. Страхування: підручник / за ред. Т.А. Федоровою. - 2-е вид., перероб. І доп. - М.:
Економіст, 2006. - 875 с.
4. Чернова В. Г. Основи економіки страхової організації з ризикових видів страхування /
Чернова В.Г. - МСПб.: Питер, 2005. - 240 с.

Нечипоренко Аліна Володимирівна
V курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Національний університет державної податкової служби України
Науковий керівник: к.е.н, доц. Гацька Л.П.
БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Сучасний стан банківських систем багатьох країн світу свідчить про їх
неспроможність протистояти негативним зовнішнім і внутрішнім чинникам,
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швидко пристосовуватися до мінливих ринкових умов та вчасно виявляти
потенційні ризики. Саме тому виникає необхідність аналізу дієвості та
ефективності банківського регулювання і нагляду, адже саме їм відведена
визначальна роль у забезпеченні стійкого функціонування банків та виконання
ними важливих суспільних функцій.
Дослідженню теоретичних і практичних аспектів банківського
регулювання й нагляду присвячено чимало наукових праць вітчизняних
учених, серед яких варто відзначити О. Дзюблюка, О. Барановського,
В. Міщенка, С. Науменкової, О. Петрика, М. Пуховкіної, Н. Швець та ін.
Заслуговують на увагу роботи зарубіжних науковців Р. Габбарда, П. Роуза,
Д. Мамонової, А.Сіманського. Але окремі питання вдосконалення банківського
регулювання й нагляду в умовах нестабільного економічного середовища
залишаються ще недостатньо дослідженими. Слід зауважити, що питання
конфігурації національних органів регулювання й нагляду є надзвичайно
важливими стосовно попередження виникнення фінансових криз і забезпечення
довготермінової стабільності банківських систем.
Головною метою банківського регулювання та нагляду є забезпечення
стабільності банківської системи, оскільки банківська діяльність – це вид
економічних відносин, який залежить від розвитку економічних процесів у
країні, а також в той же час може впливати на них. Тому держава повинна
вчасно реагувати на ринкові події, бути готовою переглядати політику
регулювання з урахуванням певних нових змін та тенденцій на ринку [2, с.48].
Передумовою для ефективного банківського нагляду є чітке визначення
меж відповідальності, повноважень і цілей наглядового органу, який має бути
юридично захищеним та незалежним [1, с.25].
Необхідність регулювання банківської діяльності полягає у наступному:
- потрібно забезпечити грошовий обіг в економіці, контролювати
умови зберігання трансформаційних властивостей грошових потоків;
- банкам з високою питомою вагою запозичених коштів притаманна
стимуляція взяття на себе надмірних ризиків без урахування загроз виникнення
системного ризику;
- асиметричність інформації призводить до нездатності вкладників та
інвесторів проконтролювати ризики ліквідності і платоспроможності банків,
що загрожує збереженню їх депозитів, а також інвестицій;
- регулювання потрібне в умовах розвитку процесів фінансової
інтеграції та глобалізації для реалізації потенціалу відкритих фінансових
ринків та мінімізації можливих збитків [3, с.102].
Важливою складовою банківського регулювання є забезпечення захисту
інтересів вкладників та кредиторів для підтримки довіри населення до
банківського сектора. Низька довіра суспільства зумовлена закритістю
інформації про діяльність банків, їх проблеми та ризики. Це насторожує
вкладників і кредиторів, так як немає гарантій збереження їх коштів. Також,
однією з проблем є недостатній рівень економічної обізнаності реальних і
потенційних клієнтів банків. Більшість осіб діють як інші, прикладом є масове
вилучення вкладів фізичними особами з банківських установ на початку
56

фінансової кризи, що спричинило ланцюгову реакцію і спровокувало
розгортання кризових явищ в економіці [2, с.49].
Таким чином, забезпечення стабільності банківської системи можливе
при здійсненні постійного аналізу показників діяльності банків, що зробить
можливим регуляторним органам своєчасно реагувати на певні проблеми в
банківській сфері, а тому вживати відповідні
необхідні заходи щодо
покращення фінансового стану банків. Банківський нагляд повинен
забезпечувати функціонування банків на міцній основі. Тому банки повинні
мати ресурси, які б відповідали прийнятим ризикам, включаючи належний
рівень капіталу і створення резервів на рівні, адекватному ризикам, що
приймаються в ході діяльності, зокрема, кваліфіковане управління, ефективні
системи обліку та контролю.
Отже, можна зробити висновок, що банківська система буде стабільною
за умови чіткого визначення завдання банківського регулювання і нагляду.
Саме правильно поставлені завдання та розроблена ефективна регулююча
політика держави забезпечать стабільне функціонування банківської системи, а
також розвиток національної економіки та підвищення рейтингів українських
банків на світових фінансових ринках.
1. Балянт Г. Сучасні тенденції у сфері банківського регулювання / Г. Балянт //
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Вип. 16. – 2011. – С.20-27.
2. Д'яконова І. І. Особливості сучасного стану державного регулювання банківської
діяльності / І. І. Д'яконова, Є. Ю. Мордань // Проблеми і перспективи розвитку
банківської системи України: зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад “
Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми, 2011.
– Вип.31. - С. 45-54.
3. Кузнєцова Л.В. Проблеми регулювання банківської діяльності в умовах світової
фінансової кризи. / Л.В. Кузнєцова // Управління у сфері фінансів, страхування та
кредиту : тези доповіді всеукраїнської науково-практичної конференції, 8-10 листоп.
2007 р. - Л. : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,
2009.- С. 101-103.
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ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Сьогодні кредитна політика будь-якого банку - це частина філософії
банківського бізнесу, яка визначає внутрішньо банківську процедуру видання
кредиту, документообіг, моніторинг за кредитним портфелем, роботу з
проблемними кредитами, встановлення процентних ставок по кредиту. Головна
мета кредитної політики будь-якого банку - досягти комерційного зростання
шляхом зміцнення та підвищення надійності якості кредитного портфеля банку.
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Отже,основна проблема ефективної кредитної політики полягає в розробці
ґрунтовних, комплексних та теоретичних підходів, а також методичного
забезпечення щодо процедури формування і організації якісного управління
кредитним портфелем банку в існуючих ситуаціях ризику. Кредитна політика
повинна охоплювати найважливіші елементи та принципи організації кредитної
роботи в банку, визначати пріоритетні напрями кредитування, а також перелік
кредитів, які не повинні входити до кредитного портфеля. Від належної
організації кредитного процесу в банках багато в чому залежить
результативність їх діяльності та фінансова стійкість. Однак, кредитний процес
у вітчизняних банківських установах наразі супроводжується численними
проблемами, недоліками і невирішеними питаннями.
Актуальність проблеми аналізу кредитної діяльності банків знайшла
відображення в низці публікацій вітчизняних та іноземних науковців і
практиків. Зокрема, значний внесок в розкриття цієї теми зробили О.
Барановський, З. Васильченко, О. Васюренко, Н. Версаль, В. Міщенко,
А. Мороз, А. Ковальчук, Н. Науменкова, С. Реверчук, М. Савлук, Т.
Смовженко, О. Лаврушин та інші науковці.
Однак, дослідження, присвячені організації кредитного процесу,
здебільшого присвячені вивченню його окремих елементів і недостатньою
мірою акцентують увагу на виявленні закономірностей і особливостей його
перебігу в комерційних банках України за умов політико-економічної
нестабільності, що підвищує актуальність обраної проблематики дослідження.
Метою роботи є аналіз особливостей кредитної політики комерційних
банків України, виявлення її закономірностей і особливостей в умовах
політико-економічної нестабільності.
Дослідження кредитного процесу у вітчизняних комерційних банках
свідчить, що його організація має як певні закономірності, так і специфічні
особливості. Серед закономірностей здійснюваної вітчизняними банками
кредитної політики на сучасному етапі варто виділити:
диверсифікація кредитного портфеля;
відмова від найбільш ризикованого кредитування;
превалювання якості позичальника над якістю застави;
надання переваги максимально ліквідній формі забезпечення і
врахування регіонального чинника при визначенні його вартості;
регулювання рівня проблемної заборгованості.
В свою чергу, до характерних особливостей кредитної політики
вітчизняних банківських установ можна віднести:
надання переваги певній категорії позичальників;
визначення цільових, обмежених і заборонених галузей та відповідних
цільових лімітів;
внутрішнє рейтингування клієнтів;
запровадження індивідуальних рівнів концентрації кредитів;
перегляд умов кредитування;
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використання принципу ідентифікації позичальника «Знай свого
клієнта» і обмеженого переліку валют кредитування;
надання банківського продукту «кредит проти депозиту».
В силу того, що кредитна політика більшості банків України протягом
посткризових 2010-2012 рр. була необґрунтованою і спрямованою на швидке
нарощування прибутків, наразі навіть лідери банківського сектору призупинили
здійснення активних операцій. Так, наприклад, ПАТ «Дельта Банк» станом на
01.04.2014 р. знаходиться на четвертому місці зі 181 банку в Україні за
розміром активів, однак одним із перших банків призупинив кредитування (15
лютого 2014 р.). Продовжило цю тенденцію також і ПАТ «Фінанси і кредит».
Окрім цього, існує широкий перелік банків, які надають кредити лише за
умов:
якщо ви отримуєте заробітну плату в банку;
якщо у вас є депозит у банку ви можете взяти кредит під його заставу;
якщо ви маєте позитивну кредитну історію у обраному банку;
якщо ви – співробітник банку.
Крім цього, 21 лютого 2014 р. перестав кредитувати Сбербанк Росії, в
слід за ним 27 лютого призупинив видачу кредитів в Україні як звичайним
громадянам, так і компаніям і ВТБ. Взагалі, наразі це два банки які офіційно не
кредитують ні фізичних ні юридичних осіб в Україні.
Попри це на ринку функціонують банківські установи, які здійснюють
кредитування в звичайному режимі, наприклад, ПАТ «Приват Банк», ПАТ
«Ощадбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Ренесанс Кредит», ПАТ «ОТП Банк»
та інші. Однак, з метою ефективного управління кредитним ризиком дані
фінансові установи зробили умови кредитування більш жорсткими. В
основному йдеться про шалене зростання відсоткових ставок та зростання
обсягу первинного внеску для отримання кредиту.
Як показує практика 2008-2009 рр., криза може бути не тільки
деструктивним фактором, але й можливістю швидкого розвитку. Враховуючи
досвід ПАТ «Дельтабанк», ПАТ «ОТП Банк» наразі не тільки не призупинив
здійснення активних операцій, а й швидкими темпами нарощує їх обсяг.
Специфіка кредитної політики банку: акцент на споживче кредитування
готівкою без застави.
В умовах політико-економічної нестабільності банкам доводиться щодня
удосконалювати не тільки депозитну політику, щоб призупинити масові
відтоки вкладів, а й шукати оптимальні варіанти та пропозиції для тих клієнтів,
які оплачують валютні кредити. Адже, в силу наявної девальвації гривні
зростає кількість прострочених валютних кредитів.[4]
Яскравим прикладом влучного вирішення проблеми валютних коливань
для валютних позичальників слугують:
1. ПАТ «Укрсиббанк», який надає змогу своїм позичальникам купувати
долари за 8,5 грн. / дол. США., і таким чином погашати валютний кредит.
2. ПАТ «Укрсоцбанк», який пропонує програми: конвертації валютного
іпотечного кредиту в гривню, зміну стандартного на ануїтетний термін
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погашення; відстрочку по платежу; анулювання боргу за прострочені відсотки,
якщо позичальник відновлює погашення кредиту тощо.
Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити
висновок, що політико-економічна нестабільність в державі дала змогу виявити
вкрай низький рівень кредитного ризик-менеджменту в банках, що зумовлено:
неготовністю до роботи в кризових умовах багатьох кредитних
аналітиків, які призвичаїлись проводити оцінки за зростаючого ринку, коли їх
помилки і прорахунки здебільшого могли спричинити лише недоотримання
відсотків чи потребу реалізовувати заставу;
недотриманням золотого правила банківського кредитування:
постійно працювати з небезпечними і такими, що не повертаються, позиками,
намагаючись запобігти повному неповерненню кредиту й мінімізувати збитки;
слабкістю (внаслідок недостатньої кваліфікації і статусу) служб
внутрішнього контролю (аудиту) банків, а відтак і їх ваги в розв’язанні
проблемних питань банківської діяльності;
неконструктивністю (як за сутністю, так і можливостями тиску на
кредитний комітет) позиції топ-менеджерів і акціонерів банку, яка часто
нівелює результати аналізу й оцінки ризиків. Більше того, інсайдерське
кредитування й досі є сферою, не підвладною банківському ризикменеджменту.
В кінцевому підсумку, недосконалість використовуваних банками власних
методик, спричиняє завищення ними вимог до кредитної застави, а відтак
дискримінацію порядних позичальників. Виходячи з цього, до основних
проблем організації кредитної політики у вітчизняних комерційних банках слід
віднести:
стискання кредитної маси внаслідок масового відпливу депозитів;
невідповідність організаційної структури завданням ефективного
кредитування;
неоптимальну організацію процесів кредитування;
нераціональний розподіл ресурсів;
недосконалість управління кредитним портфелем.
Щодо шляхів вирішення зазначених проблем, то сформувати їх наразі
надзвичайно тяжко. Так само, як важко прогнозувати, коли банківські установи
відновлять здійснення повноцінного кредитування. Це залежатиме від
вирішення перш за все політичних та економічних конфліктів в нашій країні.
1. Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання:
Монографія / О. І. Барановський. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 754 с.
2. Васильченко З.М. Деякі аспекти методологічної основи розробки антикризових
заходів у банку “Банківська справа”-2012.-№2.- с. 70-80
3. Васильченко З.М.,Терещенко О.А. Фінансова нестабільність та її вплив на процес
управління кредитним портфелем у банківських установах України //
З.М.Васильченко, О.А.Терещенко //Збірник наукових праць Харківського ін.-у.
банківської справи,Вип. 2(15)/2013,с.135-146.
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4. Версаль Н.І. Вплив змін валютного курсу на залучення та розміщення банками коштів
в іноземних валютах / Н.І. Версаль, М.Д. Самсонова // Науковий вісник: Фінанси.
Банки. Інвестиції. – 2013. - №3 (22). – С. 83 – 90. - 0,7 д.а. (0,4 д.а.). – 8 / 5с.
5. Versal N. Is Today the Post-Crisis Time for the Banking System of Ukraine? // Collection of
Papers 2012 – Volume I: The 13th Annual Doctoral Conference, Faculty of Finance and
Accounting, University of Economics, Prague, 1st June, 2012, Oeconomica Publishing
house, 1st Edition. – 181 – 187 pp.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Черкашина К.Ф.
ШАХРАЙСТВО З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ ТА ЙОГО
ВПЛИВ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ
Для нормального функціонування економіки необхідна надійна,
стабільна і розвинена банківська система, при якій банки будуть здійснювати
платежі, вчасно надавати своїм клієнтам кредити, послуги з операцій з цінними
паперами тощо.При цьому важливо врахувати, що розвиток банківської
діяльності передбачає надання банківських послуг з мінімальними витратами
для клієнтів та банку, використання прийнятних цін на послуги високої якості.
Нині найпривабливішим для населення і найтехнологічнішим
інструментом безготівкових розрахунків у сфері торгівлі та послуг, а також
отримання готівки є платіжна картка. Проте з появою пластикових платіжних
засобів і подальшого стихійного розвитку електронної платіжної системи
паралельно з'явилися люди, які здатні використовувати чужі кошти на
електронних носіях на свою користь. Імовірність випадків крадіжки досить
велика, тому що кількість користувачів платіжних карт в світі на даний момент
налічується більше 10 млрд., по прогнозами до 2018 р. - 13,6 млрд. карт, а,
отже, така ж кількість карт піддається ризику [1].
Проблемами розвитку платіжних карток у банківській сфері присвячено
праці вітчизняних науковців, а саме: Ф. Бутинець, А. Герасимович, І. ПарасійВергуненко, В. Харченко, Н. Шульга, О. Сокольська, В. Кравець, О. Махаєва,
К.Жидко, І. Дорошенко, К. Савін, А. Одарюк, В.П. Шеломенцев, В.Берніков та
інші.
За Кримінальним кодексом України, шахрайство – це заволодіння
чужим майном або придбання прав на майно шляхом обману чи зловживання
довірою (предметом шахрайства може бути як чуже майно, так і право на таке
майно).Згідно Статті 200 цього Кодексу передбачається відповідальність за
незаконні дії з документами на переказ , платіжними картками та
іншимизасобами доступу до банківських рахунків , обладнанням для їх
виготовлення [2]. Цей вид злочинів вирізняється простотою, відсутністю
насилля, а також тим, що потерпілі – банк і законний власник картки –
здебільшого ніколи не бачать злочинця.
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Суб’єктами злочину можуть бути: хакери і шахраї. Для наочності
зведемо в таблицю 1 способи крадіжок за їхніми суб’єктами.
Таблиця 1
Способикрадіжок з пластикових карт
Хакери
Шахраї
Кардінг-незаконне використання
Скіммінг:
банківських карток для покупки
накладки
товарів або послуг через Інтернет.
використання веб-камери
Отримання інформації по реальній
сфальсифікований ПІН-ПАД
карті, або генерування всіх цих даних.
Lebanese loops- це пластикові
Скіммінг-дистанційно,підключення
конверти, розмір яких трохи більше
електронного записуючого пристрою
розміру картки,завдяки яким картка
до POS-терміналу / банкомату.
застрягає у банкоматі.
Підроблені карти:
«білий пластик»
виробництво повністю
Фішинг - розсилка через Інтернет
підробленої карти
листів від імені банку або платіжної
зміна (копіювання) інформації
системи з проханням підтвердити
на магнітній смузі
зазначену конфіденційну інформацію
механічна підробка
на сайті організації.
термічна підробка
зміна інформації, розміщеної на
лицьовій стороні
Операції з викраденими чи
Використання веб-сторінки з
загубленими картками,а саме
фальшивим керівництвом по
багаторазове зняття ресурсів з
налаштуванню безпеки.
рахунку.
Розкобка віруса, що вражає
«Свій» Банкомат
банкомати.
Джерело: складено автором на основі [6]

За принципом поширеності можна виділити типи шахрайств (табл.2).
Таблиця 2
Класифікація шахрайств за принципом поширеності
Частка поширеності
Типи шахрайств
шахрайства (%)
1.Шахрайство з втраченими і викраденими
72,2
пластиковими картками
2.Шахрайство з підробленими картками
20,5
3.Шахрайство з картками, не отриманими
2,8
законним держателем
4.Шахрайство з використанням рахунку
1,4
5.Інші форми шахрайств
3,1
Джерело: складено автором на основі [3]
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В Україні загальний рівень шахрайства за платіжними картками
поступово набирає обертів. Вже у 2013 р. від карткового шахрайства
постраждали клієнти 51 банку ,за рахунок 7,6 тис. неправомірних операцій , в
той час як у 2012 р. причетними до незаконних операцій були картки, емітовані
лише 43 фінансовими установами. Відповідно в 2013 р. збитки збільшилися до
9,1 млн. гривень, причому середній обсяг однієї несанкціонованої операції
становив приблизно 1 тис. гривень [4].
У 2012 р. практично усі операції (99,7 % від їх загальної кількості), що
заподіяли збитків банкам, держателям платіжних карток та торговцям, були
здійснені з картками міжнародних платіжних систем Visa (55,27 %), на яку
припадає найбільша частка ринку, та MasterCard (44,45 %) [5, с. 37]. Обсяг
втрат держателів карток міжнародної платіжної системи Visa у 2012 році
становив більше 6,2 млн. гривень. У 2012 р. зросла кількість шахрайських
операцій здійснених за допомогою карток платіжної системи MasterCard, які
використовувалися вдвічі частіше, ніж у попередньому році, і становила
1883 операції. Це завдало збитків держателям платіжних карток даної системи
на суму 2,8 млн. гривень. Щодо вітчизняних платіжних систем НСМЕП та
УкрКарт, то вони не зазнали втрат взагалі.
Отже, можна зробити висновки,що на даний момент цей вид шахрайства
досить поширений у нашій країні,і через нього наші банківські установи і вся
банківська система зазнає великих збитків. Тому я пропоную вжити наступних
заходів:
створити відповідні підрозділи для розслідування злочинів стосовно
платіжних карток, служби для екстреного затримання шахраїв за
дзвінком з банку або торгової точки;
внести доповнення (зміни) до чинних законодавчих і нормативних
документів. Адже сьогодні за підробку грошей загрожує тюремне
ув’язнення, а за підробку карток можна відбутися лише штрафом;
запровадити загальнонаціональний моніторинг шахрайських операцій.
1. Енциклопедія шахрайств [Електронний ресурс]. –
Режим доступа:
http://history.lohotron.in.ua/afery-z-finansamy/kredytky/
2. Кримінальний Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
zakon.rada.gov.ua/
3. Мировой рынок платежных карт 2012-2018р.[Електронний ресурс]. – Режим доступа:
http://www.plusworld.ru/journal/online/art163481/
4. Національний банк України[Електронний ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.bank.gov.ua/
5. О безопасности рынка платежных карт Украины // Карт Бланш: информационноаналитический журнал. – 2012. – № 2. – С. 37 – 38.
6. Петрущак В. Пластикові небезпеки [Електронний ресурс] / В. Петрущак. – Режим
доступу: http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2007/08/21/25702/
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ НБУ
НА ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ
Для забезпечення економічного розвитку України банківські установи
повинні стати головними дієвими суб’єктами акумуляції та перерозподілу
фінансових ресурсів, основними учасниками безперервного розширеного
відтворення в країні, на наш погляд, саме шляхом кредитного забезпечення
підприємницької діяльності. Також слід зазначити, що Національний банк
України за допомогою економічних та адміністративних важелів здатен
впливати на ділову активність банківських установ, зокрема на ринку
кредитних ресурсів. З цієї точки зору, актуальною залишається проблема
визначення ролі та значення впливу інструментів грошово-кредитної політики
центрального банку в механізмі кредитного забезпечення реального сектора
економіки. За таких обставин, потребує детального дослідження, з одного боку
- кореляційного взаємозв’язку між діями та змінами інструментів монетарної
політики та формуванням процентної політики комерційних банків України – з
іншого.
Досліджуючи практичну участь комерційних банків у забезпеченні
потреб кредитними ресурсами суб’єктів підприємництва, слід зазначити, що
питома вага кредитних вкладень у ВВП з 2010 р. зменшується, що негативно
впливає на процеси економічного розвитку в країні. Також слід звернути увагу
на те, що питома вага довгострокових кредитних вкладень суб’єктів
господарювання у ВВП протягом 2007-2013 рр. в середньому становить 20% та
спостерігається спадна тенденція, що вказує на спрямування кредитних
ресурсів в оборотний капітал, не відбувається оновлення виробничих
потужностей та модернізації виробництв і, як наслідок, значно знижується
конкурентоздатність вітчизняних підприємств. Власне тому, виважена та
ефективна кредитна політика банківських установ, насамперед, в частині
визначення пріоритетів щодо забезпечення кредитними ресурсами підприємств,
на нашу думку, позитивно впливатимуть на їх здатність конкурувати на
вітчизняному банківському ринку. Вочевидь, що така пріоритетність кредитної
політики банків також позитивно впливатиме і на зрушення в економіці,
зокрема: забезпечить насиченість ринку якісними товарами та послугами;
інноваційність розвитку виробництва, розвиток нових технологій галузей;
створення і реформування нових робочих місць; зростання обсягів ВВП.
Нині формування процентної політики банківських установ повинно бути
таким, яке б забезпечувало банку отримання необхідного рівня прибутку, а
також приваблювала достатню кількість клієнтів. Базовою основою впливу на
процентну ставку позичкового капіталу виступають грошово-кредитні
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інструменти НБУ, зокрема такі як збільшення або зменшення облікової ставки,
зміна норми мінімальних обов’язкових резервів та проведення операцій на
відкритому ринку цінних паперів [1, с. 170].
Проаналізувавши статистичні дані НБУ про динаміку зміни облікової
ставки та середньозважених процентних ставок за кредитами, наданими
нефінансовим корпораціям банківськими установами протягом 2007-2013 рр.,
слід зазначити, що зниження облікової ставки не зумовлює суттєвого зниження
ставок за кредитними ресурсами комерційних банків, а відтак і не сприяє
можливостям підприємств ефективного використання кредитних коштів у
якості фінансових ресурсів. Так, з 2010 р. облікова ставка поступово
знижується і станом на 01.03.2014 р. становить 6,5%, проте вартість кредитних
ресурсів зростає та залишається на високому рівні (рис. 1) [2]. Зокрема, реальна
ставка за кредитами, які пропонують банківські установи нефінансовим
корпораціям достатньо висока, оскільки враховуючи добре продуману
маркетингову політику і при детальному дослідженні та вивченні кредитного
договору стає зрозуміло, що «прихована банківська комісія» здатна «витягнути
з кишені» позичальника цілком пристойну суму.

Рис. 1. Динаміка облікової ставки НБУ, норми обов’язкового резервування
та середньозважених процентних ставок за кредитними операціями
комерційних банків, (%), за 2007-2013 рр. [2]
Ставки за кредитами нефінансовим корпораціям комерційних банків І
групи: «ПриватБанк» – 24% річних, а також щомісячна комісія в розмірі 0,9%
від суми максимальної заборгованості за лімітом у попередньому місяці;
«Ощадбанк» – від 16% річних, а також одноразова комісія при наданні кредиту
від 0,5%; «Укрексімбанк» – від 21,5% річних, а також щомісячні комісійні
платежі; «UniCredit Bank» – 23% річних та щомісячні комісійні платежі;
«Укрсиббанк» – від 16,9% річних, а також комісія за надання кредиту 1,5% від
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суми кредиту та комісія 1,7% річних на суму невикористаного ліміту при
кредитні на поповнення обігових коштів.
Однак слід зазначити, що ефективна ставка – це ставка, що враховує всі
витрати позичальника при отриманні кредиту: номінальна процентна ставка та
додаткової комісії, і в середньому ж за стандартними програмами кредитування
становить порядку 40-60% річних [3].
Серед інших важелів впливу грошово-кредитної політики на кредитні
операції банків слід виділити нормативи обов’язкових резервів, що
встановлюються Правлінням Національного банку України від суми пасивів
(зобов’язань). Втім, з 2008 р. НБУ відмовився від резервних вимог як від засобу
оподаткування банків, зокрема за строковими депозитами нефінансових
корпорацій та домашніх господарств та за коштами, залученими іншими
депозитними корпораціями від інших депозитних корпорацій-нерезидентів та
інших фінансових корпорацій-нерезидентів у національній валюті. За таких
обставин, процентні ставки за кредитами, наданими нефінансовим корпораціям
повинні були зменшуватися, але спостерігається зворотній зв’язок (див. рис. 1).
Тому можна стверджувати, що даний інструмент грошово-кредитної політики є
не дієвим, та не впливає на розвиток економіки.
Необхідно також відзначити, що використання такого інструменту ГКП
як операції на відкритому ринку не набуло визнання у якості основного важеля
впливу центрального банку на перебіг макроекономічних процесів та на
кредитну активність комерційних банків. Цілком очевидно, що це пов’язана з
певним колом проблема: нерозвиненістю ринку цінних паперів, недосконалістю
законодавчої та нормативної бази, що регламентують здійснення операцій з
цінними паперами, недостатнім рівнем довіри суб’єктів ринку до державних
боргових зобов’язань тощо.
Із початком кризи інструменти монетарної політики центрального банку
виявилися недієвими в кризових умовах, і тому не впливають на зменшення
процентної ставки за кредитами та не позначається на кредитній активності
банківських установ щодо кредитування суб’єктів господарювання.
Загалом економічна ситуація, що склалася в країні з кредитним
забезпеченням реального сектора не відповідає завданням активізації
підприємницької діяльності та зростання виробництва. Умовно можна виділити
дві групи заходів для вирішення даної проблеми: загальноекономічні та заходи
на рівні банківської системи.
Заходи загальноекономічного характеру передбачають реформування
податкового законодавства та структурної перебудови економіки, шляхом
вирішення проблем нестабільності національної грошової одиниці, зростання
інфляції, негативного сальдо платіжного балансу, політичної нестабільності та
інше.
Заходи банківського спрямування передбачають на рівні НБУ –
удосконалення дієвості інструментів грошово-кредитної політики, на рівні
комерційних банків – підтримання ліквідності, мінімізація кредитних ризиків та
оптимального управління портфелем кредитних вкладень загалом.
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Задля активізації банківських установ в частині підвищення ефективності
кредитних взаємин із суб'єктами підприємницької діяльності, слід виокремити
наступні можливі напрями:
розширення об’єкту та ефективного аналізу кредитоспроможності
потенційних позичальників з урахуванням їх виробничого потенціалу на основі
оцінки внутрішніх систем і структури підприємства, його персоналу, контролю
за якістю продукції, системи менеджменту;
мінімізація кредитних ризиків, шляхом застосування альтернативних
форм забезпечення повернення кредиту, а саме – участь комерційного банку у
результаті виробничої діяльності, проведення спільного інвестування проектів,
тощо;
розширення спектру банківських кредитних продуктів, зокрема для
суб’єктів підприємницької діяльності;
участь держави у широкомасштабних проектах щодо кредитування
інноваційно-інвестиційних потреб реального сектору;
встановлення НБУ пільгових умов щодо рефінансування КБ, які
реалізують кредитне забезпечення підприємницької діяльності та здійснення
посиленого контролю за цільовим використанням кредиту на виробничі
потреби реального сектора економіки;
створення та розвиток правового поля організації дієвих кредитних
взаємин та механізму захисту прав кредиторів.
Загалом, слід наголосити, що світові економічні процеси спонукають до
проведення радикальних заходів грошово-кредитного регулювання, які могли б
забезпечити швидкий процес відновлення та стабілізації економіки. На
сьогодні, у провідних країнах світу центральні банки впроваджують абсолютно
нові й більш дієві інструменти грошово-кредитного регулювання, які прийнято
називати «нетрадиційними» інструментами монетарної політики. Основою
нетрадиційного монетарного регулювання вважають розширення традиційної
ролі центрального банку як «кредитора останньої інстанції».
Отже, з метою встановлення якісно нових взаємин між учасниками
кредитних взаємин, на нашу думку, комерційні банки мають формувати і
проводити власну процентну політику, основою якої має бути
диференційований підхід до кожного клієнта, а першочерговими завданнями
НБУ є забезпечення дієвості інструментів грошово-кредитної політики у сфері
зниження плати за користування позичковими ресурсами.
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК УКРАЇНИ
Протягом останніх років платіжна система розвивалась від простої,
заснованої в основному на паперових розрахунках та касових операціях, до
сучасної, що характеризується широким спектром безготівкових платіжних
інструментів, а також ефективною та надійною системою клірингу та
розрахунків. Платіжна інфраструктура розвивалась завдяки технологічному
прогресу, змінам у вподобаннях споживачів, процесам глобалізації та появі
нових форм фінансово-господарської діяльності.
Метою даної роботи є дослідження стану розвитку ринку платіжних
карток та розкриття сучасних проблем, які впливають на даний ринок.
Банківська пластикова картка стала в усьому світі надійним помічником
та зручним засобом розрахунків для багатьох мільйонів людей різного віку. За
її допомогою вони отримують зарплату, розраховуються в торгівельній мережі,
подорожують, замовляють та оплачують найрізноманітніші послуги,
здійснюють банківські перекази й одержують кредити.
При своїй простоті та зручності розрахунки банківськими картками
зберігають повну прозорість з боку фінансового контролю та зменшують
готівкову грошову масу в обороті. Поєднання останніх технологічних рішень
маркетингових програм роблять цей вид розрахунку нескінченно привабливим
та зручним як для споживача, так і для банків. Банки пропонують усе нові та
нові послуги з використанням банківських платіжних карток.
Збільшення обсягів безготівкових платежів з використанням різних
технологій демонструє широкі можливості науково-технічного прогресу в цій
сфері. Тому, незважаючи на свою коротку історію, такі платіжні інструменти,
як платіжні картки, смарт-картки та електронні гроші на сьогодні вже займають
значний сегмент ринку.
Інноваційний характер платіжної інфраструктури забезпечує постійне
поліпшення безпеки і ефективності системи. Відповідні ініціативи, як правило,
зосереджені на таких напрямах:
•
розширення асортименту платіжних інструментів та послуг;
•
організація механізму здійснення платежів, здатного зменшувати
правові, операційні та фінансові ризики для всіх учасників платіжного процесу,
а також підвищити ефективність видатків, пов'язаних із наданням послуг
кінцевим споживачам;
•
забезпечення взаємодії та взаємозв'язку банківських та платіжних систем,
ринків цінних паперів та валютних ринків, а також телекомунікаційної
інфраструктури для полегшення та прискорення обробки платежів;
•
розвиток режимів регулювання національних платіжних систем, що
сприяє ефективному виконанню центральним банком наглядових функцій;
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• підвищення ефективності, стабільності та організованості ринку для
надання платіжних послуг своїм користувачам.
Нововведення, що вдосконалюють платіжний механізм, знижують
витрати користувачів на оплату комерційних ї фінансових операцій та
розширюють можливості для здійснення платіжних операцій, можуть сприяти
розвитку як попиту, так і пропозиції нових платіжних інструментів і послуг.
Основні платіжні компанії, American Express, MasterCard та Visa, вже
запроваджують безконтактні способи оплати, що дозволяє стандартизувати
технології і забезпечити розвиток надійних інструментів, які можуть легко
використовуватись споживачами та ефективно впроваджуватись продавцями та
еквайрами [2, с. 17].
Розвиток ринку платіжних карток в Україні, як і в інших країнах,
визначається конкуренцією з іншими формами роздрібних платежів, а також
інвестиціями в інфраструктуру.
Платіжні картки – це основний роздрібний безготівковий платіжний засіб
в Україні, а використання прямих банківських переказів, електронних грошей і
терміналів РауВох терміналів є відносно нечастим. Проте готівка досі
залишається основним інструментом проведення роздрібних економічних
операцій і основним конкурентом платіжних карток на ринку платежів. При
цьому переказні рахунки в банках, що можуть бути використані для роздрібних
платежів, є відносно низькими. Використання готівки стимулюється високою
часткою тіньової економіки, адже значна частка угод наразі проводиться
неформальним бізнесом. Крім того, практика неофіційної виплати заробітної
плати широко поширена і проводиться готівкою. Роздрібні магазини також
віддають перевагу використанню готівки, що дає їм можливість ухилення від
сплати податків [1, с. 36].
Загальні тенденції розвитку карткового ринку України в цілому були
позитивними. Зокрема, спостерігалося стійке зростання обсягів безготівкових
платежів із використанням карток і знятих із карткових рахунків готівкових
коштів, збільшувалася кількість активних (діючих) карток і термінального
обладнання. Дедалі більше банків стають учасниками карткових програм,
нарощують обсяги діючих карток.
На сьогодні в Україні працює 143 банки, які є учасниками
внутрішньодержавних платіжних систем (НСМЕП, Укркарт, СБОН, ПІБ, МТКарт та інші), а також міжнародних систем (MasterCard, VISA,
AmericanExpress, DinersClub, JCB,UnionCard тощо).
Основний приріст карток відбувається завдяки зарплатним проектам.
Оскільки міжнародні картки потребують негайних і доволі значних інвестицій,
банкам економічно вигідніше втілювати зарплатні проекти з використанням
локальних карток, призначених для видачі готівки співробітникам підприємств
та організацій через банкомати й оплату покупок у місцевих закладах та
організаціях через банкомати [3, с. 188].
Для виявлення основних тенденцій розвитку ринку платіжних карток в
Україні нами були розглянуті ряд показників, що характеризують активність
роботи українських банків за останні 10 років (табл.1).
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Таблиця 1
Основні показники ринку платіжних карток в Україні у 2004-2014 рр.

Дані станом
на:

Банкичлени
карткових
платіжних
систем
(шт.)

Держателі
платіжних
карток (тис.
осіб)

Платіжні
картки
(тис. шт.)

Банкомати
(шт.)

Платіжні
термінали
(шт.)

01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014

87
93
101
111
127
139
146
141
142
142
143

10 525
15 735
21 831
29 414
35 723
37 232
39 395
39 942
35 179
44 339
49 719

11 529
17 080
24 780
32 474
41 162
38 576
29 104
29 405
34 850
33 106
35 622

5 027
8 104
11 325
14 718
20 931
27 965
28 938
30 163
32 997
36 152
40 350

26 433
33 411
42 361
62 045
94 317
116 748
103 063
108 140
123 540
162 724
221 222

Масові електронні платежі в нашій країні стрімко розвиваються. Як
свідчить офіційна статистика, на 1 січня 2014 р. платіжні картки емітували 143
українські банки. Десять років назад, у 2004 р. було зареєстровано 87 банків,
тобто за аналізований період кількість банків збільшилась у 1,6 рази, з’явилось
56 нових банків. Крім того, за визначений строк зросла й кількість емітованих
активних платіжних карток з 11,5 млн. штук до 35,6 млн. штук; банкоматів – із
5 до 40,4 тисячі штук; терміналів – з 26,4 тис. штук до 221,2 тис. штук [4].
Водночас з кількісними відбувались якісні зміни в системі електронних
платежів. Уже понад 85% установлених в країні платіжних терміналів
переобладнало для обслуговування чіпових карток. Це не лише поліпшує їхню
безпеку і надійність, а й дає змогу швидко впровадити на картках, поряд із
платіжними, неплатіжні додатки – ідентифікаційні, медичні, страхові,
транспортні, соціальні тощо. Це, в свою чергу, допоможе у вирішенні питання
реформування системи надання й обліку соціальних виплат, пільг та гарантій.
Таким чином, на ринку платіжних карток в Україні за останнє десятиліття
спостерігалось швидке зростання, хоча і з низької бази. Введення національної
валюти в 1996 р. і макроекономічна стабілізація після кризи 1998 р. підготувало
ґрунт для майже 10 років економічного зростання і допомогли розвитку
фінансового сектора. Банківський бум, який розпочався в 2005 р., і зростання
доходів населення стимулювали більшість українських банків пропонувати
платіжні картки. У 2006-2008 рр. банки все більше пропонували картки в
рамках проектів по виплаті заробітної плати та соціальної допомоги, а також
запроваджували маркетингові проекти поширення платіжних карток [1, с. 38].
Проте у цій загалом благополучній сфері існує чимало гострих проблем.
Світова криза, яка завдала великої шкоди економічно-фінансовій системі
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України, негативно вплинула і на розвиток безготівкових розрахунків та
карткового бізнесу в нашій країні. Порівняно з тим, що кількість банків - членів
карткових платіжних систем із початку 2009 року до 1 січня 2010 р.
збільшилася зі 139 до 146 юридичних осіб, кількість платіжних карток за цей
період суттєво зменшилась. При цьому держателів платіжних карток
збільшилась майже на два мільйони, а банкоматів – майже на 1 тис. штук. Слід
зазначити й зменшення на 15 тис. шт. платіжних терміналів, що пов’язано з
припиненням діяльності деяких торговців. Ці показники свідчать про те, що
банки в умовах світової фінансової кризи почали показувати реальну картину
розвитку карткового бізнесу. Позитивною є тенденція щодо емісії банками
карток із чіпом, кількість яких у загальній кількості платіжних карток
порівняно із платіжними картками за іншими видами носіїв інформації
збільшилась на 0,5 % [3, с. 190].
Загалом ми можемо зробити висновок, що український ринок платіжних
карток швидко розвивався протягом останніх десяти років. Це призвело до
збільшення кількості платіжних карток та їх держателів, значних інвестицій в
платіжну інфраструктуру. Хоча ринок відчув кризу, він відновився в 2011 р.
Зараз ми також бачимо швидке збільшення кількості безготівкових транзакцій,
що можуть обігнати використання банкоматів через кілька років. Це вказує на
значні зрушення в поведінці споживачів.
З аналізованих даних помітно, що ринок платіжних карток розвивається
нерівномірно, перевагу віддають карткам готівкових коштів, найчастіше лише з
одним ступенем захисту.
Отже, робота платіжних систем в Україні засвідчує, що картки в
основному використовуються для отримання готівки, тому надзвичайно
важливою є державна підтримка карткового бізнесу – створення необхідних
умов для поліпшення структури грошового обігу за рахунок масових
безготівкових платежів із використанням карток і скорочення частки готівкових
розрахунків. Перехід банківської системи на більш інтенсивне використання
пластикових карток у проведенні усіх видів платежів – пріоритетний напрям.
Його чітке і злагоджене функціонування – життєво важливе для економіки
будь-якої країни світу, незалежно від її політичної системи чи державного
устрою.
1. Катюха К.О., Успаленко В.І. Аналіз стану та розвиток ринку платіжних карток //
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та
практики, 2012 - № 2(18). – С. 34-42.
2. Кравчук В. Ринок карткових платежів України: Міжнародний досвід та національне
регулювання Аналітичний звіт// В.Кравчук, О.Прем'єрова — К.: АДЕФ-Україна, 2012.
— 60 с.
3. Морозова Г. С. Ринок платіжних карток в Україні: сучасний стан, проблеми і
перспективи використання [Текст] / Г. С. Морозова // Наукові праці Південного
філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Кримський агротехнологічний університет». Економічні науки, 2013. Вип. 158. –
С.187-195
4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219
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ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ЯК СУЧАСНА ПОСЛУГА
ДИСТАНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ
Ринок банківських продуктів і послуг в Україні є достатньо насиченим та
різноманітним. Банківські установи пропонують клієнтам широкий спектр
продуктів і послуг. Проте на порядку денному банку завжди гостро стоїть
питання про налагодження зручних та ефективних каналів дистрибуції
(надання) своїх послуг споживачам. До того ж, в сучасному динамічному
діловому світі, де час цінується дуже високо, достатньо часто складаються
ситуації, коли у клієнтів банків виникає термінова необхідність отримати
доступ до своїх банківських рахунків незалежно від часу доби і місця
перебування. Саме потреба клієнтів банків в цілодобовому обслуговуванні без
фізичного відвідування банків, так само як і вимоги конкурентного зниження
собівартості послуг, захоплення ринків, створення позитивного іміджу,
підштовхнули банки на впровадження нових прогресивних технологій надання
банківських продуктів і послуг.
Інтернет-банкінг — це додатковий канал обслуговування у банку, за
допомогою якого можна дистанційно керувати своїми поточними та
картковими рахунками, відкривати депозити, погашати заборгованості за
позиками, здійснювати платежі та інші операції. Можна самостійно
здійснювати більшість традиційних банківських операцій безперервно при
наявності комп'ютера, ноутбука або смартфона із підключенням до інтернету
[2].
Спектр послуг, що надається клієнтам дистанційного банкінгу, практично
не відрізняється від того, що доступний клієнтам в офісі банку. 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
Інтернет-магазину, електронна сертифікація, мобільний банкінг, віртуальні
платіжні картки та інші, що стали результатом розвитку мережі Інтернет.
Інтернет-банкінг має незаперечні переваги в порівнянні з класичним
банківським обслуговуванням, але поряд з перевагами йому притаманні й певні
недоліки. М.С. Деменков виявив і узагальнив переваги і недоліки користування
послугами Інтернет-банкінгу (табл. 1.)
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Таблиця 1
Переваги та недоліки користування Інтернет-банкінгом
Переваги
Недоліки
Неможливість надання послуг щодо
Зручність
касового обслуговування
Можливі затримки платежів, збої в
Доступність
роботі системи
Простота використання
Відсутність необхідної нормативної бази
Контроль над рахунками і
Неможливість здійснитиоподаткування
проведення платежів
через Інтернет
Оперативність
Відсутність фактору приватності
Існує ймовірність крадіжки грошей
Економія часу
шахраями
Необхідність підвищеннякваліфікації
Економія витрат
кадрів і освоєння нового устаткування
Джерело: складено автором на основі [1].

Першим банком в Україні, який запровадив серед своїх послуг Інтернетбанкінг, був ПриватБанк. Це відбулося у 1998 року, а вже через рік Інтернетбанкінг був запроваджений у ВА-Банку (VAB). Серед бaнкiв, якi сьoгoднi
aктивнo прoсувaються нa шляху oсвoєння Internet-banking, мoжнa вiднести
ПривaтБaнк, Рaйффaйзен Бaнк Aвaль, ПУМБ, ВA-Бaнк, "Київський
мiжнaрoдний бaнк", Брoк-бiзнесбaнк, Прo Кредит Бaнк, ТAС-Кoмерцбaнк,
УкрСиббaнк, Укрсoцбaнк. Зa результaтaми дoслiджень, прoведених
"Укрaїнським фiнaнсoвим пoртaлoм", визнaченo прoцентний рoзпoдiл
укрaїнських бaнкiв, щo викoристoвують Інтернет-ресурси (рис.1.).

3%
Банки, що мають
інформаційний
Інтернет-ресурс
Банки, що надають
часткові Інтернетпослуги
Банки, що взагалі не
мають Інтернетресурсів

38%
59%

Рис.1. Розподіл банків в Україні, що використовують Інтернет-ресурси
станом на 2013 р.
Джерело: складено автором на основі [3].

Нa пoчaтoк 2014 р. в Укрaїнi нaрaхoвується дo 45% Iнтернет-кoристувaчiв
вiд зaгaльнoї кiлькoстi жителiв, в тoй чaс як в рoзвинених крaїнaх цей пoкaзник
сягaє 80%. Зa прoгнoзaми експертiв, прoтягoм 2-3 рoкiв буде спoстерiгaтись
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aктивне зрoстaння кiлькoстi Iнтернет-кoристувaчiв. Зa дaними дoслiджень
«Touchpoll», в Укрaїнi нa пoчaтoк 2014 р. кoристувaчaми Iнтернет-бaнкiнгу є
бiльше 30% кoристувaчiв Iнтернету, щo мaйже нa 7% перевищує їх кiлькiсть в
пoпередньoму рoцi, тa склaдaє мaйже 7 млн. oсiб, i дo кiнця цьoгo рoку їх мoже
бути близькo 12 млн. [3]
На сьoгoднi в Укрaїнi aктивiзaцiї Internet-banking не спoстерiгaється з
бaгaтьoх причин. У крaїнi дoтепер не склaлaся мaсoвa культурa користування
бaнкiвськими пoслугами. Не мaти пoтoчнoгo рaхунку в бaнку ввaжaється
нoрмoю. Знaчнa чaстинa рoзрaхункiв ведеться гoтiвкoю. Плaтiжнi кaртки не
нaбули iстoтнoгo пoширення. Економічна кризa, вiд якoї, перш зa все,
пoстраждали фiзичнi oсoби, щo в усьoму свiтi є oснoвними спoживaчaми
рoздрiбних бaнкiвських пoслуг, перешкoджaє фoрмувaнню цiєї культури.
Кoрпoрaтивнi клiєнти, нa вiдмiну вiд фiзичних oсiб, не мoжуть не
кoристувaтись пoслугaми бaнкiв, aле й вoни нaмaгaються не тримaти зaлишкiв
нa рaхункaх, a викoристoвувaти бaртер, зaстoсoвувaти гoтiвкoвi рoзрaхунки
тoщo. Сaме цими зoвнiшнiми фaктoрaми бaгaтo в чoму зумoвленi прoблеми
рoзвитку Internet-banking в Укрaїнi.
Oкрiм тoгo, рoзвитoк електрoннoї кoмерцiї тa Internet-banking в Укрaїнi
стримується через низку iнших причин, oснoвними з яких є:
- нечисленнiсть сучaснoї aудитoрiї кoристувaчiв Internet. Зa рiвнем
"iнтернетизaцiї" нaселення Укрaїни перебувaє нa рiвнi Брaзилiї тa Iндoнезiї
(приблизнo 4% нaселення кoристуються пoслугaми мережi Internet);
- дoсить низькa плaтoспрoмoжнiсть укрaїнських кoристувaчiв Internet;
- брaк вiдпoвiдних зaкoнoдaвчих aктiв тa нaлежнoгo iнфoрмaцiйнoгo
зaхисту в цiй сферi;
- брaк структур (oскiльки немaє прaвoвoї бaзи), якi 6 нaдaвaли пoслуги iз
сертифiкaцiї ключiв для зaбезпечення сувoрoї aвтентифiкaцiї (встaнoвлення
спрaвжнoстi) тoргoвцiв i пoкупцiв.
Для вирішення цих проблем, перед Україною виникають певні завдання.
Основним завданням для українського Інтернет-банкінгу є на сьогоднішній
день завоювання довіри користувачів. Для цього необхідно активно
поляризувати системи Інтернет-банкінгу. Більшість банків не надають доступ в
свої системи в демонстраційному режимі, тоді як це дозволило б зменшити
ступінь недовіри користувача до роботи через мережу Інтернет. Крім того,
необхідно
активно
просувати
технології
Інтернет-банкінгу
в
загальноекономічну та спеціалізовану пресу.
Необхідно створити Всеукраїнський Інтернет-портал, присвячений
Інтернет-банкінгу, на базі Національного банку України, де була б
централізовано представлена інформація про даний сектор ринку, статистичні
дані, динаміка його розвитку і так далі. Створення чіткої нормативної бази для
банків, що працюють на ринку Інтернет-банкінгу, дозволить підвищити довіру
користувачів до даного виду бізнесу.
1. Деменков М. С. Інтернет-технології в обслуговуванні клієнтів банку / М. С. Деменков
// Банківська справа. - 2009. –№ 4- С. 58-65.
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ДЕФОЛТ: ВЛИЯНИЕ НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ
Для обычных заемщиков дефолт – это их неспособность своевременно
погашать кредиты или отвечать по своим обязательствам.
В отношении государства различают два понятия: суверенный и
технический дефолт.
Технический дефолт – это ситуация, когда заемщик не может выполнить
конкретное обязательство в срок, но может сделать это в будущем. Например, в
1998 г. был технический дефолт ОВГЗ, когда часть их, которая не была
погашены, была заменена на новый выпуск ОВГЗ. Фактически владельцы
ОВГЗ не смогли вовремя получить деньги, но зато получили деньги в другое
время с большими процентами. Дефолт не был объявлен в частности потому,
что НБУ «уговорил» банки обменять имеющиеся у них ОВГЗ на новые, что
отсрочило выплату процентов. В итоге банкротства банков не было, но за счет
жесткой монетарной политики НБУ они были сильно ограничены в
средствах.Последствия ограниченной ликвидности банковской системы можно
вспомнить на примере осени 2011 г., когда ставки по депозитам для физлиц
достигали 25% годовых в гривне, а вкладчики опасались появления новых
проблемных банков. И если для вкладчика заманчивый процент еще мог
перевесить опасения, то заемщикам было практически не из чего выбирать:
кредитов предлагали меньше, а ставки по ним выросли.
После дефолта 1998 г. украинские ОВГЗ нерезиденты начали покупать
только в 2002 г., а до этого боялись их покупать из-за угрозы дефолта. Замена
одних еврооблигаций на другие будет просто положительным сигналом для
инвесторов, что Украина быстро решает свои проблемы.
Суверенный дефолт – это ситуация, когда государство вообще не может
погашать свои обязательства, т.е. становится банкротом. Обычно это
сопровождается девальвацией национальной валюты и инфляцией, а долги
государства урегулируются на международном уровне.
Один из примеров ситуации, когда банкротство государства началось с
технического дефолта – аргентинский кризис 2001 г., когда в начале декабря
правительство Аргентины отказалось погашать государственные облигации и
обменяло их на новые с более низкой доходностью и продленным сроком
погашения. Однако этот шаг не спас бюджет (госдолг Аргентины тогда
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составлял 130 млрд долл - 57% ВВП), и правительство решило заимствовать
средства на погашение из частных пенсионных фондов, что можно было
расценивать как конфискацию. В итоге, к концу года в стране были
приостановлены все валютные и бюджетные операции, начались массовые
беспорядки, а президент объявил о дефолте – Аргентина отказалась от всех 132
млрд долл своего внешнего долга. Цены повышались несколько раз в день, на
несколько дней часть страны осталась без электричества, прошла волна
насилия и мародерства, в 2002 г. доля населения за чертой бедности
увеличилась с 29% до 54%.
Денежно-кредитная политика в Аргентине была одной из причин
дефолта: курс песо был жестко привязан к доллару в соотношении 1:1, и уже
после дефолта, когда привязку отменили, резко обвалился, большая часть
населения была имела по несколько кредитов на автомобили и жилье.
Ранее, в 1994 г., Мексика пережила кризис, предпосылками которого
стало вооруженное восстание в одном из штатов в январе 1994 г., выступления
сепаратистов и убийство одного из кандидатов в президенты страны, что
привело к потере инвестиционной привлекательности. Курс песо в один день
обрушился на 27%. Фактическое объявление дефолта предотвратила
финансовая помощь от стран Латинской Америки, США, Европы и Японии в
размере 51,8 млрд долл. Вдвое сократился объем строительства и
автомобилестроения, обанкротились тысячи предприятий, около 700 тысяч
человек потеряли работу, а мелкие банки спасло только государственное
рефинансирование. Но мексиканский кризис помог выявить слабые стороны её
экономики: зависимость от неуправляемых потоков валюты из-за рубежа,
привязка песо к доллару.
Еще один пример – дефолт исландских банков в 2008 г. Они не смогли
рассчитаться по своим долгам, которые в шесть раз превышали ВВП,
заимствования с внешних рынков стали недоступны, а государство решило их
не рефинансировать. Экономика государства выстояла ценой банкротства
банков. Внутренние кредиты и сбережения исландцев перешли к новым
банкам, а от внешних долгов исландцы отказались по результатам
референдумов. Доходы населения в 2009 г. упали на 18%. Нидерланды и
Британия, чьи граждане потеряли свои сбережения в банках Исландии,
обратились в международный суд. Но в среднесрочной перспективе дефолт
оказался положительным явлением: уровень безработицы в Исландии в 2011 г.
составил 5,8%, тогда как в Ирландии, использующей «традиционные» методы
борьбы с кризисом - 14%, бюджетный дефицит в 2012 г. был ниже 3%, а
экономика Исландии сокращается гораздо медленнее, чем у кризисных
Ирландии или Греции (0,75% в год против 2% и 1,6% соответственно).
Блиский пример - дефолт 1998 г. в России, где не смогли погасить долги
по государственным облигациям. Так как основными инвесторами в эти
облигации были крупные банки, то некоторые из них обанкротились. Банки
перестали выдавать депозиты, что спровоцировало ажиотаж среди вкладчиков.
Рубль подешевел вчетверо, выросли цены на импортные товары. Но, как ни
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странно, это оказало положительное влияние: поддержало экспортеров,
повысило конкурентоспособность экономики.
Влияние дефолта на банковскую систему может сильно отличаться в
зависимости от того, как именно дефолт будет происходить. Технический
дефолт может и не коснуться банков. Если украинские еврооблигации не будут
погашены вовремя, владельцы украинских еврооблигаций, а это только
нерезиденты, получат другие еврооблигации. Но что касается украинских
банков, это никак не отразится на их работе. Украинские банки не имеют права
владеть еврооблигациями.
При самом пессимистическом сценарии суверенный дефолт будет
провоцировать цепную реакцию в экономике, которая закончится кризисом
ликвидности в банковской системе, оттоком депозитов, подорожанием
ресурсов, новой волной увеличения проблемных кредитов и невозврата долгов,
и в конечном итоге банкротством многих банков».
Но дефолт может оказать и положительное влияние на банковскую
систему: повысить качество управления рисками, убрать с рынка
конъюнктурных и спекулятивных участников.
Носенко Тетяна Андріївна
V курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
Національний університет державної податкової служби України
Науковий керівник: к.е.н., доц. Гацька Л. П.
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ БАНКУ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ
БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
У зв’язку з переходом України до ринкової економіки та поступовими
кроками до міжнародного економічного співробітництва виникла необхідність
зосередження уваги на управління сучасним банком, яке можна віднести до
однієї з найбільш важких сфер менеджменту, оскільки банки постійно
знаходяться на перетині безлічі складних, суперечливих і непрогнозованих
процесів, що відбуваються в економіці, політиці та соціальній сфері. Кризові
явища в банківській системі України, з одного боку, пов’язані зі світовою
фінансовою кризою та внутрішніми макроекономічними проблемами, що були
обумовлені кризою та ззовні впливали на банківську систему та діяльність
банків, а, з іншого боку, обумовлені вагомим впливом недоліків в галузі
управління, технологій та організації власної діяльності.
Підвищення ефективності функціонування банку вимагає запровадження
в банках науково обґрунтованої системи фінансового менеджменту, яка
базується на достовірності та репрезентативності даних аналізу поточної
ситуації, можливості банку оперативно реагувати на зміну різноманітних
факторів, що впливають на формування, розподіл та використання фінансових
ресурсів [3, с. 16]. Ефективне yпpавління пеpедбачає побyдовy в банках
вiдповiдних оpганiзацiйно-методичних систем забезпечення цього yпpавлiння,
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знання основних механiзмiв фоpмyвання пpибyткy, викоpистання сyчасних
методiв його аналiзy. Об’єктивна необхідність створення адекватних систем
аналітичної підтримки та обґрунтування управлінських рішень, їх
вдосконалення та адаптації до потреб управління фінансами банку визначають
актуальність теми дослідження [2, с. 89].
Серед вітчизняних та зарубіжних науковців, що досліджували проблеми
фінансового аналізу банку, слід виокремити роботи А.М. Герасимовича,
Л.Г. Батракової, С.Ю. Буєвича, О.В. Васюренка, Т.Д. Косової, В.М. Кочеткова,
І.М. Парасія-Вергуненка, З.І. Щибиволока, Ж.М. Довгань, О.М. Колодізєва,
О.С. Любунь та інших.
За результатами проведеного дослідження нами визначено, що поняття
«фінансовий аналіз» має досить широке тлумачення. Вітчизняні та зарубіжні
автори наводять різні визначення фінансового аналізу, акцентуючи увагу на
його роль та місце в системі менеджменту або на його значення як аналітичного
забезпечення.
За результатами проведеного дослідження нами визначено, що
фінансовий аналіз доцільно розглядати в розрізі теоретичного та практичного
підходів. Фінансовий аналіз як теоретичний напрямок вивчає фінансові
відносини, виражені в категоріях фінансів і фінансових показників. При цьому
його роль у фінансовому менеджменті банку полягає в тому, що він є
самостійною функцією управління, інструментом управління і методом його
оцінки.
Фінансовий аналіз як вид практичної діяльності передує прийняттю
управлінських рішень, а потім узагальнює й оцінює їх результати на основі
підсумкової інформації. Його особливе місце в системі фінансового
менеджменту полягає в тому, що отримані результати використовуються як
аналітичне забезпечення для реалізації інших функцій управління: планування,
регулювання та контролю [1, с. 20].
Системний підхід розглядає фінансове управління банком як управління
сyкyпнiстю окpемих пiдсистем: оpганiзацiйної стpyктypи, пеpсоналy,
виpобництва, фiнансiв та маpкетингy, якi зоpiєнтованi на досягнення piзних
цiлей в yмовах зовнiшнього сеpедовища, що змiнюється. Згiдно з системним
пiдходом пpоцес yпpавлiння пpибyтком складається з чотиpьох
взаємопов’язаних фyнкцiй, y кожнiй iз яких аналiз вiдiгpає певнy роль.
У сучасному банку аналіз являє собою не просто елемент системи
фінансового управління, а й одночасно основу управління. Управління банком
неможливо здійснювати без аналізу. Зміст, місце і роль аналізу в банківському
бізнесі багато в чому залежать від специфіки їх діяльності, пов’язаної з
виробництвом послуг фінансового характеру, посередництвом між
економічними агентами, високим ступенем залежності від клієнтської бази,
можливістю відстрочки неплатоспроможності за своїми зобов’язаннями
шляхом підвищення обсягів запозичення.
Для подальшого вивчення особливостей фінансового аналізу доцільно
визначити його основні елементи, якими є предмет та суб’єкт аналізу,
принципи, методи та функції фінансового аналізу банку.
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Використовуючи системний підхід як один із методологічних напрямків
наукового дослідження економічних об’єктів і визначаючи фінансовий аналіз
банку як систему, необхідно визначити її сутність та елементи, сформулювати
принципи їх функціонування та взаємозв’язку.
За результатами проведеного дослідження нами визначено, що єдиного
розуміння понять «система», «система фінансового аналізу» не сформовано.
Базуючись на розробках науковців, що розробляли теорію систем,
системного, економічного й фінансового аналізу, вважаємо, що система
фінансового аналізу – це комбінація елементів, організованих на основі
принципів фінансового аналізу таким чином, що в результаті їх взаємодії та
взаємозв’язку забезпечується досягнення поставлених перед нею цілей [2].
За результатами проведеного дослідження елементний склад системи
фінансового аналізу банку пропонується визначати наступним чином: це
сукупність організаційно-структурної та методичної підсистем, що мають один
з одним зв’язки, за допомогою яких здійснюють взаємодію між іншими
компонентами, а також між системою в цілому і середовищем.
Об’єктами фінансового аналізу є об’єкти фінансового менеджменту
банку, виділені за різними ознаками. У найбільш загальному вигляді ними є
банк, банківські портфелі, види діяльності, центри відповідальності, продукти
та їх групи. Залежно від об’єкту фінансового аналізу оцінці підлягають
фінансовий стан, фінансові результати, рівень фінансових ризиків,
ефективність управління тощо.
Організація фінансового аналізу банку має вплив на доходи банків, які за
2013 р. становили 134,78 млрд грн, перевищивши значення за 2012 р. на 2,7%
(3,6 млрд грн), проте були меншими, ніж за 2011 р., на 1,6% (2,3 млрд грн).
Збільшення доходів протягом 2011 р. відбулося за рахунок зростання
комісійних і торговельних доходів. Порівняно з результатами за 2010 рік вони
зросли на 20,3 та 17,5%, а порівняно з результатами за 2009 р. – на 14,6 і 58,6%
відповідно [3, с. 15].
Організація фінансового аналізу банку визначається його суб’єктами
шляхом формування сукупності відділів і служб, посадових осіб та спеціалістів,
які будуть виконувати аналітичні роботи, і залежить від наявного технічного,
технологічного, інформаційного та кадрового забезпечення. Слід зазначати, що
єдиного підходу до організації фінансового аналізу банку не сформовано,
визначення складу, функцій, підпорядкованості підрозділів, що здійснюють
аналітичну роботу в банку, визначається, насамперед, підходом до формування
організаційної, управлінської та фінансової структур банку, масштабами його
діяльності, складністю операцій, розгалуженістю регіональної мережі тощо.
Незалежно від варіанту організації фінансового аналізу, обраного банком,
частину аналітичних функцій у сфері управління ризиками виконують
виконавчий підрозділ з ризик-менеджменту, кредитний, тарифний комітети та
комітет у управління активами та пасивами банку, створення яких є
обов’язковим відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську
діяльність» [4].
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Отже, с вищевказаного можна зробити висновок, що при розгляді
особливостей фінансового аналізу в банку слід акцентувати увагу на суб’єктах
аналізу. Важливість виділення різних суб’єктів фінансового аналізу обумовлена
різницею в цілях та завданнях, що повинні бути вирішені, необхідністю
формування специфічного методичного та інформаційного забезпечення.
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07.12.2000 № 2121–III. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=
1087.635.27&nobreak=1#st47. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Овчинникова Надежда Олеговна
IV курс, специальность «Банковское дело»
Восточноукраинский университет им. В. Даля
Научный руководитель: к.э.н., доц. Титова Т.И.
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ ВО ВРЕМЯ
КРИЗИСА
Кредит возник очень давно и как финансовый инструмент использовался
в основном в сфере производства и межбанковской деятельности.
Потребительский кредит появился относительно недавно и до 80-х годов
прошлого века использовался очень ограничено, например, практически
невозможно было получить второй кредит, не выплатив первый.
За время независимости до текущего момента в Украине произошел
переход к принципиально новым экономическим отношениям. Этот переход
закономерно привел к необходимости постановки и решения важных для
большинства украинских банков проблем. Одной из наибольших проблем
является проблема кредитования, которая возникает в результате нарушения
условия принципа возврата кредита и приводит к серьезным финансовым
потерям банка.
Пятилетка, прошедшая после финансового кризиса 2008 г., стала
непростым испытанием для банковской системы. Финучреждения по-прежнему
переживают последствия кризисных активов и наибольшим своим
достижением считают восстановление прибыльной деятельности. Однако
наступивший 2014 г. несет для украинских банков новые вызовы, связанные
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как с негативными процессами в мировой экономике, так и с политическим
кризисом и рецессией внутри страны [1].
Для банковской системы 2014 г. будет непростым. В первую очередь, изза того, что сложный период переживает малый и средний бизнес, а неплатежи
по кредитам остаются ключевой проблемой для банковского сектора. На ее
решении банки сосредоточат основные усилия. Учитывая непростые времена
для сегмента малого и среднего бизнеса, всплеск на рынке кредитования не
ожидается. Активное развитие продуктов для малого и среднего бизнеса не
прогнозируется. Этот сегмент из-за своей низкой рентабельности интересен
лишь узкому кругу банков. Кредитование крупных предприятий будет
развиваться неплохими темпами, как и в 2013 г. Для примера: с января по
октябрь 2013 г. портфель кредитов юрлиц вырос на 46,9 млрд. грн. до 606,2
млрд. Тем временем, портфель кредитов физлиц увеличился на 8,4 млрд. грн.
до 142 млрд [3].
По состоянию на 1 января 2014 г. примерно третья часть кредитного
портфеля банковской системы номинирована в инвалюте. Основной объем
валютного портфеля (232,9 млрд. грн.) составляют кредиты, выданные бизнесу.
Почти половина валютной задолженности физлиц (34,7 млрд. грн.) докризисная долларовая ипотека. Больше всего кредитов физлиц в инвалюте
сосредоточено в банках Надра (8,726 млрд. грн.), Укрсоцбанке (7,023 млрд.
грн.), УкрСиббанке (4,220 млрд. грн.) и ряде других [3].
Основой для сдержанного увеличения кредитного портфеля станут
крупные
корпоративные
займы
госкомпаниям
и
беззалоговое
потребкредитование – говорит Владимир Паюк, директор департамента
аналитики компании Простобанк Консалтинг. Также на рынке сохранят
актуальность слияния и поглощения [3].
Основным фактором, который будет влиять на ставки, может стать
политика НБУ. Если Нацбанк будет проводить политику ограничения
ликвидности банковской системы, то ставки будут расти. Эти процессы будут
зависеть от макроэкономической и политической ситуации в стране, развитие
которой на сегодня спрогнозировать практически невозможно [2]. Также на
банковскую систему Украины будет влиять состояние мировой экономики. Не
исключено, что при серьезных проблемах в материнских структурах многие
банки с западным капиталом могут отказаться от бизнеса в Украине, который
уже не приносит таких сверхдоходов, как 4-5 лет назад. Это откроет новые
возможности для других банков, которые за приемлемую цену смогут
приобретать действующий бизнес и более активно развиваться за счет слияний
и поглощений.
Многие кредиты были неоднократно реструктуризированы после кризиса
2008-2009 гг. При сильной девальвации погашение большинства из них теряет
смысл ввиду нереальности закрытия задолженности [2].Увеличение затрат
банков на резервирование под плохие кредиты может повлечь ухудшение
финансового результата системы по итогам І и ІІ кварталов 2014 г.В 2014 году
банки будут развивать системы удаленного доступа и более активно работать с
клиентами через Интернет. Уже сейчас у многих банков есть предложения
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интернет-банкинга для физлиц, хотя в большинстве своем такие системы
существенно уступают западным аналогам. Их популярность будет расти
вместе с количеством пользователей сетью Интернет. При этом клиенты будут
отдавать предпочтения банкам, предлагающим системы с наиболее широким
функционалом[2].
В 2014 г. продолжится развитие мобильных технологий и других
дистанционных каналов. Наличие онлайн-банкинга и мобильного банкинга для
всех возможных платформ станет стандартом индустрии, а не инновацией.
Поэтому главным вызовом для банков будет трансформация подобной
надстройки в сильный и прибыльный бизнес в рамках мультиканальных
бизнес-моделей.
В сфере кредитования будут развиваться в первую очередь
высокодоходные сегменты - потребкредитование и кредитные карты. Рынок
автокредитования уже сейчас является достаточно насыщенным и
высококонкурентным, поэтому он будет малоинтересен новым игрокам.
1. Как быть с кредитами во время кризиса// [Електронный ресурс]. - http://vlasti.net/
2. Назад в будущее. Повторится ли кризис неплатежей по кредитам // [Електронный
ресурс]. - http://finance.liga.net/
3. Что будет с банками в 2014 году// [Електронный ресурс]. - http://www.prostobank.ua/

Олійник Катерина Вадимівна
ІІ курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Тарануха І. Ю.
АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМ
ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ
Особливість сучасного етапу розвитку цивілізації полягає не тільки в
тому, що епоху постіндустралізму замінює епоха інформаційна, але і в тому, що
процес змін охопив, крім економічної, ще й політичну, соціокультурну і
духовну сфери. Найбільш зримим проявом і показником цих феноменів є
глобалізація, в рамках якої відбувається формування нового типу світового
співтовариства.
Розуміння вказаного процесу є особливо важливим для України, оскільки
вона перебуває в процесі входження до глобалізаційного простору. Саме тому
не є випадковим науковий інтерес до глобалізації в різних галузях знання.
Окремим важливим елементом світових глобалізаційних процесів є
глобалізація фінансових ринків. Стирання фінансово-економічних кордонів між
країнами, активізація міжнародного руху капіталу – все це вимагає
об’єктивного контролю і регулювання з метою збереження балансу фінансовоекономічної рівноваги у світі. Саме тут на арену виходять міжнародні валютнокредитні установи, основна задача яких – стабілізація світових фінанансовоекономічних відносин.
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І особливо дискусійним питанням залишається залежність України від
світових фінансових організацій.
Міжнародний валютний фонд є провідним світовим фінансовим
інститутом, який має статус спеціалізованої установи ООН. Він був заснований
на міжнародній конференції в Бреттон-Вудсі в 1944 р., а почав функціонувати у
1947 р. Основними цілями діяльності МВФ є сприяння розвитку міжнародної
торгівлі й співробітництва у сфері валютного регулювання та надання кредитів
у іноземній валюті для вирівнювання платіжних балансів країн-членів Фонду
[7].
Першим кроком фінансової інтеграції України до МВФ стало 27 грудня
1991 р., коли український уряд офіційно звернувся з проханням про надання
членства у МВФ та Світовому Банку. Це прохання було задоволено у Резолюції
про членство від 27 квітня 1992 р. В червні 1992 р. було прийнято Закон
України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду,
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової
корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по
гарантіях інвестицій». А вже статус члена МВФ Україна отримала 3 вересня
1992 р.[1].
Початковий етап співпраці України з МВФ включав консультації та
технічну допомогу щодо створення власної грошово-кредитної системи
(функції та структура Національного банку та інших фінансових установ,
структура валютного ринку, введення власної валюти, тощо). Співпраця
України з МВФ на рівні реалізації спільних програм економічного розвитку в
Україні розпочалася з жовтня 1994 р.
У співробітництві України з МВФ в межах кредитних програм можна
виділити декілька етапів.Перший етап (1994-1995 рр). У цей період Україні
було надано фінансову допомогу у вигляді системної трансформаційної позики
на суму 498,7 млн.СПЗ (763.1 млн.дол.США) для підтримки платіжного
балансу України.
Другий етап (1995-1998 рр.). Україна отримала від МВФ кредити на
загальну суму 1318,2 млн. СПЗ. (1 935 млн. дол. США) за трьома річними
програми „Стенд-бай”. Головною метою цих кредитів була підтримка курсу
національної валюти і фінансування дефіциту платіжного балансу України.
Третій етап (1998-2002 рр.). Впровадження Програми розширеного
фінансування (EFF-Extended Fund Facility), яка передбачає надання Україні
кредиту на загальну суму 2,6 млрд. дол. США У рамках Програми EFF Україна
отримала 1 193 млн. СПЗ (1 591 млн. дол. США.), які були спрямовані на
поповнення валютних резервів Національного банку України.
Четвертий етап (2002 -2008 рр.). Наприкінці 2002 року Кабінет Міністрів
України серед прийнятних форм подальшого співробітництва України з МВФ
на безкредитній основі обрав програму «попереджувальний стенд-бай», яка
була затверджена 29 березня 2004 р. Радою Директорів МВФ. Враховуючи
реалії того моменту було вирішено залишити теоретичну можливість
отримання нових кредитів МВФ і перевагу було віддано співпраці на основі
страхової програми “попереджувальний “Stand-By” з метою здійснення
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переходу до добре функціонуючої ринкової економіки із ефективною системою
соціального захисту, підтримання енергійних темпів економічного зростання та
утримання макроекономічної стабільності.
Укладення угоди між Україною та МВФ строком на 12 місяців фактично
надавало можливість отримати від МВФ зарезервований кредит у сумі,
еквівалентній 411,6 млн. СПЗ (30% квоти України), у випадку погіршення
ситуації з платіжним балансом або валютними резервами країни (Уряд не мав
намірів здійснювати запозичення).
Враховуючи незабезпечення виконання умов програми (із п’яти
структурних критеріїв частково виконано два, із кількісних критеріїв
ефективності не виконано два – верхня межа касового дефіциту
консолідованого бюджету і прострочена заборгованість з відшкодування ПДВ)
проведення перегляду і практичне її відновлення стало неможливим до 29
березня 2005 р., коли формально закінчився термін її реалізації.
У період з 2005 по 2008 рр. співробітництво України з МВФ було
сконцентровано у сфері технічної допомоги. Цей підхід відповідав тезам,
висловленим Президентом України: «В майбутнє-без боргів», які стверджували
про необхідність поступового перенесення центру ваги у співробітництві з
МВФ у площину безкредитних стосунків, узгодження головних параметрів
макроекономічної політики з тенденціями та прогнозами розвитку світової
кон’юнктури, з динамікою і напрямами світових фінансових та інвестиційних
потоків та поглиблення координації у сфері валютної політики.
П’ятий етап (2008 – 2013 рр.). У зв’язку із несприятливою ситуацією на
світових фінансових ринках, втратою взаємної довіри фінансових інститутів по
всьому світу, виникненням стурбованості стосовно ризиків розповсюдження
недовіри з країн-партнерів, а також невизначеністю перспектив світової
економіки, Україна постала перед необхідністю отримати підтримку з боку
міжнародних фінансових організацій, зокрема, Міжнародного валютного
фонду. Враховуючи зазначене, 15 жовтня 2008 р. Українська Сторона
запросила до Києва місію МВФ для проведення консультацій з питання про
залучення Україною ресурсів Фонду в рамках програми співробітництва
«Стенд-бай». Наприкінці роботи місії з експертами МВФ було досягнуто
домовленості щодо сум та умов залучення коштів. Пропозиція-запит України з
цього питання була розглянута та підтримана Радою Директорів МВФ 5
листопада 2008 р. Графік вибірки коштів Україною був розрахований на два
роки із загальним обсягом фінансування в 802% від квоти України в МВФ, або
11 млрд. СПЗ (приблизно 16,4 млрд. дол. США). Після погодження параметрів
програми 3 млрд. СПЗ були в терміновому порядку зараховані до
золотовалютних резервів Національного банку України [5].
Загалом, в рамках співробітництва з МВФ протягом 2008 – 2013 рр.
Україна отримала 9 250 млн. СПЗ (еквівалент 14 430 млн. дол. США).З метою
забезпечення своєчасного погашення наданих позик МВФ було розроблено
Програму погашення кредиту, за якою Україна зобов’язана повернути кредит
протягом 2010-2014 рр.
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Якщо аналізувати сучасний етап стосунків України та Міжнародного
валютного фонду, то варто підкреслити, що його особливістю є якісно нові
умови співпраці.По-перше – це набагато більша сума позики порівняно з
минулими періодами співробітництва. По-друге – це досить жорсткі економічні
і політичні умови, що вказані в Меморандумі про економічну політику, які
значною мірою обмежують економічний суверенітет України. За цих обставин
Міжнародний валютний фонд почуває себе повноцінним гравцем на політикоекономічному полі України.
На думку фахівців, кредити МВФ відіграли позитивну роль в економіці
країни. Довгострокові і дешеві кредити МВФ сприяють вирішенню проблем
платіжного балансу [2].
Завдяки траншам була дещо послаблена проблема фіскального дефіциту,
оскільки частина коштів МВФ перекрила видатки з погашення зовнішніх
зобов'язань уряду, проведення розрахунків за російський газ та покриття
касових розривів для своєчасної виплати зарплат і пенсій.
Практично з часу початку активних взаємовідносин між Україною та
МВФ у суспільстві серед фахівців, політиків точаться дискусії про їх наслідки й
ефективність. Відносини України з МВФ викликають багато спірних питань
серед політиків. Деякі з них стверджують, що умови МВФ є кабальними і їх
виконання призведе до зубожіння населення, до втрати економічної
самостійності держави, що в кінцевому результаті поглибить економічну кризу
[6]. Але, на думку багатьох вчених [3, 4], співпраця з МВФ несе великий
економічний позитив для України.
Приймаючи до уваги події сьогодення, необхідно зазначити, що наразі
Україна потребує допомоги від МВФ як ніколи. Отримавши кредити, Україна
зможе поповнити свої золотовалютні резерви, з якими Нацбанк зможе виходити
на міжбанківський ринок і таким чином регулювати стабільність фінансової
системи. Кредит від МВФ допоможе Україні зміцнювати макроекономічну
стабільність, підвищувати довіру населення, полегшити доступ до ринків
капіталу, і зробити зростання збалансованим і стійким.
1. Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду,
Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації,
Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях
інвестицій» від 03.06.92 №2402-ХІІ/ [Електронний ресурс]: - Режим доступу:
http://rada.gov.ua./
2. Ковбасюк Ю. Розвиток співпраці України з Міжнародним валютним фондом //
Командор. – 2010. – № 1. – С. 27-30.
3. Круглик С., Єременко О. Проблеми реформування управління Міжнародним
валютним фондом/ Круглик С., Єременко О.// Вісник НБУ. – 2012. - №1. – С. 50-53.
4. Ларікова А.В. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями /
[Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/
20102.htm./
5. Міністерство фінансів України / [Електронний ресурс]: - Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/
6. Ткачук Т. Становлення та сучасний стан міжнародних фінансових організацій, їх роль
у регулюванні світових економічних процесів // Вісник НБУ. – 2006. - №4. – С. 56-60.
7. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси. – К.: КНЕУ, 2011. – 119 с.
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Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильченко З. М.
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ЯК КАТАЛІЗАТОР ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
В Україні, як в і більшості країн світу, банки є найважливішими
фінансовими установами у сфері проведення грошово-кредитної політики,
надання платіжно-розрахункових послуг. Однак банківська діяльність є
ризиковою, тож крах навіть одного банку може спричинити ланцюгову
реакцію банкрутства інших – аж до настання системної банківської кризи.
Ефективна державна система гарантування збереження та повернення
банківських вкладів є неодмінною умовою залучення тимчасово вільних коштів
населення. Саме цим обумовлена актуальність дослідження умов та
особливостей функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб.Висвітленню цієї проблематики присвячено роботи багатьох українських
науковців, зокрема серед них: Алексеєнко М. Д., Базилевич В.Д., Безвухта С.Г.,
Васильченко З.М., Версаль Н.І., Волосович С.В., Міщенко С. В., Мороз А. М.,
Науменкова С. В., Примостка Л. О. та інші.
У 1998 р. Президентом України був підписаний Указ «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. З 20 вересня 2001
року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб», який набув чинності 24 жовтня 2001 р. Цим Законом
було передбачено, що Фонд гарантує кожному вкладнику учасника
(тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами,
включаючи відсотки (у розмірі 1200 гривень) [3].
23 лютого 2012 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 22 вересня
2012 р. Цей Закон розширив повноваження Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб, зокрема в частині щодо виведення неплатоспроможних банків з
ринку шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації
неплатоспроможних банків.
Аналізуючи динаміку депозитних вкладень населення в Україні, варто
зазначити, що з 1999 р. до 2014 р. обсяг номінальних вкладів зріс більш ніж у
230 разів до 402,6 млрд. грн., а реальних вкладень, що скориговані на рівень
інфляції, більш ніж у 44 рази до 77,4 млрд. грн. Середній розмір вкладу зріс з
806 до 8486 грн. (рис. 1).
З погляду банківської установи ситуація змінилася таким чином.
Порівняно з 2000 р., коли за рахунок вкладів фізичних осіб формувалось 22%
зобов`язань, станом на 01 серпня 2013 р. їх питома вага зросла до 40%, що
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свідчить про вагоме значення вкладів фізичних осіб в формуванні ресурсної
бази банків.
Все це стало можливим зокрема й через запровадження діяльності Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб. Для порівняння, темп приросту депозитів
населення з 1999 р. по 2014 р. становив в середньому 30,9%. З 1996 р. до 1999 р.
відповідний показник становив лише 3,8% [2].
Вочевидь, зростання граничної величини відшкодування можливих втрат
депозитних вкладень сприяє збільшенню середньої величини одного депозиту
та зростанню їх кількості, що в цілому збільшує ресурсну базу комерційних
банків, підвищує їх фінансову стійкість і стабільність.
На сьогоднішній день Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює
гарантування сум відшкодування за вкладами, включаючи відсотки, у розмірі
200 000 грн. Фонд гарантує кошти у готівковій і безготівковій формі у валюті
України або в іноземній валюті, розміщені вкладниками на умовах договору
банківського вкладу, банківського рахунку або шляхом оформлення іменного
депозитного сертифікату. Виплата гарантованої суми здійснюється Фондом
у національній валюті України. Вклади гарантуються окремо у кожному із
банків. У разі розміщення декількох вкладів в одному банку гарантується сума
всіх вкладів, але не більше визначеного законодавством розміру.
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

77,38
59,39
46,5649,48

1,60 1,73 1,74 2,35 2,83

42,5945,98
39,56
32,13
12,92
24,25
7,94
15,13
4,42

Рис. 1. Динаміка депозитних вкладень фізичних осіб
з урахуванням інфляції, млрд. грн.
Джерело:складено автором на основі [3]

Сплата зборів до фонду здійснюється в розмірі початкового збору, що
становить 1 відсоток від статутного капіталу банку; та регулярних зборів, що
нараховуються та сплачуються двічі на рік у розмірі 0,25 % загальної суми
вкладів; суми пені, коли в разі несвоєчасного або неповного перерахування
зборів сплачується подвійна облікова ставка НБУ від розміру не перерахованої
суми за кожний день прострочення.
Якщо проаналізувати світовий досвід страхування депозитів, то можна
виділити два варіанти організації системи страхування вкладів фізичних осіб. В
одному випадку створюється фонд, з якого здійснюються платежі в разі
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банкрутства банку. В іншому – передбачено систему, яка починає діяти, коли
потрібно робити платежі. У цьому випадку виплати фінансуються за рахунок
стягнення внутрішнього податку з банків.
Перший вид характерний для США. Саме тут страховий фонд
створюється з обов’язкових регулярних внесків банків. Розмір цього фонду
підтримується на рівні 1,25% загальної суми банківських депозитів, а розмір
внесків встановлюється залежно від мети підтримання фонду на цьому рівні.
Другий тип діє в Німеччині. Тут гарантування вкладів здійснюється
самими банками через їх галузеві об’єднання без прямої участі держави. З
добровільних внесків банків створюються страхові фонди, але розміри їх
невеликі, а внески банків складають 0,03% залишків депозитів у рік. Однак
банки беруть на себе відповідальність проводити у разі необхідності додаткові
внески.
Отже, вдосконалення та законодавче посилення повноважень ФГВФО,
сприятиме розширенню його можливостей по відшкодуванню депозитних
вкладень фізичних осіб, що, безумовно, приведе до підвищення довіри
населення до банківських установ.
1. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] // Національний банк
України: [сайт]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish
/category?cat_id=64097 – Назва з екрана.
2. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] // Національний
банк України: [сайт]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/Bank_supervision
/dynamics.htm.
3. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/

Онищенко Анастасія Олегівна
ІІ курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Тарануха І.Ю.
ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Зважаючи на те, що на поточний момент нормативна та методологічна
база щодо кредитування населення України є недосконалою та потребує
значних зусиль для її подальшого удосконалення, як з боку держави в частині
нормативного регулювання кредитних операцій, так і з боку комерційних
банків в частині розробки методик кредитування, покращання якості
обслуговування клієнтів та створення нових банківських продуктів для
населення, дослідження споживчого кредитування населення та перспектив
його розвитку в Україні, на мій погляд, є дуже актуальним.
На сьогодні,
споживче кредитування населення є однією з
найпоширеніших операцій банку. Пов’язано це з тим, що в Україні більшість
населення не спроможна купувати товари тривалого використання за рахунок
власних доходів.
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Споживчий кредит – це кредит, який надається тільки в національній
грошовій одиниці фізичним особам-резидентам України на придбання
споживчих товарів тривалого користування та послуг і повертається в
розстрочку [4]. Споживчий кредит має багато специфічних рис, пов`язаних із
особливостями сфери особистого споживання громадян.
По-перше, цей вид позики відображає відносини між кредитором і
позичальником, сутність яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на
відміну від позик, які надають суб`єктам господарювання для виробничих цілей
або для придбання активів, що породжують рух вартості (наприклад, акцій,
облігацій тощо).
По-друге, на відміну від інших видів кредиту, якими користуються
переважно суб`єкти господарювання, споживчі кредити одержують, як правило,
фізичні особи [4].
Розміри кредитів, що надаються громадянам України, обмежуються:
- граничними розмірами, встановленими комерційним банком для
конкретного виду кредитів;
- платоспроможністю позичальника, його здатністю повністю й у
встановлений строк повернути отриманий кредит;
- вартістю заставленого майна та цінних паперів, що можуть бути надані
позичальником (іншою особою) для забезпечення повернення кредиту з
урахуванням виду застави [1].
На сьогодні 30-50% всіх покупок в торговельних мережах здійснюються в
кредит. Лідером продаж у розстрочку є побутова, а також аудіо- і відеотехніка.
Найбільш розповсюджена сума покупки в кредит - $300-400. Біля 80% всього
ринку споживчого кредитування сконцентровано в крупних торгових мережах:
«Фокстрот», «Ельдорадо», «АБВ-техніка», «Евросеть», «Биттехніка» та інші.
Кредитуванням в торгових мережах займаються як банки, так і
підконтрольні їм кредитні союзи та інші кредитні оператори. При цьому 7090% кредитів, які видані покупцям у цих магазинах, випадають на ПриватБанк,
Правекс-Банк, Надра, Банк Ренесанс Кредит, Альфа-банк і Дельта-банк.
За даними НБУ, за 12 місяців (листопад-2012 - листопад 2013 р.)
споживчі кредити становили 83% всіх нових позик: на них припадало 110 з
132,3 мільярдів гривень кредитів, виданих фізособам. Найбільш інтенсивно в
2013 р. розвивався сегмент споживчого беззаставного кредитування [3].
Кредити в Україні здебільшого беруть жителі великих міст – Києва,
Дніпропетровська, Донецька, Одеси та Харкова. Ці міста відрізняються більш
високою забезпеченістю: тут багато підприємств і торговельних центрів, а у
людей є гроші і робота. Жителі інших регіонів України з кредитами пов'язані
набагато менше, особливо на Західній Україні. Отже, платоспроможне
населення в Україні зосереджено лише в містах-мільйонниках.
Згідно з даними Національного банку України, станом на 1 серпня 2013 р.
жителі України заборгували банкам 190 млрд грн. Для порівняння, на 1 серпня
2012 борги українців перед банками становили 189 млрд грн. [3]
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Для поліпшення ефективності споживчого кредитування в Україні, слід
вирішити наступні завдання:
- використовувати комплексні методики оцінки кредитоспроможності
позичальника - фізичної особи (це знизить привабливість деяких кредитних
програм, проте зменшить кредитний ризик);
- створити та забезпечити функціонування загальнодержавного бюро
кредитних історій;
- створити регіональні рейтингові агентства, які б концентрували
інформацію про всіх потенційних позичальників;
- банкам сформувати резерви у необхідних обсягах для покриття ризиків
проблемної заборгованості;
- використовувати в усіх банківських установах колегіального методу
авторизації кредиту, який забезпечує більш детальний контроль за наданням
кредитів;
- використовувати заставу, як найефективніший вид забезпечення і спосіб
мінімізації кредитного ризику;
- приділяти достатньо уваги питанням попередньої оцінки майна, що
приймається у заставу, для чого необхідно розглядати можливість створення
спеціальних відділів та налагодження співробітництва зі спеціалізованими
товариствами з оцінки майна та агентствами нерухомості.
1. Ачкасов М.В. Споживчі кредити [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.consumerinfo.org.ua/must_know/quality/581/4134/#print
2. Офіційний сайт Національного Банку України http://www.bank.gov.ua
90

3. Рейтенги банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.prostobank.ua
4. Споживче кредитування в Україні: сучасний стан і напрями розвитку [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal
/Soc_Gum/VUbsNbU/2011_3/VUBSNBU12_p227-p230.pdf

Опалийчук Анастасия Викторовна
ІІ курс, специальность «Финансы и кредит»
Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля
Научный руководитель: старший преподаватель Пестовская З.С.
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ
И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ
Банковский кризис 2008-2009 гг. способствовал кардинальным
изменениям в принципах сотрудничества банков, НБУ и Фонда гарантирования
вкладов физических лиц. В 2012 г. был принят Закон Украины «О системе
гарантирования вкладов физических лиц», что значительно ускорило срок
получения средств вкладчиками после признания банка неплатежеспособным.
В том же году была увеличена до 200 тыс. грн. максимальная сумма
гарантированных вкладов. При этом средний размер вклада на начало 2014 г.
составлял 8,5 тыс. грн.
По данным ФГВФЛ, на начало 2014 г. гарантии Фонда распространялись
на вклады 47,4 млн. человек, а их общий объем составлял 402,6 млрд. грн. На
ликвидации находятся АО «ЭРДЭ БАНК» и АО «Банк «Таврика», вкладчикам
которых уже выплачено более 99% от общей суммы гарантированного
возмещения.
В феврале-марте 2014 г. введены временные администрации в Банк
«Даниэль», АО «Брокбизнесбанк», ПАО «Реал Банк» и в Банк
«Форум».Суммарный депозитный портфель физлиц этих банков превышает 12
млрд грн, а активы ФГВФЛ составляют всего 8,1 млрд. грн.
Хотя при небольшом объеме собственных ресурсов ФГВФЛ имеет
возможность получать кредиты, целевую финансовую поддержку от НБУ и /
или Кабинета Министров, позволяет в полном объеме выполнять обязательства
перед вкладчиками проблемных банков (табл.1)
Кредитные союзы (КС) оказались заложниками проблемных банков, в
которые введены временные администрации. Всеукраинская ассоциация
кредитных союзов (ВАКС, 142 КС) обратилась к НБУ, ФГВФЛ и
Нацкомфинуслуг с требованием принять меры, чтобы КС могли забрать свои
деньги для расчетов со своими участниками и работниками, а также налоговой
системой. По законодательству, КС могут размещать временно свободные
средства только в объединенных кредитных союзах (ОКС), в банках,
вкладывать в ОВГЗ.
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Таблица 1
Динамика оттока средств физлиц из банков Украині в феврале 2014 г.
Топ-10 банков по оттоку средств
Топ-10 банков по оттоку средств
физлиц в гривне за февраль 2014 г.,
физлиц в валюте за февраль 2014г.,
млрд грн.
млн USD
ПриватБанк
-3,8 ПриватБанк
-280,3
Ощадбанк
-1,6 Брокбизнесбанк
-115,3
Дельта Банк
-1,2 Укрэксимбанк
-104,3
Брокбизнесбанк
-0,9 УкрСиббанк
-98,4
Райффайзен Банк Аваль
-0,8 Дельта Банк
-73,5
Укрсоцбанк
-0,6 Ощадбанк
-66,6
ПУМБ
-0,6 Укрсоцбанк
-63,5
Укрэксимбанк
-0,5 Райффайзен Банк Аваль
-50,8
УкрСиббанк
-0,4 ВТБ Банк
-50,6
ВТБ Банк
-0,4 Альфа-Банк (Украина)
-46,8
Пока сумма, заблокированная в проблемных банках, сравнительно
невелика – 10 млн грн. Но если проблемы банковского сектора усугубятся, для
кредитных союзов это обернется настоящей катастрофой.
Средства КС, вложенные в банки, рассматриваются как средства
юридических лиц, хотя фактически это деньги физлиц. Поэтому ВАКС
предлагает рассматривать эти средства как средства вкладчиков банков –
физлиц и по ст. 26 Закона «О гарантировании вкладов физлиц» гарантировать
их возмещение в установленном размере, включая процентный доход.
Еще 7 октября 2008 г. в Верховной Раде был зарегистрирован
законопроект №3265 «О фонде гарантирования вкладов кредитных союзов», а
позже, 18 марта 2010 г. зарегистрирована его новая редакция. Но Закон до сих
пор не принят.
Хотя кредитные союзы, в отличие от многих банков, которые, имея
рефинансирование, остановили кредитование, без государственной финансовой
поддержки и в 2008-2010 гг., и сейчас продолжают кредитование и выполняют
свои обязательства перед вкладчиками.
Не исключено, что подобные претензии к ФГФВФЛ могут предъявить
компании по страхованию жизни или институты совместного инвестирования,
работающие с накоплениями клиентов-физлиц. Так, по решению
Нацкомфинуслуг 27 февраля 2014 г. впервые была введена временная
администрация в «лайфовую» ЧАО СК «Зенит». Еще в феврале 2013 г. был
внесен законопроект № 2327 «О Фонде гарантирования страховых выплат по
договорам страхования жизни», но он тоже до сих пор не принят.
Ситуация, сложившаяся в ПАО «Брокбизнесбанк», затронула и
страховщиков, поскольку в нем находится часть средств Моторного
(транспортного) бюро Украины (МТСБУ, 72 СК – участников рынка
«автогражданки» и «зеленой карты») (всего гарантийные фонды МТСБУ
составляют около 380 млн грн.). Поэтому Лига страховых организаций
Украины (ЛСОУ, 80 СК) заявляет о необходимости мониторинга банков, в
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которых размещены средства небанковских финансовых учреждений,
предназначенные для выполнения обязательств в основном перед физлицами, а
их невозврат может привести к потери доверия населения к финансовой
системе и новому витку социальной напряженности.
Сотрудничество НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц
позволит сохранять ликвидность большинства банков и оперативно возвращать
депозиты вкладчикам проблемных банков. При этом для защиты вкладчиков и
сохранения ликвидности банковской системы Украины, введение НБУ
временных ограничений на проведение отдельных операций вполне оправданы.
Островський Владислав Олексійович
ІІІ курс, спеціальність «Економічна кібернетика»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Федоренко І.К.
ОЦІНКА РІВНЯ НАДІЙНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ
Банківська система є невід’ємною складовою ринкової економіки. Метою
діяльності банків є максимізація прибутку, що в умовах конкурентного
середовища досягається шляхом збільшення обсягів надання класичних та
нових банківських послуг через залучення клієнтів та розширення мережі
відділень та філій. Досягнення таких цілей стає недосяжним, якщо банківська
установа не стежить за власним рівнем надійності. Саме врахування цього
фактору сприятиме ефективній та стабільній роботі банку.
Питанням надійності роботи банків присвятили багато уваги такі науковці:
Г. Азаренкова, В.Бобиль, Ю. Галіцейська, І. Лис, О. Любунь, В. Ляшенко, Л.
Рябініна та інші.
Для більшості населення є невідомі методики оцінювання рейтингу
надійності банку, що створює труднощі для розміщення тимчасово вільних
коштів у банках. Більшість офіційних звітів про рейтинги та оцінки банків не
відповідають дійсності, тому потрібно навчитися власноруч визначати такий
показник. Що стосується поняття надійності банків, то у переліку критеріїв, що
характеризують фінансовий стан банку, такий термін відсутній, проте часто
вживаний у повсякденному житті.
Оцінка рівня надійності дає чітку та прозору інформацію про стан банку,
що у подальшому впливатиме на рішення щодо співпраці з ним. За допомогою
визначення рівня надійності окремо взятого банку відображається ситуація по
всій банківській системі, оскільки проблеми у діяльності однієї банківської
установи спричиняють негативні зрушення в економіці всієї країни.
Одним із відомих рейтингів є система оцінок, яку запропонували російські
вчені під керівництвом В.С. Кромонова. Характеристика рейтингових
показників цієї методики наведена в табл. 1.
Перед тим, як вирахувати загальний бал, кожному коефіцієнту
присвоюється питома вага його значущості для клієнтів (з погляду авторів
93

методики). Вирахування підсумкового балу надійності банку здійснюється за
наступною формулою:
Отже, загальна формула надійності враховує особливості структури
пасивів та активів комерційного банку.
Оціночна шкала підсумкової рейтингової оцінки надійності є такою:
90-100% – сильний;
70-89% – задовільний;
50-69% – посередній;
30-49% – граничний;
менше 30% – незадовільний.
Таблиця 1
Методика рейтингових показників В.С. Кромолова
Показник

Генеральний
коефіцієнт
надійності

Коефіцієнт
миттєвої
ліквідності

Кроскоефіцієнт

Генеральний
коефіцієнт
ліквідності

Формула

К1 =
К/АР

К2 =
ЛА/ОВ

К3 =
СО/АР

К4 =
(ЛА+ЗК)/
СО

Коефіцієнт
захищеності
капіталу

К5 = ЗК/К

Коефіцієнт
фондової
капіталізації
прибутку

К6 =
К/СК

Характеристика

Крити
чне
значен
ня

Вага

К – власний
капітал;
АР – робочі
активи

Показує
рівень
забезпечення
покриття ризикованих вкладень
банку його власним капіталом, за
рахунок якого погашатимуться
можливі збитки у разі неповернення
будь-якого активу

1

0,45

ЛА – ліквідні
активи,
ОВ –
зобов'язання
до запитання

Показує, чи використовує банк
кошти клієнтів як власні кредитні
ресурси

1

0,2

СО – сумарні
зобов’язання

Показує
рівень
трансформації
сумарних
зобов'язань
перед
ощадниками,
кредиторами
та
інвесторами у кредити, інвестиції
та посередницькі послуги

3

0,1

ЗК – захищений
капітал у вигляді
будівель,
обладнання,
інвентарю,
капітальних
вкладень,
дорогоцінних
металів

Показує забезпеченість коштів, що
довірені
банку
клієнтами.
Ліквідними активами, нерухомістю,
цінностями, тобто характеризує
здатність банку в разі неповернення
виданих позик задовольнити вимоги
кредиторів у мінімальний термін

1

0,15

Показує,
як
банк
ураховує
інфляційні процеси і яку частину
активів розміщує у нерухомість.
цінності та обладнання

1

0,05

Характеризує
ефективність
діяльності і незалежність від
окремих засновників

3

0,05

Складові формули

СК – статутний
капітал

Джерело: складено автором на основі [2, 3]
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Таким чином, результати аналізу надійності комерційних банків є
підставою для оптимізації структури пасивів і активів. Високі показники
надійності свідчать про оптимальну структуру пасивів і активів, низькі – про
необхідність оптимізації. Ефективним інструментом оптимізації структури
пасивів і активів комерційного банку є банківський маркетинг.
За даними про результати фінансової діяльності комерційних банків
України за 01.01.2014 року було обрано І групу банків та обчислено рівні
надійності банків, згруповано їх у табл. 2.
Бачимо, що серед обраної групи банків спостерігаємо не зовсім характерну
ситуацію для даної групи банків. Це пов’язано із поточною нестабільністю у
державі. Тому, дані банки, які є найкрупнішими в Україні за рейтингами
активів та надійністю, погіршили власні позиції.
Проаналізувавши дану методику оцінки надійності банків необхідно
зауважити, що вона є не зовсім пристосованою до практики і в конкретній
ситуації не дає можливості отримати достовірну інформацію, оскільки вагові
коефіцієнти визначаються суб’єктивно. Саме цей фактор є найбільш
негативним у методиці та не завжди може точно оцінити рівень надійності
банку, не враховує його особливостей та не враховує зовнішні фактори впливу
на банківську установу.
Таблиця 2
Групування комерційних банків України за рівнем надійності
Оцінка
Граничні межі,
Групи банків
надійності
%
сильний
90-100
–
задовільний
70-89
Райффайзен БанкАваль (71,71%),
ВТБ Банк (61,05%)
Укрсоцбанк (58,62%)
Укргазбанк (57,24%)
посередній
50-69
Перший Український Міжнародний Банк
(55,81%)
Банк Фінанси та кредит (55,36%)
Промінвестбанк (51,97%)
Ощадбанк (40,18%)
Укрсиббанк (39,49%)
Укрексімбанк (39,37%)
граничний
30-49
Приватбанк (38,76%)
Дельта Банк (38,24%)
Альфа-Банк (37,17%)
Надра Банк (31,54%)
незадовільний
менше 30
–
Джерело: складено автором за власними розрахунками за даними [7]

Незважаючи на це, аналіз підходів до оцінки надійності дає можливість
виявити проблемні зони не лише банків, а й усієї банківської системи, усунення
яких дасть можливість підвищити загальний рівень надійності банків України.
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7. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/
8. Рябініна Л. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку, їх взаємозв’язок
та відмінності . Банківська справа. - № 6. – 2009. – с. 72

Остролуцька Тетяна Миколаївна
V курс, спеціальність «Банківська справа»
Київський національний торговельно-економічний університет
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шульга Н.П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Транспарентність стає важливим питанням реалізації як монетарної
політики центральними банками, так і стратегії розвитку окремої банківської
установи. Термін «транспарентність» (прозорість) походить від англ.
«transparent» та латинського «trans» — прозорість, очевидність, зрозумілість,
чіткість [3]. З огляду банку, транспарентність (transparency) – розкриття ним
всім зацікавленим особам (кредиторам, інвесторам, громадськості) інформації
щодо цілей діяльності, правових, інституційних і економічних основ,
принципових рішень та їх обґрунтування, а також інформації, що прямо або
опосередковано пов’язана з його діяльністю, у повному обсязі, в доступній
формі та на своєчасній основі [2].
Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 7 (МСФЗ 7)
суб'єкт господарювання (банківська установа) повинна розкривати інформацію,
яка дає змогу користувачам оцінити характер та рівень ризиків, що виникають
унаслідок фінансових інструментів та на які суб'єкт господарювання
наражається на кінець звітного періоду. До того ж, надання якісної інформації
дає змогу користувачам сформувати загальну картину специфіки та рівня
ризиків, що виникають унаслідок використання різних фінансових
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інструментів. Оприлюднення одночасно якісної та кількісної інформації надає
змогу користувачам краще оцінити вплив ризиків на діяльність банків.
Розкриття якісної інформації банком повинно включати: вплив ризику на
їх діяльність; цілі, політику і процеси щодо управління ризиком та методи, які
використані для оцінки ризиків; будь-які зміни порівняно з попереднім
періодом [1]. Крім цього, банк має надати «споживачам» кількісну інформацію,
яка характеризує ступінь впливу ризиків на результати його діяльності.
У процесі дослідження транспарентності інформації щодо ризиків
банківської діяльності обрано для порівняння сім найбільших банків з першої
групи, які діють в Україні: ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»,
ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ
«ВТБ банк», а також ПАТ КБ «Приватбанк», в яких були ідентифіковані
наступні проблеми:
- відсутність інформації щодо «апетиту» банку до ризику;
- не розкрита організаційна структура управління ризиками;
- у більшості банків не зазначений профіль ризиків;
- не визначено стратегічні напрями управління ризиками;
- не розкрито інформацію про підсумки проведення стрес-тестування
ризиків.
Результати дослідження свідчать, що найбільш транспарентна
інформація щодо ризиків відображена на офіційних сайтах іноземних банків.
Зокрема, на сайті ВАТ «Сбербанк Росії» зазначається, що ним розроблена
інтегрована система управління ризиків. У річній консолідованій фінансовій
звітності банк описує процес інтегрованого управління ризиками. До того ж,
він надає відомості щодо впровадження Базеля 2, технології розрахунку VaR, а
також результатів розрахунку процентного, фондового та валютного ризиків за
допомогою цього методу. Серед досліджених семи банків України інформація
ВАТ «Сбербанк Росії» є найбільш транспарентною щодо ризиків.
HSBCHoldingsнадає інформацію про “апетит” до ризику, що викладено в
заяві групи, в якій деталізуються типи та рівні ризику. Цей документ, що
схвалений Радою, є ключовою інформацією для акціонерів. До того ж
описується процес складання матриці «апетиту» банку до ризику, що дає
можливість проаналізувати ключові показники банківської діяльності (капітал 1
рівня, рентабельність власного капіталу, та інші). До того ж банк HSBC
висвітлює детальну інформацію про результати стрес-тестування, а не лише
зазначає його проведення, як у вітчизняних банках. При цьому викладаються
різні сценарії розвитку подій та їх вплив на діяльність банку, а також
розкриваються ключові аспекти управління ризиками і надається інформація
щодо впровадження рекомендацій Базеля 3.
ING банк у розділі «Управління ризиками» описує бізнес-модель, а також
основні ризики, які виникають в процесі її реалізації. Банк демонструє “апетит”
до кожного з видів ризику, а також рівень його концентрації.
RoyalBankofScotland (RBSGROUP) розкриває детальну інформацію з
приводу обсягу капіталу усіх рівнів. У даному банку, на відмінну від всіх
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попередніх, надається інформація щодо ризику країни, по кожній установі, де
присутній банк. До того ж банк надає детальну інформацію щодо
організаційного забезпечення управління ризиками: перелік комітетів, розподіл
повноважень між ними та Правлінням. На жаль, цю інформацію не
розкривають банки, які працюють на теренах України.
Аналіз оприлюдненої інформації американських банків, зокрема,
JPMorganChaseandCompany та BankOfAmerica свідчить про розгалужену
організаційну структуру управління ризиками. BankOfAmerica ілюструє
числові значення капіталу відповідно до рекомендацій Базеля1 та Базеля 3;
подає детальну інформацію про резерви по можливих втратах за позиками;
значну увагу приділяє управлінню торговим ризиком. BankOfAmerica виділяє
ризик відповідності (Compliancerisk), тобто ризик юридичних або регулятивних
санкцій, втрати фінансових коштів чи шкоди репутації корпорації, що
виникають у зв'язку з недотриманням вимог, які діють у банківській сфері
(законів, норм і правил). Дотримання цих вимог передбачено
культуроюкорпорації та є ключовим компонентом управління ризиками.
Підрозділ TheGlobalCompliance відповідає за дотримання їх виконання;
розробляє програму відповідності вимог політиці управління ризиками;
здійснює моніторинг та тестування бізнес-управління; виконує оцінку ризику
щодо дотримання бізнесом законів, правил і розпоряджень, а також оцінює
ефективність управління бізнесом банку.
Результати аналізу транспарентності ризиків іноземних та українських
банківпредставлені в табл.1.
Серед іноземних банків було проаналізовано такі потужні банки як: ВАТ
“Сбербанк Росії”, HSBCHoldings, ING Bank, RoyalBankofScotland,
RaiffeisenBankInternational, JPMorganChaseandCompany та BankOfAmerica.
Навіть у цих банках була не досить повно розкрита інформація щодо ризиків.
Не всі банки зазначають їх “апетит” до ризику, профіль ризиків та результати
стрес-тестування. Проте всі іноземні банки надають інформацію щодо
впровадження та дотримання вимог Базельського комітету.Здебільшого в
проаналізованих банках відбувається впровадження рекомендацій Базеля3.
Банки в Україні практично не розкривають інформації щодо дотримання
вищезгаданих вимог, лише 1 з 7 проаналізованих банків інформує про
впровадження Базеля 3.
Отже, для вирішення проблеми транспарентності банківських ризиків в
Україні пропонується:
- розширити перелік та зміст публічної інформації;
- зобов'язати банки надавати інформацію стосовно рівня та управління
ризиками банку, максимально наближену до МСБО;
- внести зміни до Постанови НБУ від 28 березня 2007 року №98 «Про
схвалення
Методичних
рекомендацій
щодо
вдосконалення
корпоративного управління в банках України» в частині розкриття
ключових аспектів структури ризик-менеджменту, визначити напрями
взаємодії між Спостережною Радою і Правлінням в управлінні ризиками;
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№

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

- внести зміни до Постанови НБУ від 24 жовтня 2011 року №373
«Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності
банків України», щодо стягнення штрафу за непредставлення повної
інформації на сайті, яка передбачена законодавством.
Таблиця 1
Порівняння транспарентності інформації щодо ризиків в українських та
зарубіжних банках, станом на 1.01.2013 р.
Кількість
Питома вага банків, що
Назва інформації
досліджуваних
надають відповідну
банків,од.
інформацію %
Вітчиз Інозем
Вітчизчи Інозем
Разом
Разом
няних
них
зняних
них
Усього
7
7
14
Загальна кількісна
7
7
14
100,00
100,00 100,00
інформація
Загальна
якісна
7
7
14
100,00
100,00 100,00
інформація
«Апетит» до ризику
3
3
42,86
21,43
Організаційнезабез
печення управління
1
5
6
14,29
71,43
42,86
ризиками
Профіль ризиків
3
3
42,86
21,43
Стратегічні
напрями
1
5
6
14,29
71,43
42,86
управління
ризиками
Впровадження
рекомендацій
1
7
8
14,29
100,00
57,14
Базеля 2
Впровадження
рекомендацій
6
6
85,71
42,86
Базеля 3
Технологія
5
5
71,43
35,71
розрахунку VaR
Результати стрес3
3
42,86
21,43
тестування
Джерело: розроблено автором на основі консолідованих фінансових звітів банків

Таким чином, публічне розкриття інформації за власною ініціативою
необхідно розглядати як найвищий рівень транспарентності.Досягнення
високого рівня транспарентності ризиків банківської діяльності – тривалий
процес, зумовлений не тільки економічними, але й соціальними
чинниками.Ступінь розкриття інформації регулюється насамперед мотивами
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доцільності банків. Головним стимулом для підвищення прозорості українських
банків є умови залучення ресурсів на міжнародних ринках.
1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 (МСФЗ 7). Фінансові інструменти:
розкриття інформації.-IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://msfz.minfin.gov.ua
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).
3. Довідково-інформаційна підтримка підприємців [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://www.businessvoc.ru

Палій Олена Віталіївна
II курс магістратури, спеціальність «Банківська справа»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. ЧеркашинаК.Ф.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРИСУТНОСТІ ІНОЗЕМНОГО
КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Іноземний капітал займає дедалі більше місце в банківській системі
України. Підвищення його ролі в цілому позитивно впливає на розвиток
банківської системи, зокрема через механізми міжбанківської конкуренції,
створення якісно нового фінансово-економічного середовища, покращення
фінансового та організаційного менеджменту банку, збільшення капіталізації
вітчизняних банків, здешевлення вартості фінансових ресурсів, розширення
асортименту банківських послуг та підвищення їх якості, впровадження
міжнародного досвіду ведення банківської справи, використання новітніх
банківських технологій, покращення якості обслуговування клієнтів.
Однак присутність іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі
має низку негативних моментів: прихід іноземних банків, які не мають високих
міжнародних рейтингів, надійності, достатнього обсягу капіталу; ускладнення
банківського нагляду; ймовірність збільшення спекулятивних операцій та ін.[4]
Особливістю присутності іноземного капіталу у банківському секторі
України є те, що він може бути представлений частково та повністю.
Починаючи з третього кварталу 2008 р., економіка України поряд з
рештою країн світу зазнала впливу найважчої фінансово-економічної кризи. З
приходом кризи кількість банків з іноземним капіталом дещо зменшилася – з 53
у 2010 до 51 у 2011 рр., а частка іноземного капіталу – з 36,7% до 35,8%. Проте
це було лише тимчасове явище, оскільки вже станом на 2012р. іноземні банки
не просто повернули свої позиції, вони перевершили їх: на сьогодні банків з
іноземним капіталом є 56, частка іноземного капіталу в них становить 37,8%.
Результати проведених розрахунків під час аналізу діяльності іноземних
банків в Україні засвідчили, що станом на 01.01.2012 іноземні інвестори
контролюють 47,5% активів банківської системи, що майже в 5 разів більше,
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ніж у 2006 р. Найчисельнішим типом іноземних банків в Україні є дочірні
структури міжнародних фінансових груп. При цьому їхня кількість і частка в
активах банківської системи суттєво зросла протягом 2006-2012 рр.
Діяльність іноземних банків, завдяки високому рівню зовнішньої
підтримки та високій частці в системі, лишається одним із вагомих факторів
впливу на подальший розвиток банківської системи України.
Допуск іноземного капіталу в банківський сектор можливий лише до того
рівня, за якого зберігається національний контроль за банківською системою.
Характерно, що подібні обмеження здійснюють більшість розвинених країн
світу, а деякі зовсім заборонили приплив іноземного капіталу в банківський
сектор. І це не вважається ігноруванням ринкових засад міжнародного
співробітництва в економічній сфері чи порушенням вимог Світової організації
торгівлі. Цікаво відзначити, що коли в США у 2000 р. іноземні банки
заволоділи лише 12 відсотками банківських активів, в керівних колах цієї
країни виникли серйозні побоювання щодо встановлення іноземного контролю
над банківською системою США. Поглинання національної банківської
системи та залучення зовнішніх інвестицій – далеко не тотожні поняття.
В Україні, процес іноземного кредитування та інвестування матиме
позитивні наслідки при виконанні державою деяких умов:
1. Наявність відповідної законодавчої бази щодо іноземного
кредитування й інвестування;
2. Присутність ефективних програм цільового використання коштів;
3. Належний рівень державного регулювання;
4. Врахування специфіки відносин між країнами-суб'єктами;
5. Підтримка таких програм зі сторони держави та забезпечення вільного
розвитку та інші [5].
Також, можливим виходом для вітчизняних банків може бути інтенсивна
реалізація стратегії пристосування до європейських стандартів ведення
банківської справи, на основі перегляду реальних шансів та ризиків у
конкурентній боротьбі з банками, капітал в яких є іноземним.
Цілком очевидно, що регулювання доступу іноземного капіталу в
банківський сектор України потребує системного підходу і має базуватися
передусім на заходах підтримки конкурентоспроможності банків з іноземним
капіталом, використанні їхніх технологічних та організаційних переваг для
підвищення інституційного потенціалу вітчизняної банківської системи
загалом.
Отже, на сучасному етапі розвитку банківської системи й економіки
України прихід іноземних інвесторів у фінансовий сектор цілком закономірний
і природний. І тепер саме від державної політики в галузі регулювання даних
процесів залежить можливість використання всіх переваг від іноземних
інвестицій у банківську систему та нівелювання вірогідними ризиками.
1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
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2. Офіційний сайт Національного банку України / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua.
3. Аналіз банків України: огляд, графіки, факти / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://www.bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-analityka.html.
4. Корнилюк Р. Українські банки в тенетах іноземного капіталу [Текст] / Р. Корнилюк //
Економічна правда. – 2010.
5. Шкура І. С. Іноземний капітал в банківському секторі України [Текст] / І. С. Шкура //
Вісник Академії митної служби України. – 2007. – №3(35). – С. 17.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Дефіцит державного бюджету, відсутність власних коштів у більшості
українських підприємств, неприпустимий податковий тиск та інші проблеми все це негативні чинники, які виступають сьогодні невід’ємною частиною
механізму фінансування інвестиційної діяльності в України, позбавляють
можливості реалізації стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
лише за допомогою традиційних джерел фінансування. Для забезпечення
інвестиційної безпеки України потрібні нові альтернативні джерела
інвестиційних ресурсів, серед яких у першу чергу доцільно розглянути питання
розвитку страхових компаній, які в розвинутих країнах є одним з найвагоміших
інституційних інвесторів на фінансовому ринку.
Наприкінці ХХ ст. діяльність страхових компаній набула глобального
масштабу. Страхові компанії нагромадили величезні інвестиційні ресурси, що
мало значний вплив на макроекономічні пропорції розвитку багатьох
розвинених країн [1, С.16]. Роль страхових компаній на фінансовому ринку
визначається тим, що вони можуть зосередити великі кошти для подальшого
їхнього інвестування. Страхові компанії як посередники мають такі можливості
акумулювати й професійно інвестувати капітал, які недоступні для окремих
інвесторів [1]. З цієї причини рівень розвитку страхової системи впливає на
загальний рівень розвитку фінансової системи і на інвестиційну безпеку у
цілому, тому дослідження особливостей функціонування страхових компаній є
актуальним.
Страхові компанії відіграють надзвичайно велику роль на фінансовому
ринку, забезпечуючи інвесторам страховий захист від різного роду ризиків.
Угоди страхування, що з ними укладаються, є основою для фінансового
забезпечення інвестиційних проектів. Пасивні та активні операції страхових
компаній носять специфічний характер і суттєво відрізняються від аналогічних
операцій банків та інших кредитно-фінансових установ. Так, активні операції
складаються із інвестицій у державні облігації центральних і місцевих органів
102

влади, в облігації та акції приватних корпорацій іпотеку та нерухомість, а також
у борг під поліси. Позики під поліси - це, по суті, кредитування осіб, що
застрахувалися в даній компанії. Особливістю активних операцій компаній зі
страхування життя полягає в тому, що це, в основному, довгострокові вклади
на 5, 10 і більше років. Страхові компанії володіють достатніми
довгостроковими страховими резервами і є основними постачальниками
довгострокового капіталу на національних фінансових ринках провідних
західних країн.
Особливо великих масштабів діяльність страхових компаній досягла в
США, Англії, Японії. За період з 1956 по 1965 р. компанії страхування життя в
США володіли 1/8 усіх грошових фондів кредитно-фінансових інститутів. Так,
у Німеччині частка страхових компаній виросла в загальних активах кредитнофінансових установ з 7,5 у середині 50-х років до 10% у 80-х роках. У Японії
питома вага страхових товариств збільшився з 4,3 до 7% за той же період. За ці
ж роки частка страхових компаній у фінансових активах виросла в Англії з 41,8
до 61,7%, у Швеції – з 22, до 25,2%. У країнах з відносно низьким рівнем
розвитку страхової справи питома вага страхових товариств порівняно
невисока. Так, в Іспанії вона становить близько 5%, а в Португалії – 3% [1].
У 60–90-і рр. ХХ ст. помітно знизилась питома вага банків, а частка
страхових компаній, пенсійних фондів і інвестиційних компаній значно
виросла. Підвищення значення страхових компаній на грошовому ринку
свідчить про те, що відбулися важливі зміни в структурі кредиту західних
країн. З одного боку, посилення ролі страхових компаній привело до
загострення конкурентної боротьби за заощадження довгострокового характеру
між різними кредитно-фінансовими інститутами. з іншого - комерційні банки
монополізували операції залучення коштів на поточні рахунки, але ці кошти
мають велику мобільність і тому вкладення їх у довгострокові зобов'язання
пов'язані з великим ризиком. Компанії страхування життя мають перевагу
перед банками, оскільки у них є найбільші можливості для дострокового
інвестування, а вкладникам вигідніше зберігати свої заощадження в страхових
компаніях.
Економічна зумовленість страхового захисту пояснюється необхідністю
створення такого різновиду людської діяльності, який ґрунтується на
акумуляції фінансових засобів з метою відшкодування збитків, спричинених
настанням шкідливих для здоров'я та (або) матеріального благополуччя подій,
як фізичним, так і юридичним особам, що створює сприятливі умови для
безперебійного процесу суспільного відтворення.
У соціальному плані страхування є формою (способом) участі держави,
роботодавців та громадян у справі захисту особистих інтересів громадян і
створення у такий спосіб умов для забезпечення соціальної та політичної
стабільності в суспільстві.
В юридичному аспекті страхування є різновидом цивільно-правових
відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі
настання певних подій (страхових випадків), визначених договором
страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що
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формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових
платежів. [4]Отже у загальному вигляді, страхові компанії - це фінансові
посередники, які здійснюють виплати своїм клієнтам при настанні певних
подій, обумовлених у договорі страхування (страховому полісі).
Існує два типи страхових компаній:
- компанії зі страхування життя (Life company, або LС), що
спеціалізуються на продажу полісів, які забезпечують виплату доходу в разі
смерті особи, втрати працездатності через хворобу або звільнення з роботи;
- компанії зі страхування майна та від нещасних випадків (Property and
Casuality company, або Р&С), які виплачують компенсацію власникам полісів
при втраті майна чи при настанні нещасних випадків і які ще називають
компаніями, що здійснюють ризикове або захисне страхування [9].
Ринок
страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших
небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній
станом на 30.06.2013 становила 415, у тому числі СК «life»1 - 62 компанії, СК
«non-life» – 353 компаній, (станом на 30.06.2012 - 446 компаній, у тому числі
СК «life» - 65 компаній, СК «non-life» - 381 компанія).
Тенденція зміни основних показників діяльності страхового ринку за
останні чотири квартали 2012-2013 рр. свідчить про наявність якісних зрушень
на цьому ринку.
Таблиця 1
Кількість страхових компаній у І півріччі 2012 – 2013 рр. [3]
Кількість страхових
Станом на 30.06.2012
Станом на 30.06.2013
компаній
Загальна кількість
446
415
вт.ч. СК«non-Life»
381
353
в т.ч. CК «Life»
65
62
Так, у порівнянні з першим півріччям 2012 р. обсяг надходжень валових
страхових премій зріс на 4 752,4 млн. грн. (49,6%), обсяг чистих страхових
премій збільшився на 1 459,6 млн. грн. (16,3%). Основним фактором
збільшення валових страхових премій у порівнянні з першим півріччям 2012 р.
стало збільшення обсягу валових страхових премій, зокрема, із добровільного
майнового страхування (темпи приросту 58,2%), в т.ч. зі страхування
фінансових ризиків (темпи приросту 142,6 %), добровільного страхування
відповідальності (темпи приросту 194,2 %), страхування життя (34,0%).
Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за
перше півріччя 2013 р. становила 72,8%, що на 21 в.п. менше в порівнянні з
першим півріччям 2012 р.
Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. (27,1%)
зменшився на 11,2 в.п. та становив 15,9%. Таке падіння відбулося за рахунок
майже незмінного обсягу страхових виплат при збільшенні на 49,6%
надходжень валових страхових платежів.
Обсяг чистих страхових виплат зменшився на 10,6%. У структурі
зазначеного показника відбулися значні зміни в розрізі видів страхування: у
порівнянні з першим півріччям 2012 р. приріст страхових виплат відбувся за
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такими видами страхування: медичне страхування (13,1%), страхування життя
(54,2%), при цьому зменшилися чисті страхові виплати зі страхування
медичних витрат (11,9), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних
явищ (46,2%), майна (45,7%), страхування кредитів (44,3%), страхування
фінансових ризиків (85,6%).
Чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена
картка») не змінилися.
Операції вихідного перестрахування всередині країни у І півріччі 2013 р. за
рахунок стрибка в обсягах перестрахових премій, збільшилися з 604,2 млн. грн.
до 3 896,9 млн. грн. та істотно вплинули на динаміку основних показників
діяльності страховиків.При цьому і без того незначні частки страхових виплат,
що компенсовані перестраховиками, у І півріччі 2013 р. зменшилися на
21,5%.Страхові резерви станом на 30.06.2013 р. зросли на 23,0% у порівнянні з
аналогічною датою 2012 р. що пояснюється істотним збільшенням надходжень
валових страхових платежів у І півріччі 2013 р.
Приріст загальних активів страховиків у обсязі 29,7% у порівнянні з
аналогічною датою 2012 р. частково пояснюється тим, що до загального обсягу
активів, у зв‘язку зі змінами звітних форм для страховиків, стали включатися
частки перестраховиків у страхових резервах у обсязі 2 744,6 млн. грн., яка до
цього не збільшувала величини активів страховиків.
Динаміка обсягів активів, статутних капіталів та страхових резервів
страховиків продовжує демонструвати помірне зростання, проте якість та
адекватна диверсифікація активів все ще залишаються для страховиків
проблемним питанням.
Водночас, в структурі всіх активів зросли обсяги державних цінних
паперів з 1740,3 млн.грн. до 2714,0 млн.грн.), прав вимог до перестраховиків (з
1395,9 млн.грн. до 2672,2 млн.грн.), банківських вкладів ( з 8044,2 млн.грн. до
8504,8 млн.грн.) та акцій (з 12265,0 млн.грн. до 16495,1 млн.грн.). Станом на
30.06.2013 у порівнянні з аналогічною датою 2012 року структура активів
дозволених категорій, які використовують страховики для представлення
коштів страхових резервів, суттєво не змінилася. При цьому, спостерігається
зменшення частки грошових коштів на поточних рахунках (з 11,8% до 9,4%),
банківських вкладів (депозитів) (з 45,4% до 41,8%), збільшилася частка
державних цінних паперів (з 14% до 15,3%), частка прав вимог до
перестраховиків (з 9,1% до 14,9%). [3]
Отже, аналіз сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку вітчизняного
страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні
функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи
страхування.
В Україні страхові компанії хоча і поступово стають активним
інституційним інвестором на фінансовому ринку, але за останній рік їх
кількість стало меншою. Вітчизняні страхові компанії не є активними
інвесторами на ринку корпоративних облігацій з причини низького рівня
розвитку українського ринку облігацій в цілому, поширеності непублічних
емісій та цільових облігацій. На відміну від світових тенденцій, коли страхові
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компанії вкладають капітал переважно в конвертовані облігації [1], вітчизняні
страхові компанії охоче інвестують свої резерви в цінні папери з більш високим
ризиком, зокрема в акції.
Оскільки інвестиційний потенціал страхових компаній значний, а страхова
галузь розвивається динамічно, подальше зростання обсягу інвестування
активів страхових компаній в акції могло б сприяти загальній активізації
розвитку українського фондового ринку та забезпечити інвестиційну безпеку
держави. Але в цілому, незважаючи на перспективність інвестиційної
діяльності українських страхових компаній на ринку акцій, обсяг таких
інвестицій поки що залишається відносно невеликим.
Основним напрямком активізації діяльності страхових компаній – за умови
достатньо динамічного розвитку ринку корпоративних облігацій в цілому, –
повинно бути збільшення частки коштів, інвестованих в корпоративні облігації
(для компаній, що страхують життя – переважно в довгострокові, а для
компаній, що страхують від ризиків – в короткострокові і середньострокові).
Крім того, збільшення частки корпоративних облігацій в портфелі
інвестицій страхових компаній сприятиме зменшенню ризиків страхових
компаній. Фінансова стабільність страхової компанії, що інвестує кошти в
корпоративні облігації, буде тим вищою, чим вищою буде ймовірність, що
сформований страховою організацією фонд буде достатнім для повного
відшкодування збитків страхувальників.
1. Базилевич В.Д. Нова парадигма страхування в умовах глобалізації.- Збірник наукових
праць. -Економіка - Вісник Київського національного університету ім.. Т.Шевченка,
Київ, 2008. – 186 с
2. Про страхування : Закон України від 17 березня 1996 року No 85/96-ВР, зі змін. та
доп. [Електронний ресурс] / Офіційниий сайт Верховної Ради України. — Режим
доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=85%2F96-%E2%F0.
3. Звіти про основні показники розвитку страхового ринку України за 2012-2013 рр. –
[Електронний ресурс] Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files/docs/zvit/straxovi213.pdf
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ПОДАТОК НА ДЕПОЗИТНІ ВКЛАДИ: НЕОБХІДНІСТЬ, ПОРЯДОК
УТРИМАННЯ ТА НАСЛІДКИ ВВЕДЕННЯ
З метою ефективного виконання функції з забезпечення суспільними
благами населення, кожна держава повинна мати відповідні кошти, які
мобілізуються в бюджеті. Ці кошти вона отримує за рахунок власних доходів,
які надходять від виробничої та інших видів діяльності та податків, які
сплачують юридичні і фізичні особи із своїх доходів [2, с. 25].
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Податкові надходження, які поповнюють державний бюджет,
визначаються, як доходи від сплати відповідними суб’єктами обов’язкових
платежів. До податкових надходжень належать прямі і непрямі податки, збори
та обов’язкові платежі. Зокрема, вони включають податки на доходи, податки на
прибуток, податки на збільшення ринкової вартості активів, платежі за
використання природних ресурсів, акцизи, податок на додану вартість, ввізне
мито, плату за ліцензії та ін.
На даний час, враховуючи економічну ситуацію в державі та досвід інших
країн у питанні включення певних видів податків до складу доходів державного
бюджету, слід звернути увагу на один із ефективних способів залучення
додаткових коштів – податок на так званий «пасивний дохід».
Пасивний дохід – це дохід, який не потребує особистої участі одержувача
і не потребує щоденної діяльності, включає доходи у вигляді процентів,
дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів [3, с. 1].
Верховною Радою України прийнято Закон України від 27.03.2014 року №
1166-VII „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні”. Ним було змінено порядок оподаткування
пасивних доходів. Відповідно до Закону до загального річного доходу платника
включатиметься дохід, отриманий у вигляді дивідендів, виграшів, призів та
процентів, окрім тих процентів, сума яких не перевищує в рік сімнадцять
прожиткових мінімумів (у 2014 році цей показник складає близько 20 тисяч
гривень). Також не включатимуться до такого доходу проценти та дивіденди,
що не підлягають оподаткуванню відповідно до норм Податкового кодексу.
Оподаткування пасивних доходів, отриманих фізичними особами
протягом звітного місяця, здійснюватиме податковий агент за ставкою 15
відсотків. У свою чергу, отримувач таких доходів повинен буде здійснити
річний перерахунок.
Оподаткування проводитиметься за ставками 15%, 20% та 25%. Розмір
ставки залежатиме від загальної суми під час проведення річного перерахунку.
Результати перерахунку зазначаються в податковій декларації [4].
Згідно з Законом України „Про запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні” вищевказані ставки
застосовуються, якщо:
база оподаткування звітного податкового року не перевищує 204
прожиткових мінімуми - 15 відсотків( у 2014 році – це 248 472 грн.);
база оподаткування звітного податкового року перевищує 204
прожиткових мінімуми, але не перевищує 396 прожиткових мінімумів,
до суми такого перевищення - 20 відсотків (від 248 472 до 482 328
грн.);
база оподаткування звітного податкового року перевищує 396
прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення - 25 відсотків [1].
Податок не стосується суми доходів, отриманих платником податку у
вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику та на
боргові зобов’язання Національного банку України [5].
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Під час річного перерахунку нарахований до сплати податок зменшується
на суму, яка вже була утримана податковими агентами. Отриману позитивну
різницю податку платник повинен включити до річної податкової декларації. [4]
Важливим є те, що оподатковуватимуться не депозити, а тільки доходи від
них. Встановлення даного податку відповідає принципу соціальної
справедливості, який полягає в установленні податків та зборів відповідно до
платоспроможності платників податків.
За даними Міністерства фінансів податком обкладатимуться 1,5% всіх
вкладників, саме стільки відсотків вкладників мають вклади, більш ніж 100 тис
гривень, на яких припадає 70% усіх банківських заощаджень.
Також введення податку на депозитні вклади, урядовці виправдовують
міжнародною практикою. Наводиться приклад Литви та Японії – з відсотковою
ставкою 15, Польщі – з відсотковою ставкою 19, Німеччини – з відсотковою
ставкою 25, Швейцарії – з відсотковою ставкою 35, Нідерландів – з
відсотковою ставкою від 37 до 52 [6]. Подібні заходи також вживаються і
урядом Кіпру.Податок на депозитипонад 100 тисяч євро в найбільшому банку
Кіпру складає до 30% [7].
Оподаткування доходів з депозитів здійснюється також в Російській
Федерації. Відповідно до статті 224 пункту 2 Податкового кодексу Російської
Федерації, оподаткування депозитних вкладів встановлено у розмірі 35%.
Відсотки за вкладами охоплюють такі доходи з депозиту: за депозитами в
рублях – такі доходи, за якими ставка у відсотках більша за ставку
рефінансування. Наприклад, коли ставка за вкладом – 11%, а ставка
рефінансування – 9,25%; за депозитами у валюті – в тому випадку коли ставка
валютного депозиту 9% річних.
Податки нараховуються на дохід, розмір якого перевищує вказані законом
норми. Агентом в нарахуванні, утриманні та перерахуванні коштів до
державного бюджету виступає сам банк.
Щодо міжнародної практики, то тут слід зазначити, що різні країни світу
використовують три процедури оподаткування депозитних вкладів громадян:
у більшості країн Європи податок утримується при виплаті відсотків.
Платник податку «не бачить» суми коштів, що утримуються – тобто
реально це проявляється у зменшенні відсотків за депозитом. Даний
механізм збору є найпростішим;
у Швеції, Данії та Нідерландах процедура збору схожа з прийнятою
українською, відсоткові доходи включаються платником податку в
податкову декларацію за певний рік, і утримуються у відповідності з
діючою шкалою оподаткування депозитних вкладів;
у Німеччині, Франції та Іспанії використовується система попередньої
оплати для отримання податку на доходи [3, с. 2-3].
З огляду ситуації, що склалась в Україні слід зазначити, що український
уряд вимушений шукати кошти в банківській системі з метою поповнення
державного бюджету. Проте, слід розуміти й те, що дані заходи не
стимулюватимуть збільшення депозитних вкладів і не підвищать довіру
громадян до банків. Так, утримання податку з доходів по депозиту не
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вітатиметься серед громадян, і можливо не спричинить бажаного ефекту, а може
спричинити паніку серед населення. Не виключено, що люди масово почнуть
знімати свої заощадження з депозитів. Тому досить важливим кроком після
прийняття даного Закону є роз’яснення громадянам необхідності та механізму
утримання даного податку.
Таким чином, введення податку на депозитний дохід обумовлено
необхідністю поповнення державного бюджету. Проте, прийняття цього Закону
можливо спричинить:
роздрібнення депозитів або взагалі відтік таких вкладів із банківської
системи;
посилення конвертації населенням своїх заощаджень в інші більш
стійкі валюти, в тому випадку, якщо з гривневих вкладів знімуть
частину відсоткового доходу, який компенсує девальвацію гривні;
не дотримання банківської таємниці, адже щоб створити базу
оподаткування, банки будуть змушенні надавати інформацію про
розміри депозитних вкладів населення;
додаткові комісійні банків, в тому випадку, якщо їм доведеться
утримувати новий податок і виконувати обов’язки податкових агентів;
додаткові видатки уряду на роз’яснення необхідності та механізму
утримання нового податку.
Крім того, із запровадженням даного податку уряд не врахував поточну
ситуацію в банківській системі. Адже це може нанести шкоди банківській
системі та спричинити відтік вкладників. З метою збереження клієнтської бази,
на нашу думку, слід розглядати можливість підвищення відсоткової ставки по
депозиту, що може компенсувати вкладникам їхні втрати.
1. Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для
економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 року № 1166-VII [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1166-18.
2. Михайлишин Л.Р. Податкова система України: Навчальний посібник / Михайлишин
Л.Р. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – 460 с.
3. Швагер О.А. До питання механізму включення податку на пасивні доходи до складу
податкових надходжень державного бюджету [Електронний ресурс] / О.А. Швагер. –
Режим доступу: lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/2_7_2012/07_02_10.pdf
4. Змінено порядок оподаткування пасивних доходів [Електронний ресурс]. – Режим
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5. Не дивлячись на нестабільність банківської системи запровадили податок на
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РОЛЬ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
ТА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
УКРАЇНИ
В сучасних умовах нестабільності вітчизняної економіки актуальним
постають питання розвитку її ринку фінансових ресурсів, як одного із
ключових елементів функціонування фінансової системи. Все більшу роль
відіграє даний сектор в умовах трансформації українського господарства в
напрямку руху до європейських стандартів, як одне із ключових джерел
фінансування цих незворотних процесів.
Під впливом інтеграційних процесів сучасний ринок фінансових ресурсів
також змушений трансформуватися. Він знаходиться під впливом руху
капіталів із різних сфер фінансової системи, країн світу, інтеграційних
процесів. Усе це відповідним чином відображається на фінансовому ринку
України.
Саме тому, актуальність даної теми зумовлена необхідністю розвитку
фінансового ринку України. Організації оптимальної
та максимально
ефективної взаємодії банківських інститутів та страхових компаній, виконання
покладених на них функцій обумовлює необхідність дослідження умов їх
функціонування на фінансовому ринку.
Проблематику ефективного використання фінансових ресурсів банками та
парабанками досліджували цілий ряд учених. До них можна віднести В.Т.
Александрова, В.Д. Базилевича, О.А. Білоуса, О.Д. Вовчак, О.І. Ворона, А.С.
Гальчинського, Дж. Доллана, С.П. Зубика, М. Лівінгстона, І.О. Мітюкова, Я.М.
Міркіна, О.Л. Смірнова, М.І. Савлука, В.М. Шелудько, З.С. Шершньову та
інших. Однак, деякі питання не достатньо досліджені, а саме: порядок взаємодії
чи конкурентної боротьби на ринку банківських та парабанківських інститутів,
порядок організації роботи фінансових посередників з метою залучення
фінансових ресурсів та їх ефективного інвестування і т.д.
Метою роботи є дослідження ролі та порядку взаємодії банків та страхових
компаній на фінансовому ринку України, ефективності використання ними
існуючих можливостей.
Важливим гравцем небанківському ринку фінансових послуг виступають
страхові компанії, які зазвичай залучають та вкладають величезні обсяги
грошових коштів. Компанії здійснюють інвестиційну діяльність з метою
отримання максимального прибутку. Структура активів страхових компаній
США наведена у таблиці 1.
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Таблиця 1
Структура активів страхових компаній США за 2013 рік
Частка у
Сума
Назва активу
загальних
млрд. дол.
вкладах у %
Облігації
2536
75,5
Корпоративні облігації
1546,2
46
облігації та акції не агенств
247,9
7,4
Забезпечені цінні папери
171,5
5,1
Казначейські
та
федеральні
263,6
7,8
зобов'язання
іпотечні цінні папери агенств
249,5
7,4
Державні та муніципальні цінні папери
38,7
1,2
афілійовані облігації
18,8
0,6
іпотечні кредити
323,1
9,6
політичні кредити
126
3,7
готівка та короткосторокові інвестиції
96,5
2,9
акції
78,4
2,3
деривативи
44,4
1,3
нерухомість
20,6
0,6
інші інвестиції
135,3
4
Всього
3360,5
100
Очевидно, що вони інвестують досить багато шляхом купівлі
корпоративних облігацій. Проводячи аналогії з закордонними інститутами
страхування потрібно відзначити, що в Україні значно менші обсяги
інвестування, але різниться і структура. Українські інвестор надають перевагу
більш стабільним способам інвестування. Необхідно зауважити, що
законодавство не створює ніяких перешкод для інвестиційної діяльності цих
компаній. Межі, встановлені для вкладання коштів для даних інститутів,
наведені на рис. 1. Рис. 1 показує можливу структуру активів страхових
компаній відповідно до Закону України «Про страхування».
Проте, як свідчать дані статистики, не всі вітчизняні компанії
використовують ті можливості для інвестування, які надає їм держава. Із
вищезазначеного очевидно, що регулюючі органи, які займаються розробкою
законопроектів не чинять перешкод для інвестицій страхових компаній у акції
вітчизняних підприємств. Таким чином створюються умови для сприяння
підприємцям, які бажають залучити додатковий капітал шляхом випуску та
розміщення акцій.Страхові компанії могли б виступати одним із найбільших
інвесторів на фінансовому ринку, але вони надають перевагу довгостроковим
цінним паперам з низькою дохідність, що емітовані державою та розміщують
кошти на депозитах. На рис.2 зображено структуру вкладень українських
страхових компаній [1].
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Рис. 1. Структура активів страхових компаній США
Рис. 2 свідчить про те, що страхові компанії надають перевагу менш
ризиковим методам інвестування. На першому місці у них все ще знаходяться
максимально надійні методи вкладення коштів, серед яких значну роль
відіграють банківські депозити. Таким чином ми можемо переконатися у
вагомій ролі банківських структур на фінансовому ринку.

Рис. 2. Структура активів страхових компаній України
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Для ефективного розвитку фінринку пріоритетним напрямком взаємодії
страхових компаній та банків була б кооперація зусиль на ринку цінних
паперів, але в умовах недостатності його розвитку дана взаємодія обмежується
лише одним із надійних способів збереження коштів на депозитних рахунках.
Тому взаємодія цих установ на фінансовому ринку може полягати у двох
напрямках розвитку: розрахунково-касового обслуговування та спільної
діяльності з надання комплексної допомоги клієнтам [3]. Можна наголосити на
тому, що переваги від такої взаємодії отримають обидва учасники.
Перевагами для страхових компаній від банківсько-страхової інвестиційної
інтеграції є отримання ними можливості:
• розміщувати власні фінансові ресурси на депозити в банках або
інвестувати в корпоративні цінні папери, емітентами яких виступають банки;
• користуватися консалтингово-супроводжувальними послугами банків
при придбанні акцій, облігацій;
• можливість отримати нових клієнтів в особі банків надаючи послуги
перестрахування та страхування фінансових ризиків і емітуючи деривативи.
Для банків такими перевагами пропонується вважати:
•
можливість отримання довгострокових фінансових ресурсів
від
страхових компаній, особливо від компаній, що спеціалізуються на страхуванні
життя;
• можливість користуватися послугами страхових компаній щодо
страхування специфічних інвестиційних ризиків(власних та на за-мовлення
клієнтів);
• надання комплексних послуг клієнтам з інвестиційного банкінгу [4].
Банківські структури, як ланка фінансової системи України відіграє дуже
важливу роль у формуванні, мобілізації та використання коштів з метою
забезпечення основних фінансових потреб економіки та господарства держави.
Банківські установи завжди були та будуть одним із найнадійніших та
найефективніших способів розміщення коштів, але в з огляду на труднощі, які
переживає банківська система України (прикладом можуть слугувати численні
закриття банків, комісії НБУ і т.д.) необхідно шукати нові шляхи
диверсифікації ризиків та їх страхування для банківських установ, створювати
нові методи та прийоми стабілізації фінансового ринку.
Основну увагу при подальшому розвитку вітчизняної фінансової системи
слід приділити розвитку небанківських фінансових установ, які мають
виступати на противагу банкам. Постають проблеми взаємодії фінансових
посередників.
З огляду на це, потребують поліпшення методи й механізми співпраці та
впливу фінансового сектору на структуру і темпи розвитку економіки в цілому і
реального її сектору зокрема. Актуальним завданням є комплексне дослідження
основних напрямів удосконалення діяльності банківської системи та страхового
ринку.
1. Підсумки діяльності СТХ компаній за 2013 рік [Електронний ресурс] / Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. –
113

2.

3.

4.

5.

Режим
доступу:
http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/SK/sk_I%D0%86%
D0%
86_kv_2013.pdf.
Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР [Електронний ресурс] //
База «Законодавство України» : [сайт]. – Електрон. дані. – Верховна Рада України,
1994-2013.
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РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Сучасний розвиток світового господарства, зокрема банківської сфери,
характеризується активізацією процесів глобалізації та євроінтеграції,
учасником яких є і Україна. Так, останніми роками спостерігається значний
інтерес іноземних банківських груп до банківського сектору України з огляду
на високий потенціал його розвитку, що відкриває для вітчизняної економіки як
нові можливості розвитку, так і певні загрози, які можна було спостерігати під
час фінансової кризи.
Тому актуальним, особливо у світі останніх подій, є аналіз та оцінка
процесів реорганізації та реструктуризації банків України в умовах
глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, а також виявлення можливих
загроз, які можуть виникнути при збільшенні кількості банків, які потребують
реорганізації та реструктуризації, їх наслідків та напрямів вирішення проблеми
у зв’язку із сучасною ситуацією в Україні.
При аналізі процесів реорганізації та реструктуризації доцільно було б
з’ясувати їх сутність. Так, згідно зі статтею 26 Закону України «Про банки і
банківську діяльність»реорганізація банку здійснюється добровільно за
рішенням його власників або примусово за рішенням Національного банку
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України. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання,
поділу, виділення, перетворення [1].
За своєю сутністю реструктуризація банку – це комплекс організаційногосподарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів,
спрямованих на покращення фінансового стану, підвищення ліквідності та
платоспроможності банку, зокрема шляхом реорганізації банку, повної або
часткової зміни власника з переходом боргових зобов'язань до юридичної
особи-інвестора, яка не підлягає санації, що сприятиме фінансовому
оздоровленню банку та дозволить задовольнити вимоги кредиторів.
Проведений аналіз банківської системи України показав, що з 2005 по
2014 рр. кількість банків, які мають банківську ліцензію, зросла з 165 до 180
банків, з них кількість банків за участю іноземного капіталу зросла з 23 до 49
банків, у тому числі за рахунок процесів реорганізації.
Кількість банків, виключених з державного реєстру за 2005-2014 рр.,
склала 55 банків. Варто відмітити, що найвищий показник виключення банків з
державного реєстру спостерігався у 2012 році, коли з державного реєстру було
виключено 26 банків.
В період з 2005 по 2014 роки у зв’язку із реорганізацією з державного
реєстру було виключено 10 банків.
Зі 176 зареєстрованих на 2012 рік банків було реорганізовано лише 2 з
них: відбулося приєднання ПАТ «ДОНГОРБАНК» до ПАТ «ПУМБ» та злиття
ПАТ «КІБ Креді Агріколь» і ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
Станом на 2013 рік у стадії реорганізації перебували також 2 банки – це
ПАТ «Унікредит банк», який був реорганізований у ПАТ «Укрсоцбанк» у
зв’язку із відтоком іноземного капіталу італійської фінансової групи Унікредит,
та ПАТ «Фідокомбанк» було реорганізовано у ПАТ «Фідобанк». Обидва банки
були реорганізовані у формі приєднання.
Реорганізаційні процеси у банківському секторі України загалом були
пов’язані із приєднанням українських банків до іноземних банківських груп та
підвищенням їх впливу на банківський сектор України [2].
За 2005-2012 рр. було ліквідовано 22 банки. Станом на 17.03.2014 р. у
стані ліквідації знаходиться 10 банків. Це означає, що до таких банків будуть
застосовані реорганізаційні чи реструктуризаційні процеси з боку більш
великих банків або іноземних банківських груп, що призведе до підвищення
концентрації та консолідації капіталу у банківському секторі України.
У зв’язку із останніми подіями в країні підвищилась кількість банків, у
яких діє тимчасова адміністрація. Наразі їх кількість складає 12 банків. Тільки
за останні 2 місяці і тільки в Харківському регіоні тимчасова адміністрація
почала діяти у 2 банках, це АТ БАНК "МЕРКУРІЙ" та ПАТ «РЕАЛ БАНК». Це
пов’язано із невизначеністю зовнішнього середовища діяльності банків, до яких
перш за все варто віднести невизначеність політичного та економічного
середовища, що змушує інвесторів виводити капітал із банків України [3].
З проведеного аналізу можна зробити наступні висновки. По-перше,
кількість банків, які мають банківську ліцензію, зросла на 15 банків. По-друге,
кількість банків, які знаходяться у стані реорганізації, ліквідації або в яких діє
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тимчасова адміністрація, зростає, особливо за останні 2 роки, що може
призвести до негативних наслідків.
Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному
капіталі банків) складає 34% (дані на січень 2014 р.), при цьому кількість банків
з іноземним капіталом складає 49 банків, зі 100% іноземним капіталом 19
банків.
У останній час спостерігається відплив іноземного капіталу із банківської
системи України, що призводить до підвищення кількості проблемних банків,
їх ліквідації, реорганізації та може підірвати і так хитку позицію банківської
системи України [4, с. 305].
Наслідками існування та можливого поширення сегмента проблемних
банків у національній банківський системі є:
- зниження довіри до національних грошей (особливо у зв’язку із їх
знеціненням) і банківської системи;
- підвищення рівня доларизації через зниження привабливості
банківських депозитів і збільшення готівкових валютних заощаджень;
- послаблення конкурентоспроможності національного банківського
капіталу (з огляду на глобалізаційні та євроінтеграційні процеси, які
відбуваються на фінансовому ринку України);
- уповільнення темпів зростання капіталізації банків.
Узагальнення причин і наслідків присутності проблемних банків на
фінансовому ринку України дозволяє виділити ключові напрями розв'язання
проблеми:
1) забезпечення "прозорості" власності у банківському секторі;
2) підвищення ефективності банківського нагляду;
3) удосконалення процедур санації, реорганізації та ліквідації банків, а
також системи захисту інтересів вкладників.
Як висновок варто відзначити, що у сучасних умовах, які склалися в
Україні, процеси реорганізації та реструктуризації набувають значної
актуальності і науковці пророкують нову потужну хвилю процесів реорганізації
та реструктуризації. У цій ситуації вкрай необхідна участь держави та
Національного банку України у функціонуванні банківської системи України з
метою недопущення її краху.
1. Зaкoн Укрaїни «Прo бaнки i бaнкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 № 2121-III зi
змiнaми i дoпoвненнями;
2. Oфiцiйний сaйт Нaцioнaльнoгo бaнку Укрaїни [Електрoнний ресурс] – Режим
дoступу: http://www.bank.gov.ua/.
3. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електрoнний ресурс] –
Режим дoступу: http://www.fg.gov.ua/.
4. Скоробогач О. І. Сучасні тенденції розвитку банківської діяльності в умовах
фінансової глобалізації / О. І. Скоробогач // Сталий розвиток економіки. – 2011. – №2
(5). – С. 301-307.
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Пенкаль Наталія Анатоліївна
IV курс, спеціальність «Економіка та управління підприємствами»
Хмельницький національний університет
Науковий керівник: к.е.н., доц. Михайловська І.М.
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Ризики можуть виникати і реалізовуватись в результаті виконання
банками і страховими компаніями певних функцій.
Функції банків та страхових компаній можна поділити на дві групи: поперше, це функції, що в цілому характеризують їх як фінансових посередників,
по-друге, це специфічні функції, що характерні виключно або банкам, або
страховим компаніям.
Реалізуються вказані функції при виконанні
фінансовими, посередниками своїх операцій. Таким чином, економічною
основою взаємодії банків і страхових компаній є наявність у них загальних і
специфічних функцій.
Загальними функціями, як для банків, так і для страхових компаній, є
функція посередництва у формуванні інвестиційних ресурсів і функція їх
капіталізації. Банки, як відомо, інвестують залучені тимчасово вільні грошові
кошти підприємств і населення, при цьому таке залучення здійснюється за
допомогою різних видів депозитів на платній основі, з обов'язковим
еквівалентним поверненням.
Страхові компанії відрізняються відносно стійким приростом грошових
коштів утримувачів страхових полісів, що дозволяє розміщувати їх у
довгострокові цінні папери. Крім того, інвестиційна діяльність страхових
компаній може бути забезпечена банківською системою: страхові компанії
розміщують свої страхові резерви в банках, одержують певні процентні доходи,
а банки їх розміщують в активні операції також з метою одержання доходів. У
результаті банки, сплачуючи відсотки по вкладених коштах, забезпечують
капіталізацію фінансових ресурсів страхових компаній, тобто сприяють
виконанню страховими організаціями загальної з банками функції капіталізації.
Специфічною функцією, яка виконується банками в процесі організації їх
взаємовідносин із страховими організаціями, є функція організації грошового
обороту, інструментом якої є розрахунково-касові операції, причому банки
організовують розрахунково-касове обслуговування як самих страхових
організацій, так і їх клієнтів. А страхові компанії пропонують захист банкам від
можливих збитків від неякісних активних і господарських операцій, що є
результатом вимоги виконання ними специфічних функцій: попереджувальної
та компенсаційної.
Виконання вказаних вище функцій створює умови для розвитку нового
напряму фінансового бізнесу - банківсько-страхового. Водночас необхідно
відзначити, що наявність як загальних, так і специфічних функцій банків і
страхових компаній є основою для їх спільної діяльності.
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Таким чином, взаємодію банків та страхових компаній слід розуміти як
інструмент управління ризиками за допомогою різного ступеня інтеграції
банків та страхових компаній.
Взаємодія страхової компанії з банком

Надання
страховою
компанією
страхових
послуг
банку:
Стандартні
страхові
послуги;
Комплексн
е
страхуванн
я
банківськи
х ризиків.

Форма взаємодії

Страхова
компанія

Маркетингові

Управлінські

Фінансові

Вид
відносин

- Банк є клієнтом
страхової компанії;
Клієнтські
- Страхова компанія є відносини
клієнтом банку.
- Реалізація страхових
продуктів через банки
(bancassurance);
Реалізація
банківських продуктів
через
страхову
Ринок
компанію
збуту
(assurancebank);
- Реалізація комплексу
фінансових
послуг
через
один
канал,
наприклад фінансовий
супермаркет (allfinanz).
- Банк є акціонером
страхової компанії;
- Страхова компанія є
Відносини
акціонером банку; власності
Страхова компанія і
банк входять до складу
холдингу.

Банк

Надання
банком
банківських
послуг
страховику:
-Стандартні
банківські
послуги;
-Розміщення
коштів,
страхових
резервів.

Основні види ефекту взаємодії
Освоєння нових ринків і каналів збуту
Виведення на ринок додаткових продуктів
Отримання економічних вигод від ефекту масштабу
Отримання конкурентних переваг
Зменшення рівня ризику ведення бізнесу
Отримання технологічно цілісності об'єднання
Оптимальне використання кадрових ресурсів
Збільшення ринкової вартості інтегрованого об'єднання
Можливість скорочення витрат і зростання величини
чистого прибутку
Можливість економії на податкових платежах
Додаткове акумулювання грошових ресурсів
Фінансова диверсифікація

Рис. 1. Схема взаємодії страхової компанії і банку та її основні ефекти.
Джерело: розроблено автором з використанням [2,4,5,7]

Механізм управління ризиками в банківському страхуванні пов'язані з
розробкою та впровадженням комплексу організаційно-економічних заходів,
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які передбачають ідентифікацію, оцінювання, контроль, моніторинг і
попередження банківських ризиків; фінансування відповідних заходів щодо
попередження, компенсації та ліквідації негативних наслідків реалізації
страхових випадків [1,4]. Одним з ефективних інструментів контролю ризиків є
страхування. Як було з'ясовано вище, страховик у системі «банк-страхова
компанія» при страхуванні банківських ризиків дає два альтернативних
варіанти: страхування фінансових ризиків (кредитний, валютний, ліквідності,
відсотковий, ринковий) або комплексне банківське страхування. Особливістю
реалізації програм зі страхування фінансових ризиків у системі банківського
страхування є те, що максимальний ефект від такої взаємодії може бути
досягнутий лише у процесі якісно налагодженої взаємодії ризик-менеджерів
банку з відповідними колегами у страховій компанії. При цьому, під страховим
ризик-менеджментом слід розуміти цілеспрямовану діяльність страхової
компанії щодо розробки та впровадження програм страхового захисту банку,
яка може передбачати не або часткове покриття банківських ризиків.
Проаналізувавши різні твердження та провівши відповідний аналіз, ми
дійшли висновку, що управління ризиками за допомогою взаємодії страхових
компаній і банків дає відповідний ефект (рисунок 1).
З точки зору страхової компанії ризики банка після прийняття рішення
щодо їх страхування, перетворюється на технічний ризик страхової компанії.
Першочергову роль у процесі прийняття рішення щодо страхування того, и
іншого ризику у страховій організації відіграє андерайтинг, який включає в
себе: оцінювання страхового ризику, становлення суми страхової премії,
підготовку страхового договору, щодо.
В свою чергу, перед укладанням договору страхування банк повинен
здійснити комплексне оцінювання фінансового стану страхової компанії. Для
забезпечення ефективного управління ризиками банки і страхові компанії
повинні налагодити співпрацю між ризик-менеджерами банку і андерайтерами
страхової компанії.
Результатом досліджень стало виділення видів взаємодії страхових
компаній та банків, специфічних та загальних дирекцій їх взаємодії. Доведено,
що взаємодію банків та страхових компаній слід розглядати як інструмент
управління ризиками багатоетапного і складного процесу. Правильно
побудована система взаємодії дозволяє досягти ефекту синергії, вираженому в
підвищенні ефекту діяльності кожної з компаній, зменшення рівня ризику
ведення бізнесу.
1. Багмет К.В. Ризик-менеджмент у системі банківського страхування // Актуальні
проблеми економіки.-2011.№4(118).-с.203-210
2. Бут Т.В. Развитие интеграции страхового и банковского бизнеса: дис. …
канд.экон.наук: 08.00.10 / Кубан. гос. ун-т. / Т.В. Бут. – Ставрополь. 2007. – 183с.
3. Гошовська О.В. Стратегічне управління підприємств на синергічних засадах //
Автореферат. – 2002. – 20с.
4. Єрмошенко А.М. Механізм інтеграції страхових компаній з банками у системі
взаємодії учасників фінансового ринку // Бізнесінформ.-2012.-№6.-с.152-155
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5. Романова А.О. Формирование механизма взаимодействия страховых компаний с
банковскими учреждениями / А.О. Романова: дис. … канд.экон.наук: 08.00.10. –
Москва. 2005. – 231с.
6. Страхование в системе риск-менеджмента: Аналитическая записка /Эксперт РА
//www.raexpert.ru
7. Пасько О.М. Сучасні тенденції взаємодії банків і страхових компаній /Пасько О.М. //
Фінансова система України: зб. Наук. Праць, - Острог: Вид. Нац. ун-ту «Острозька
академія», 2008. – вип. 10. – С.348-353
8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua// Офіційний сайт
Національного банку України
9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uainsur.com// Офіційний сайт Ліги
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Перевертун Андрій Вікторович
ІІ курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Черкашина К.Ф.
ІНТЕГРАЦІЯ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Становлення та розвиток ринку фінансових послуг є однією з передумов
ефективного функціонування всіх сфер і ланок економіки країни. Особливо
актуально стає взаємодія фінансових установ, зокрема банків та страхових
компаній з іноземним капіталом, як найактивніших учасників фінансового
ринку, які здатні реально впливати на нього. Взаємодія таких банків та
страхових компаній може приймати різні форми, серед яких банко-страхування,
страхування банківських ризиків та надання страховим компаніям банківських
послуг − розміщення коштів, розрахункове обслуговування та ін.
Виходячи з зазначеного, на сьогодні необхідним є дослідження тенденцій
та перспектив розвитку співпраці банків та страхових компаній з іноземним
капіталом на фінансовому ринку України.
Процеси ітеграції банківських установ і страхових компаній досить
глибоко вивчаються такими вітчизняними фахівцями як В. Кучеренко, В.
Кльоба, Б. Луців, О. Притула, В. Фурман, С. Науменкова та інші. У наукових
працях іноземних вчених достатньо добре висвітлено досвід розвинених країн
у побудові гармонійної взаємодії між банками та страховими компаніями.
Незважаючи на актуальність проблеми, її гостроту з огляду на світовий досвід
у цій сфері та загальні тенденції розвитку фінансового ринку, даний напрямок
досліджень все ще не знайшов достатнього розвитку в працях вітчизняних
науковців, а, отже потребує подальших досліджень.
В сучасних ринкових умовах інтеграція фінансових посередників постає
закономірним явищем і одним з проявів новітніх тенденцій розвитку світових
фінансових ринків. Під взаємодією банків та страхових компаній слід розуміти
процеси поступового об’єднання їх діяльності (від спільного продажу послуг
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до створення спеціалізованих фінансових установ), спрямованих на отримання
економічного ефекту, який досягається в результаті взаємодії трудових,
матеріальних та фінансових ресурсів [1].
Банківське страхування є найскладнішим етапом взаємодій банку та
страховика. Це глибока інтеграція учасників ринку із створеннями різних
продуктів та послуг - нескладні експрес-послуги, спільні продукти, комплексні
або інтегровані фінансові послуги [3].
В Україні банківське страхування (bancassurance) лише починає
розвиватись. Поняття bancassurance запроваджене до наукового обігу у Франції
в кінці 1970-х рр. і до сьогодні зберегло свій первинний зміст [2].При
застосуванні продуктів bancassurance банк отримує певні переваги та вигоди,
зокрема:
- збільшення прибутку у вигляді комісійних винагород від продажу
страхових продуктів;
- додаткове залучення до мережі банку платоспроможних клієнтів;
- можливість збільшити продуктивність праці персоналу за рахунок
розширення спектру послуг;
- отримання додаткових доходів за рахунок агентської нагороди ;
- лояльність клієнта, адже зі збільшенням кількості продуктів, які клієнт
купує у банку, зменшується вірогідність його втрати банком.
Зрозуміло, що страхові компанії також отримають ряд привілей за
рахунок доступу до нових клієнтів, розширення спектру послуг, впровадження
нових продуктів, які раніше були неконкурентоспроможні через високу
собівартість, а також економію витрат через збільшення масштабів бізнесу.
Таблиця 1
Основні показники діяльності комерційних банків і страхових компаній в
Україні за період 2011-2013 рр.
Станом на початок року
Показник
2011
2012
2013
Кількість зареєстрованих установ (одиниць)
Банки
176
175
179
Страхові
442
414
407
компанії
Активи (млн.грн.)
Банки
942 088
1 054 280
1 127 192
Страхові
48 122,7
56 225,7
66 387,5
компанії
Джерело: складено автором за матеріалами [4; 5].
Протягом останніх років кількість страхових компаній значно
перевищувала кількість банків, Станом на початок 2013 р. було зареєстровано
179 банків та 407 страхових компаній, але спостерігається значне зменшення
кількості страхових компаній з 442 у 2011 р. до 407 у 2011 р. на відміну від
кількості банків, темпи зростання яких мають позитивну динаміку .
Щодо обсягів капіталізації, то страховий ринок також значно відстає від
банківського. Обсяг активів банків та динаміка їх розвитку і прибутку значно
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перевищували аналогічні показники страхових компаній. Страхові компанії
змушені долати недовіру населення, низький платоспроможний попит,
нерозвинену фінансову культуру, бідність населення. За даними табл. 1 також
можна побачити, що активи банків за період з 2011 по 2013 р. зросли більш ніж
в 1.2 рази. Активи страхових компаній також збільшились в 1,3 рази. Це
пов’язано зі специфікою фінансового ринку України та особливістю його
державного регулювання.
Зазначені проблеми та концептуальні орієнтири розвитку взаємодії банків
та страхових компаній відповідають вимогам фінансової політики держави та її
соціально- економічного розвитку. Виходячи з розуміння, що бажаний
позитивний ефект від взаємин між банками та страховими компаніями
залежатиме від їх позиції щодо співпраці на ринку, можна визначити комплекс
заходів, спрямованих на розвиток інтеграції банківського і страхового бізнесу у
контексті створення якісно нових послуг та продуктів. До таких заходів
належать наступні:
- популяризація страхових послуг на ринку, розробка максимально гнучких
та зручних полісів для різних прошарків населення, доступність страхових
послуг для клієнтів з різними видами доходів;
- прозора політика банків щодо страховиків, перегляд процедури
акредитації для пом’якшення бар’єрів виходу страховика на банківський
ринок;
- розробка спільних послуг банків та страхових компаній, використання
прийомів сегментації, дискримінації клієнтів, комплектування та пакетування
послуг, створення дешевих експрес-послуг, розробка високо-інтегрованих
банківсько-страхових послуг;
- індивідуальний підхід страховиків при страхуванні банківських ризиків,
урахування специфіки діяльності банку, при комплексному банківському
страхуванні заміна в пакеті непопулярних послуг на ті, які потребує саме цей
банк;
- нарощення активів та капіталу страховими компаніями, збільшення
обсягів діяльності для становлення страхового ринку як рівноцінного партнера
для банківського сектору;
- створення класичних фінансових супермаркетів як ефективного каналу
продажу, пропозиція нестандартних фінансових послуг, що відповідають
викликам часу, нове бачення банківської послуги як перехід на якісно новий
рівень фінансової культури;
- підготовка висококваліфікованих фінансових консультантів, які
спроможні надати увесь перелік фінансових послуг, у тому числі
консультування клієнтів, розробка комплексних рішень в кожному окремому
випадку, орієнтація на продаж страхових послуг, які мають інше навантаження
аніж банківські;
- гармонізація вітчизняного законодавства у фінансовій сфері зі
стандартами європейського фінансового простору, яка є необхідною в умовах
орієнтації України на європейську інтеграцію.
Отже, постає необхідність створення банківсько-страхового об’єднання,
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яке надасть можливості використання синергічного ефекту, як з позиції
банківського, так і з позиції страхового бізнесу
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В
УКРАЇНІ
Появанових платіжних інструментів – 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. Запровадження електронних грошей скоротить витрати при
здійсненні таких платежів і в той же час є дуже зручним для міжнародних
платежів між економічними суб’єктами. Саме тому дослідження перспектив
поширення та використання електронних грошей в Україні є досить актуальним
сьогодні.
Електронні гроші – це одиниці вартості, які є грошовим зобов’язанням
емітента, їх зберігають на електронному пристрої та приймають як засіб
платежу інші, ніж емітент, особи [5].
Відповідно до законодавства емітентами електронних грошей в Україні
можуть бути тільки банки. Вони зобов’язані визначити суму електронних
грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача,
з урахуванням таких вимог:
- сума електронних грошей на електронному пристрої, який не можна
поповнювати, не повинна перевищувати 2000 грн.;
- сума електронних грошей на електронному пристрої, який можна
поповнювати, не повинна перевищувати 8000 грн [5].
На даний час в Україні функціонують дві системи електронних грошей,
правила яких узгоджені з Національним банком України: «Максі» (емітентом є
ПАТ «Альфа-Банк») та «MoneXy» (емітентом виступає ПАТ «Фідобанк»).
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В Україні електронні гроші випускають, як правило, на основі карток
Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) та міжнародної
платіжної системи «Visa International», а також на програмній основі в системі
«ГлобалМані». Емітентом електронних грошей «ГлобалМані» є публічне
акціонерне товариство «Державний ощадний банк України».
Найбільшого поширення в Україні набули системи електронних грошей
на програмній основі, які, однак, не мають юридичного узгодження з НБУ. До
таких систем належать: Яндекс.Деньги, Інтернет.Гроші, WebMoneyTransfer,
UkrMoney, RBK Money.
Найбільш популярною в Україні є система «WebMoneyTransfer»,
створена в листопаді 1998 року (в Україні функціонує з 2003 р.). Це система
Інтернет-розрахунків, що використовує «цифрову готівку». Для роботи в
системі необхідно встановити безкоштовну програму WM Keeper. Система
належить до найбільших у СНД та активно поширюється на нові ринки,
включаючи західний. Представником WebMoney в Україні є ТОВ «Українське
Гарантійне Агентство». Кількість українських комерційних ресурсів,
підключених до системи, становить понад тисячу і постійно збільшується.
Переваги електронних способів оплати оцінили оператори мобільного та інших
видів зв’язку, провайдери Інтернет-послуг, транспортні компанії, а також
Інтернет-магазини. Зараз поповнити webmoney гаманець можливо завдяки
співпраці системи з найбільшими українськими банками. Наприклад, спільна
робота WebMoney та Приватбанку дає змогу оплачувати он-лайн значну
кількість послуг банку.
У 2012 р. обсяг використання електронних грошей на ринку України
становив 2,5 млрд грн, що у 2 рази перевищує обсяги 2010 р., та в 10 разів
більше, ніж у 2008 році. У 2012 р. сума розрахунків з допомогою електронних
грошей досягла 46 млрд грн, серед яких понад половину операцій здійснили в
продуктових супермаркетах, магазинах одягу та взуття. За прогнозами в 2014 р.
обсяг електронних грошей на ринку становитиме близько 15 млрд грн. Проте не
всі підприємства мають намір переходити на безготівкові розрахунки.
Наприклад роздрібним торговцям вигідніше отримувати гроші одразу, щоб
прискорити товарообіг. Окрім того, банки стягують комісію за свої послуги,
розмір якої становить близько 3%, але навіть попри ці тенденції частка
електронних платежів постійно зростає.
Прогнозування розвитку електронних грошей в Україні є складною
справою, оскільки цей засіб платежу сьогодні ще не має правового підґрунтя
для свого існування. Якщо емісія електронних грошей на карткових носіях
(наперед оплачених карток міжнародних платіжних систем та електронних
гаманців НСМЕП) за відсутності в законодавстві належних правових положень
регулюється нормами щодо емісії платіжних карток і здійснюється в Україні
лише банками, то системи розрахунків електронними грошима програмного
типу («Інтернет.Деньги»/технологія PayCash, WebMoney Transfer тощо) та
небанківські емітенти цих грошей працюють в умовах правової невизначеності.
Вони на власний ризик упроваджують сучасні схеми розрахунків, на свій
124

розсуд дбають про захист користувачів та управляють фінансовими й
нефінансовими ризиками.
Якщо системи електронних грошей програмного типу, середовищем обігу
яких є мережа Інтернет, потерпають в Україні від браку правових норм, які б
надали їм легального статусу, то електронні гроші на картках – від
нерозвиненості інфраструктури. Їх переслідує класична проблема систем
роздрібних розрахунків: торговець не впроваджує технічних засобів для
приймання карток з електронними грошима тому, що покупці їх не
використовують, а покупці не використовують електронні гроші на картках
тому, що їм немає де їх застосувати.
До труднощів розвитку систем електронних грошей слід також віднести
психологічну непідготовленість регулюючих органів, низький ступінь їх
компетентності та неготовність органів контролю до запобігання можливим
порушенням у цій сфері й боротьби з ними.
Таким чином, вже найближчим часом кількість карток зросте на 40 млн.,
а кількість оплачених наперед трансакцій досягне 150 млн. Прогнозується, що
58% усіх купівель відбуватиметься з наперед оплаченими картами під брендами
міжнародних платіжних систем Visa International та MasterCard Worldwide[5].
Основний недолік електронних грошей полягає в тому, що 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.
Інший недолік у тім, що електронні гроші існують тільки в рамках тієї
системи, у рамках якої вони емітовані. Крім того, 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 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.
Крім того, переказ засобів з однієї системи електронних грошей в іншу
може бути досить незручною і дорогою операцією, подібний переказ
обходиться істотно дорожче, ніж переказ усередині системи
Для подальшого успішного розвитку електронних грошей в Україні
важливим є:
1. Встановлення законодавчої вимоги про обов’язкову попередню оплату
електронних грошей у повній сумі традиційними грошима;
2. Введення заборони на кредитування в електронних грошах, що
зменшить негативний вплив емісії електронних грошей на інфляційні процеси в
країні.
Таким чином, інтересам центрального банку і держави в цілому
відповідає створення в Україні правової основи для гарантування того, щоб
емітенти електронних грошей були надійними, а системи розрахунків
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електронними грошима – безпечними та ефективними. Важливо також, щоб
законодавство гарантувало рівні умови для провайдерів різних видів
електронних грошей
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СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ ДЕНЕГ
Деньги служат необходимым активным элементом и составной частью
экономической деятельности общества, отношений между различными
участниками и звеньями воспроизводственного процесса. Сущность денег не
может быть неизменной: она должна отражать развитие экономических
отношений в обществе и изменения самих денег, сущность денег отображается
в их функциях, в работе, которую они выполняют. Со времен Адама Смита и
Маркса произошло существенное изменение функций денег.
1. Функция регулирования производства. Обмен товарами и услугами на
основе натурального обмена или бартера чрезвычайно сложен. Именно деньги
служат эффективным регулятором общественного производства. Они
определяют, что и как производить. В этом принципиальное отличие
регулирующей функции денег от регулирования с помощью жесткого
государственного планирования. Хотя у производителей могут возникнуть
трудности, если он недостаточно усердно анализирует состояние рынка.
2. Функция регулирования потребления. Сфера личного потребления из
магазинов, рынков и т.д. в жизни современного человека занимает около 95%.
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Остальные 5% приходится на потребление из частных источников – садовый
участок, рукоделие и т.п. Каждый потребляет в соответствии с
предоставляемыми ему обществом возможностями. А представление
возможностей участия в общественном потреблении осуществляется,
преимущественно, в денежной форме, т.е. деньги являются главным
регулятором потребления.

Рис. 1. Современные функции денег
3. Производительная функция. Она основана на трех из пяти
классических функций денег: меры стоимости, средства обращения и средства
накопления. Появление денег как общей счетной единицы является основой
производительности денег. Деньги экономят ресурсы и снижают количество
оценочных операций. В качестве функции средства обращения деньги тоже
способствуют повышению производительности. Для успешного выполнения
функции средства накопления экономический актив должен быть ликвидным,
требовать минимума издержек на хранение, а деньги - самый ликвидный
экономический актив и имеет невысокие издержки хранения.
4. Сеньоражная функция (функция эмиссионного дохода). Эту функцию
породила монополия на производство денег (монетная регалия), но важно,
чтобы издержки производства денег были ниже, чем их цена в обращении. Сам
характер денег требует монополизации производства. Деньги, монопольно
выпускаемые центробанками, являются одним из важных источников дохода
государства.
5. Информационная функция. Ее возникновению способствовало
развитие банковских систем, а особенно появление центральных банков.
Центробанки, монополизировав эмиссию денег, стали получать подробную
информацию о денежной массе, её структуре и скорости обращения денег.
Распространение пластиковых карточек позволяет получить детальную картину
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денежных потоков, по которым можно делать выводы о состоянии экономики в
целом.
6. Экологическая функция. Во всех странах вводятся налоги на
экологически вредные производства, деньги становятся средством охраны
природы. Одним из примеров можно назвать многократное повышение цен на
нефть за последние тридцать лет. С точки зрения классической политэкономии,
в которой в основе цен лежит себестоимость, такой рост необъясним. Но он
полностью объясняется тем, что именно деньги стали контролировать
использование природных ресурсов, особенно невозобновляемых.
7. Институциональная функция. Деньги являются одним из главных
атрибутов демократизации общества. Еще в Древней Греции развитие
денежного обращения служило важнейшим фактором формирования греческой
демократии. Деньги разрушили устои феодального и социалистического
общества. Деньги всемерно повышают свободу экономического развития как на
макро-, так и на микроуровне. В денежной экономике экономический индивид
получает больше свободы выбора по сравнению с индивидом в безденежном
обществе: из истории нам известно, что Спарта потерпела поражение в
противоборстве с торговыми Афинами, Древняя Персия - с Древней Грецией,
СССР - с США, ГДР - с ФРГ.
8. Пропагандистская функция. В 1917 г. на обесценившихся германских
бумажных деньгах систематически появлялись политические лозунги: на
купюрах достоинством в две марки печатали: "Солдаты, дезертируйте". В 1922
г. на купюрах уже в тысячу марок можно было прочитать: "Социализм идет - он
у порога". На советских монетах всем нам знакома надпись: "Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!".
9. Функция стимулирования научно-технического прогресса. В мире всё
большую ценность приобретает труд высокого творческого потенциала. Если
раньше человеческий интеллект приобретал стоимостное выражение лишь в
предметах искусства, то сейчас интеллект является весомой составляющей
даже в стоимости предметов массового производства. Цены на продукцию
инновационных, высоких технологий, изобретений довольно часто намного
выше цен производства.
10. Функция измерения общественной полезности человека. Уровень
доходов создаёт не только меру потребления, но и отражает оценку со стороны
общества полезности личного труда. Награды, премии, авторские
вознаграждения - все это проявления этой функции денег. Для многих большой
доход - это оценка их труда, их самих, как личности, поэтому деньги являются
таким измерителем ценности человека.
11. Регулирующая функция. Деньги (денежная масса) являются объектом
монетарной (денежно-кредитной) политики, которую центральные банки
проводят посредством операций на открытом рынке с государственными
ценными бумагами, изменения учетной ставки и норма обязательного
резервирования.
Деньги - это не только технический инструмент счета и обмена, но и
воспроизводственная категория. Выполняя свои функции, деньги влияют на
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деятельность экономических субъектов на всех стадиях воспроизводственного
процесса: на производство, распределение, обмен и потребление.
Но чтобы воспользоваться деньгами, всегда нужен кто-то, кто считает
деньги чем-то ценным. В деньги верят, потому они и выполняют свои функции.
Деньги, являясь универсальным измерителем ценности вещей, сами не имеют
ценности. Ради денег люди готовы пойти почти на всё. Бедные - чтобы выйти
из нищеты, середняки - чтобы получить доступ к роскоши, богатые - чтобы
обогнать соседа-миллионера. Таким образом из измерителя ценности деньги
сами превратились в ценность.
Пічікіна Альона Володимирівна
IV курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Запорізький національний університет
Науковий керівник: к.е.н., доц. Линенко А.В.
НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
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, с. 9].
Банківські ризики поділяють на три категорії: фінансові, функціональні,
інші відносно банку зовнішні ризики.Фінансові ризикипов’язані з
непередбаченими змінами в обсягах, прибутковості, вартості та структурі
активів і пасивів.Функціональні ризикимають відношення до процесу
створення будь-якого банківського продукту чи послуги і з ними пов’язана
діяльність кожного банку. Функціональні ризики виникають унаслідок
неможливості своєчасно й у повному обсязі контролювати фінансовогосподарську діяльність, збирати та аналізувати відповідну інформацію. Вони
не менш небезпечні, ніж фінансові ризики, але їх важче ідентифікувати та
визначити кількісно [2].
Основними причинами виникнення ризиків у сучасній банківській
діяльності є:
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- невизначеність поточних, проміжних та стратегічних цілей банків щодо їх
пріоритетності чи їх неузгодженість між собою;
- недостатньо висока якість здійснення аналізу закономірностей розвитку
явищ у банківській галузі, або висока нестабільність економічної системи, що
породжує випадковість виникнення певних процесів;
- брак часу для здійснення об’єктивного оцінювання ситуації, в якій
перебуває комерційний банк;
- наявність неповної інформації щодо тенденцій розвитку діяльності банку
чи можливих змін фінансового стану його клієнтів [3];
- «зони конкуренції» − тобто можливі сфери зіткнення інтересів банку з
іншими контрагентами на ринку.
Тобто 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.
Варто зазначити, що внаслідок зміни умов функціонування банків
сукупність ризиків, які супроводжують банківську діяльність щоразу
поповнюється, зокрема стають актуальними «нетрадиційні» види ризиків, такі
як інноваційний ризик, ризик країни, конкурентний ризик тощо.
Інноваційний ризик пов’язаний із впровадженням нових банківських
послуг або «ноу-хау» в банківській діяльності. Цей вид ризику особливо
актуальний, оскільки банки зацікавлені в нових видах продуктів для збільшення
кількості своїх потенційних клієнтів.
Серед сучасних ризиків банківської діяльності виокремився ризик країни,
в якій функціонує банк. Цей ризик супроводжується політичним, економічним,
соціальним та іншими видами макроекономічних ризиків на певній території
функціонування банку. Оцінку такого виду ризику має проводити не окремий
банк, який з ним стикається, а спеціалізована установа.
Сьогодні значний вплив на діяльність банків має конкурентний ризик.
Дослідження цього ризику треба проводити комплексно, враховуючи діяльність
банків-конкурентів, банків, які належать до однієї групи за обсягом активів,
філій закордонних банків, що виходять на український фінансовий ринок з
новими якісними і недорогими банківськими продуктами.
Упродовж останніх років банки почали надавати факторингові, лізингові
послуги, які пов’язані з особливим ризиком. Такі операції вимагають від банку
не тільки якісної оцінки кредитоспроможності клієнта, а й об’єктивного
визначення кон’юнктури ринку, перспектив розвитку економічного потенціалу
позичальника і зумовлюють необхідність формування цільових фондів банку.
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.
Банківські установи є успішними, коли прийняті ризики контрольовані та
знаходяться в межах їхніх фінансових можливостей.
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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 [4].
Також, на сучасному етапі необхідно враховувати і фактори, що
збільшують імовірність виникнення ризиків: кризовий стан світової економіки,
недосконалість або відсутність нормативно-правової бази, інфляційні процеси
та ін.
Сукупність усіх вищезазначених причин і факторів утворює основу для
можливості понесення збитків від існуючих ризиків, тобто вони, наче
збільшують ймовірність потрапляння банківської установи під вплив ризиків.
З метою запобігання непередбачуваним збиткам, пов’язаним із
банківськими ризиками, необхідно здійснювати ефективний ризик-менеджмент
[3]. Ризик-менеджмент – це система управління ризиками, що включає в себе
стратегію і тактику управління та спрямована на досягнення основних бізнесцілей банку. Діяльність ризик-менеджменту направлена на пошук альтернатив,
розробку дієвого механізму управління кредитним ризиком та визначення
достатності розроблених процедур.
Управління банківськими ризиками складається з низки послідовних
етапів, а саме:
- якісного аналізу: на цьому етапі визначають сутність кожного з
банківських ризиків, їхню структуру та виявляють чинники впливу;
- кількісного аналізу: на цьому етапі обирають систему кількісних
показників кожного з банківських ризиків та визначають методи їхньої оцінки;
- способів зниження ризиків: на цьому етапі обирають той чи інший спосіб
зниження банківських ризиків або їхню суперпозицію, що дасть змогу привести
рівень ризику до прийнятного (допустимого);
- прийняття рішень: останній етап, який передбачає прийняття відповідних
фінансових рішень з урахуванням ризику [2].
Сучасне управління ризиками повинне здійснюватись спеціалізованими
відділами банків на основі використання розрахунково-аналітичних,
статистичних, експертних та інших методів прогнозування ризиків, аналізу
причин їх виникнення та наслідків впливу. Використання такої системи
управління ризиками дозволить, уникнути можливих негативних наслідків,
якими можуть бути:
- зниження вартості кредитних портфелів банківських установ через
збільшення частини прострочених та сумнівних кредитів, втрату об’єктами
застави частини вартості;
- зниження прибутковості діяльності банків, у тому числі через
необхідність нарощення обсягів резервів для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями банків та списання безнадійної заборгованості
банківськими установами, що посилює ризик збиткової діяльності особливо в
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умовах знецінення національної валюти для кредиторів, які проводили
ризикову кредитну політику;
- виникнення проблем із поверненням зовнішніх запозичень через
погіршення фінансових результатів діяльності банківських установ унаслідок їх
низької кредитної активності та капіталізації [3].
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 стійкості банку як на поточний період, так і на
перспективу, а отже, сприятиме підвищенню його конкурентоспроможності на
ринку
Формування комплексної системи ризик-менеджментy дозволить банкам
забезпечити ефективну ідентифікацію, оцінку, регулювання та моніторинг всіх
видів банківських ризиків. Дана система повинна враховувати взаємний вплив
різних видів ризиків, а також вирішувати проблему забезпечення оптимального
співвідношення між прибутковістю та ризиковістю окремих банківських
операцій та банківської діяльності у цілому.
1. Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками
базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та
ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А.
Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
2. Вовчак, О.Д. Банківська справа [Електронний ресурс]: навч. посіб. /О.Д.Вовчак,
Н.М.Рущишин.–
2008.–
Режим
доступу:
http://pidruchniki.ws/11100220/bankivska_sprava/upravlinnya_bankivskimi_rizikami
3. Ахтемійчук
Ю.І.
Необхідність
управління
ризиками
в
банківській
діяльності[Електронний ресурс] : стаття. – 2012. – Режим доступу:
http://conf.bsfa.edu.ua/sections/neobh_dn_st_upravl_nnya_rizikami_v_bank_vsk_j_d_yalno
st/
4. Путько У.І. Ризики у сучасній банківській діяльності і шляхи їх зниження
[Електронний
ресурс]
:
стаття.
–
2011.
–
Режим
доступу:
http://www.masters.donntu.edu.ua/2013/iem/voloxina/library/247_Par.pdf
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РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що добре налагоджена
діяльність банківських і небанківських фінансових інститутів, страхових і
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пенсійних фондів, фінансових посередників та інституційних інвесторів
сприяють стабільності фінансових ринків країниі її економічно-соціальних
систем. Рівень розвитку ринку фінансових послуг виступає індикатором
зрілості ринкових відносин країни, що існує в системі світової глобалізації.
Тому необхідним єретельне вивчення особливостей розвитку вітчизняного
ринку фінансових послуг в умовах глобалізації, аналізу впливу глобалізаційних
процесів на розвиток національного фінансового простору, дослідження
тенденцій, що склалися у межах вітчизняного і міжнародного фінансових
ринків. Таким чином, одним із головних завдань держави, в умовах розвитку
світової глобалізації, є ефективне використання переваг від інтеграції до
світової економіки та одночасне обмеження негативних наслідків.
Дослідженню проблеми розвитку ринку фінансових послуг за умов
глобалізації та його значення для економічного зростання країни приділяється
значна увага як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед вітчизняних
науковців, які займаються дослідженням даної проблеми, слід виділити роботи
наступних
авторів:
О.І. Барановського,
В.М. Лютого,
С.В. Онишко,
В.П. Унинець-Ходаківської,
В.М. Шелудько,
А.М. Єрмошенка,
Л.М. Волощенка, Л.В. Козиної.
Глобалізаційні процеси на ринку фінансових послуг характеризуються:
- посиленням взаємозалежності та взаємовпливу країн у сфері фінансових
відносин;
- зростанням ролі міжнародних кредитних відносин, міжнародного руху
капіталів;
- джерел надходження доходів і розміщення активів в інших країнах.
Світова фінансова глобалізація і процес інтеграції ринків фінансових
послуг у фінансову систему зумовлюють активізацію дій регуляторів щодо
подальшого розвитку цього сегменту фінансової системи країни. Ситуація, що
склалася на світових фінансових ринках, а також зростання зацікавленості
міжнародних фінансових інститутів українським ринком фінансових послуг,
потребує не лише якнайскорішого завершення виконання заходів із підвищення
ефективності його функціонування, а й формування довгострокових програм
щодо вдосконалення регулювання діяльності на ринку фінансових послуг
України. Насамперед потрібно забезпечити підвищення ліквідності ринку
фінансових інструментів і привабливість довгострокових інвестицій,
розширити перелік операцій і фінансових послуг, що створить умови для
ефективного функціонування ринку фінансових послуг як механізму залучення
інвестицій у розвиток реального сектору вітчизняної економіки.
За умов глобальної інтеграції ринків фінансових послуг надзвичайно
важливим завданням для кожної країни є забезпечення функціонування
конкурентоспроможного ринку фінансових послуг, і, зокрема, фондового
ринку. Фінансування інвестицій в реальний сектор через канали ринку цінних
паперів і залучення на ці цілі неспекулятивних вітчизняних та іноземних
капіталів повинно стати найважливішим джерелом нового етапу промислового
підйому. Замість ринку з величезною перевагою державних цінних паперів
повинен з'явитися фондовий ринок економічного зростання. Розвиток ринку
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фінансових послуг передбачає стратегічної постановки завдань та підтримки їх
виконання як з боку урядових, так і неурядових організацій. Розвиток
інфраструктури фінансових ринків вимагає об'єднання зусиль держави та
професійних учасників цих ринків з метою забезпечення необхідного
ресурсного потенціалу перетворень. Лібералізація функціонування ринків
фінансових послуг передбачає створення умов для більшої самостійності та
незалежності від держави їх учасників. Особливу увагу необхідно приділити
просвітницькій діяльності серед населення України, яка б забезпечила
підтримку впроваджуваних заходів населенням, підвищення його інвестиційної
активності тощо.
Очевидними є переваги від глобалізаційних процесів та їх впливу на ринок
фінансових послуг України. Так темпи приросту доходів від надання
фінансових послуг українськими компаніями наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Обсяги фінансових послуг у 2010-2012 рр., млн.грн.
Темпи приросту
За видами установ
(показники на кінець
2011
2012
2013 2012/11 2013/12
періоду)
%
%
Страхові компаніїнадходження валових
24008,6 20442,1 23081,7
-14,9
12,9
страхових премій
Кредитні спілки-видані
5572,8 3909,1 3349,5
-29,9
-14,3
кредити
-внески на депозитні
3951,1 2959,3 1945,0
-25,1
-34,3
рахунки
Фінансові компанії
19610,1 24236,6 29303,8
23,6
20,9
За 9 місяців 2012 р. спостерігалася тенденція щодо збільшення обсягів
надання фінансовими компаніями послуг з надання фінансових кредитів за
рахунок власних коштів, позик та операцій з переказу грошових коштів
порівняно з аналогічним періодом минулого року. За 9 місяців 2012 р.
відбулося скорочення обсягів надання послуг фінансовими компаніями
факторингу, обміну валют та гарантій порівняно з відповідним періодом 2010
року.
Кількість кредитних установ станом на 30.09.12 у порівнянні з
аналогічною датою минулого року зменшилася на 59 одиниць або на 7,9%.
Зменшилася кількість кредитних спілок, яка на кінець ІII кварталу 2012 р.
становить 610 одиниць, що на 10,2% (69 одиниць) менше за показник
аналогічного періоду минулого року – 679. За 2010–2011 рр. кількість інших
кредитних установ постійно зростала і станом на 30.09.11 становила 48
одиниць. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість інших
кредитних установ зросла на 10 одиниць, або на 26,3%.
За 9 місяців 2013 р. відстежується тенденція зростання деяких показників
страхової діяльності. Так, при зростанні на 37,4% обсягів чистих страхових
премій, на 10,7% зросли обсяги сформованих страхових резервів. На 6,6% зріс
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обсяг активів, визначених законодавством для представлення коштів страхових
резервів.Страхові виплати страхувальникам-фізичним особам за 9 місяців 2011
р. становили 1 652,9 млн. грн. (47,5% від загальних валових виплат), що на
9,3% менше, ніж за відповідний період 2012 р.
Отже, можна сказати, що основними пріоритетами для подальшого
розвитку ринку фінансових послуг Українив умовах глобалізації та інтеграції у
світовий фінансовий простір є захист економіки від можливих ризиків і криз та
забезпечення сталого економічного зростання. Для цього повинні бути
забезпечені наступні вагомі чинники: зміцнення інституційної основи
фінансової сфери, підвищення рівня фінансової грамотності населення,
розширення асортименту та популяризація фінансових послуг міжнародного
рівня. Це дасть змогу підняти ринок фінансових послуг на новий рівень,
збільшити доходи і розширити коло учасників даного ринку.
1. Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового
ринку//Фінанси України.- 2007. – № 4. – C. 88–94.
2. Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку
України / Малютін О.К. //Фінанси України. – 2010. – № 3. – C. 92–100.
3. Юрій С.І. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки /
Юрій С.І., Луцишин О.О. // Фінанси України. – 2010. – № 11. – C. 48–59.
4. Ящук В.В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку /
Ящук В.В. //Фінанси України. – 2010. – № 1.–C. 115–121.
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ:
СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
Орієнтація економіки України на ринкові відносини докорінним чином
змінює підходи до вирішення багатьох економічних проблем, і в першу чергу
тих, що пов’язані з людиною. Людські ресурси виконують ключову роль в
оптимальному формуванні, поєднанні та використанні інших чинників
виробництва і, як результат, забезпечують підвищення ефективності діяльності
організації, зростання її доходів і розвиток. Сказане в повній мірі стосується й
успішної діяльності банківської системи.
Моніторинг економічної поведінки споживачів банківських послуг в
умовах фінансової кризи, проведений соціологічним центром «Громадська
думка» Криворізького державного педагогічного університету, поряд з іншим
включав виявлення чинників впливу на лояльність клієнтів до банку. Отримані
дані показують, що саме завдяки персоналу у більшості клієнтів складається
перше враження про якість роботи банку – з цим погоджуються 50,1%
опитаних. Майже така ж кількість респондентів (52,7%) вважають, що за якість
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обслуговування кожного клієнта несуть повну відповідальність працівники
банку [5, с. 179]. Тобто, попри недовіри до банківської системи, важливим
фактором при виборі банківської установи залишається професійнокваліфікаційний рівень персоналу.
Дослідженнями кадрового потенціалу у сфері банківського менеджменту
займається багато вітчизняних та іноземних науковців: П.Ч. Гоха, Я. Еріної,
О.І. Лаврушина, Ю.Г. Одегова, О.А. Криклій, Н.Г. Маслак, С. Б. Єгоричева та
інших. Проте на фоні праць науковців не можна виділити єдиного підходу до
визначення поняття «персонал», та немає належного розвитку питання
кадрового потенціалу банківських установ. Це зумовлює дослідження
кадрового потенціалу банківського сектору для глибокого опрацювання вже
існуючих наукових доробок і теорій людських ресурсів в управлінні
банківськими установами.
Мета дослідження: з'ясування специфіки кадрового потенціалу
банківської системи і визначення чинників впливу на нього.
У сучасних умовах поняття «кадровий потенціал» включає не тільки
загальний рівень освіти працівників, набутий досвід роботи та їх кваліфікацію,
а і якісно нові характеристики – спроможність до самостійної творчості,
налагодження плідних комунікацій, спільної роботи, відкритість, позитивне
сприйняття сторонніх ідей. Розробка та впровадження інновацій передбачають
креативність компанії, а саме персонал є єдиним з усіх факторів виробництва,
який несе у собі творчу складову. Тому сучасну конкуренцію товарів, послуг,
технологій, бізнес-моделей логічно представити як змагання кадрових
потенціалів організацій, які генерують і втілюють інноваційні пропозиції [1, с.
100].
Базуючись на існуючих теоретичних і практичних підходах до
особливостей банківської роботи та враховуючи сучасний стан фінансового
ринку,специфіку кадрового потенціалу банківської системи можна визначити
так [3, c. 160-161]:
1. Інформаційна, інтелектуальна насиченість.
2. Готовність постійно навчатися і підвищувати кваліфікацію.
3. Спеціалізація праці, яка полягає у виконанні конкретного кола операцій
або в обслуговуванні конкретного сегмента клієнтів.
4. Поступова централізація управління.
5. Необхідність дотримання корпоративної культури.
6. Стресовий характер праці, психологічна напруженість.
7. Комунікативність.
8. Інтенсивність праці.
9. Праця вимагає прояву ініціативи.
10. Відповідальність і дисциплінованість.
11. Наявність управлінських знань і методів.
12. Регламентованість роботи.
13. Дублювання повноважень і функціональних обов'язків між
працівниками та підрозділами.
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14. Відсутнє чітке розмежування відповідальності за результати
діяльності установи чи підрозділу.
15. Адаптивність і гнучкість.
Для забезпечення умов ефективного формування та використання
кадрового потенціалу банку, необхідно застосовувати всі підходи в комплексі, а
саме: системний, ситуаційний, комплексний, цільовий, що забезпечить
отримання бажаних результатів та досягнення поставлених цілей. Для
досягнення високих результатів у своїй діяльності, слід використовувати
систему мотивації працівників – комплекс заходів, що стимулюють персонал не
лише до роботи, за яку платять гроші, але й до особливої старанності та
активного бажання працювати саме в цій установі.
Надзвичайно важливим аспектом управління кадровим потенціалом, є
розвиток корпоративної культури. Щоб корпоративна культура банку стала
дійсно ефективною, вона повинна відповідати таким параметрам як: особиста
відповідальність за результати своєї діяльності, вся увага зосереджена на
клієнтах, увага до результатів діяльності, відкрите спілкування в колективі,
нагорода сильніша за покарання, наявність керівника, який бере активну участь
в діяльності банку [2, c. 45].
Таким чином, для забезпечення ефективного управління кадровим
потенціалом, кадрове планування повинно включати в себе наступні елементи
[4, c. 146]:
1. Кадрові цілі, які полягають у визначенні цілей не лише банку в цілому,
а й кожного окремого працівника.
2. Кадрову стратегію, яка полягає в розробці майбутніх аспектів розвитку
кадрової політики, в забезпеченні відповідних умов для розвитку, навчання та
адаптації працівників.
3. Кадрові задачі, які полягають у забезпеченні банку в певний час такою
кількістю персоналу, яка б дозволила вчасно справлятися з поставленими перед
банком завданнями.
4. Кадрові заходи, які полягають у визначенні майбутньої програми
розвитку кадрової політики банку для реалізації поставлених цілей та кожного
працівника, у визначенні витрат, що будуть необхідні для такої реалізації.
Наявність достатньої кількості кваліфікованих працівників і вміння
правильно
ними
управляти
є
запорукою
конкурентоспроможного
функціонування банку на ринку. Функціонування кадрового потенціалу
банківської системи має низку специфічних особливостей. Для забезпечення
ефективної та продуктивної діяльності банку необхідною умовою є розвиток
персоналу та безпосередньо його потенціалу. Робота персоналу безпосередньо
пов’язана з досягненням успіху банку, адже саме від досвіду роботи, від
професійних навичок та вмінь, а також від кваліфікаційних можливостей
працівників залежить як швидко і в якому руслі буде розвиватися банк, і як
швидко досягне поставлених цілей.
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НАЦІОНАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ
ТА РИНОК ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Інновації, що швидко поширюються у світі, суттєво впливають на сучасне
соціально-економічне життя. В свою чергу цей фактор не міг не позначитися на
такому динамічному явищі, як банківські послуги: з кожним роком обсяг
наданих електронних банківських послуг зростає, так само, як і попит на них.
Безготівкові розрахунки є найбільш зручним та поширеним інструментом
взаєморозрахунків між юридичними особами, населення крок за кроком оцінює
переваги використання платіжних карток та здійснення електронних платежів з
використанням платіжних систем та систем дистанційного банківського
обслуговування.
Питанням, пов’язаним із ринком електронних банківських продуктів,
присвячена низка статей та монографій за авторством: Версаль Н., Дзюблюка
О., Лапко Н., Міщенка В., Науменкової С. та інших. В той самий час дане
питання завжди є актуальним, адже розвиток платіжних систем та перехід до
нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів сприяє звуженню
сфери використання готівки та паперових платіжних засобів, що є позитивним
фактором для ринку грошей за рахунок зменшення витрат на обслуговування
готівкового обігу.
Із часу заснування Національного банку України одним із найважливіших
напрямів йог
–

–
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банк України – з метою задоволення потреб банківської
системи України в платіжних послугах забезпечує функціонування СЕП на
основі сучасних інформаційних технологій та новітніх програмно-технічних
засобів [3, с. 31].
Станом на 1 січня 2014 р. учасниками СЕП були 423 установи, з яких: 180
– банки України, 178 – філії банків України, 28 – органи Державної
казначейської служби України, 37 – установи Національного банку України.
Протягом 2013 р. через СЕП було здійснено 95% міжбанківських переказів у
національній валюті у межах України, тоді як через кореспондентські рахунки,
що відкриті банками в інших банках, виконано лише 5% таких переказів [6, с.
19-20]. Варто відзначити, що за період 2008 – 2013 рр. обсяги початкових
платежів через СЕП зросли з 7992, 4 млрд. грн. до 12685, 4 млрд. грн. за умов
зниження їх кількості [5, с.74; 6, с. 19]. СЕП успішно виконує покладені на неї
функції державної системи міжбанківських розрахунків, оперативно та надійно
обслуговує учасників системи, гарантуючи при цьому високий рівень безпеки
та надійності проведення міжбанківських переказів коштів у національній
валюті (потенціал системи дає змогу щоденно обробляти до 5 мільйонів
документів) [3, с. 33].
Національна система масових електронних платежів НСМЕП –
внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових
платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші
операції здійснюються з використанням спеціальних платіжних засобів за
технологією, що розроблена Національним банком України. З моменту
упровадження
НСМЕП
громадяни
України
отримали
можливість
розраховуватись за товари і послуги у безготівковій формі та отримувати
готівку за допомогою спеціальних платіжних засобів (платіжних карток,
мобільних платіжних інструментів тощо), а також зберігати і накопичувати
заощадження у банках на поточних рахунках [4].
Пілотний проект НСМЕП був упроваджений у грудні 2000 р. У липні
2001 р. була емітована перша платіжна картка НСМЕП, а вже в листопаді 2004
р. почалася промислова експлуатація системи. В червні 2012 р. була
затверджена Стратегічна програма розвитку безготівкових роздрібних платежів
в Україні на 2012- 2014 рр., якою передбачена модернізація НСМЕП,
упровадження відкритих стандартів для підвищення її привабливості для банків
та їх клієнтів. У складі учасників НСМЕП 63 банки та 10 небанківських
установ. До спеціальних платіжних засобів НСМЕП входять платіжні картки та
мобільні платіжні засоби. Банками-членами НСМЕП емітовано 3,5 млн.
платіжних карток за класичною технологією і більш як 6 млн. «національних
карток» для виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР.
На даний час встановлено понад 6 тис. терміналів НСМЕП і більш як 11 тис.
терміналів в Україні приймають до оплати «національні картки». Серед
основних завдань Стратегічної програми розвитку безготівкових платежів в
Україні на 2012-2014 рр. можна зазначити: залучення до НСМЕП більшої
українських банків, розширення функціональності національної картки від
класичних продуктів до інноваційних засобів доступу до банківського рахунку,
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реалізація державних проектів відносно розвитку основних сфер суспільної
життєдіяльності [4].
Сучасні платіжні системи, безумовно, є важливою частиною економічної
та фінансової інфраструктури. Ефективні та безпечні платіжні системи мають
вирішальне значення для функціонування економіки та забезпечення
фінансової стабільності [2, с. 2]. Підвищення ролі платіжної індустрії України
та необхідність детінізації української економіки виявили необхідність
вдосконалити нормативне регулювання ринку платежів. НБУ запровадив ряд
змін до положень щодо платіжної індустрії [2, с. 8]. Серед останніх –
обмеження граничної суми готівкового розрахунку у розмірі до 150 тис. грн. та
отримання НБУ права контролювати, штрафувати та навіть забороняти
діяльність незаконних або сумнівних платіжних систем. Наразі в Україні
зареєстровано понад 30 платіжних систем, більшість з яких здійснює миттєві
грошові перекази фізичних осіб без відкриття рахунку. Решта працюють на
картковому ринку та сегменті електронних грошей. Також платіжні послуги
(окрім банків) надають 7 небанківських фінансових установ, що приймають
платежі через термінали самообслуговування.
Завдяки електронним банківський продуктам клієнти банків можуть
скористатися наступними послугами: оперативний доступ до інформації про
рахунки та контроль за власними витратами, перекази між власними
рахунками, здійснення платежів в національній валюті та SWIFT-платежі,
підключення регулярних платежів, здійснення платежів на користь масових
послуг для населення(комунальні послуги, мобільний зв’язок та телефонія,
інтернет та телебачення, дистриб’ютори та інше), відкриття депозитів та
погашення кредитів. В Україні інфраструктура платіжних карток і кількість
безготівкових операцій різко зросла за останні 10 років. Проте більше 90% від
обсягу операцій та 75% від їх числа припадають на зняття готівки з банкомату.
Тобто, в Україні досягнуто критичного розміру ринку платіжних карток, що
може надалі дозволити використовувати платіжні картки в основному для
безготівкових операцій (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка кількості клієнтів та емітованих і активних платіжних карток
Держателі
Платіжні картки
Платіжні картки активні (за
платіжних
в обігу(загальна якими була здійснена хоча б одна
Роки
карток, тис.
кількість
видаткова операція за останні
осіб
емітованих
три місяці, для 01.01.2014 – за
карток), тис. шт.
останні 12 місяців), тис. шт.
01.01.2008
35723
н. д.
41162
01.01.2009
37232
45346
38576
01.01.2010
39395
44469
29104
01.01.2011
39942
46375
29405
01.01.2012
35179
57893
34850
01.01.2013
44339
69826
33106
01.01.2014
49719
69726
35622
Джерело: [7]
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Проте, за певних обставин (наприклад, запровадження неправильної або
неадекватної політики) використання готівки залишатиметься основним
платіжним інструментом протягом тривалого проміжку часу [2, с. 4-5].
Перша десятка банків-членів платіжних систем
щодо кількості
емітованих платіжних карток за станом на 01.01.2014 виглядає так: ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» – 30984188, АТ «ОЩАДБАНК» – 11375320, АТ «Райффайзен
Банк Аваль» – 4075101, АТ «Дельта Банк» – 2149522, АТ «УКРСИББАНК» –
1861297, ПАТ «УКРСОЦБАНК» – 1527707, ПАT «ПУМБ» – 1390450, АТ
«СБЕРБАНК РОСІЇ» – 1177669, ПАТ «Банк Руский Стандарт» – 1131126, ПАТ
«КБ «Надра» – 870852.
Також банки освоюють нові для України безконтактні технології оплати
PayPass та PayWave (на сьогодні отримання платіжних карток з можливістю
безконтактної оплати пропонують більш ніж 10 банків), а от технологія NFC
(здійснення безконтактної оплати за допомогою смартфону) доступна лише для
клієнтів ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та абонентів мобільного зв’язку «Київстар».
Отже, електронні банківські послуги – важливий банківський продукт,
один з інструментів впливу на обсяг грошової маси поза банками. Даний
напрям є актуальним не лише для посткризового розвитку банківського
сектору, але й для економіки в цілому. Перш за все, безготівкові розрахунки
коштують суспільству менше, ніж обслуговування готівки, також вони
зменшують обсяг готівки в обігу, а отже зменшується обсяг коштів, що може
бути використаним для обслуговування тіньової економіки. Також розвиток та
популяризація попиту на електронні банківські послуги надасть змогу банкам
збільшувати грошову маси шляхом мультиплікації коштів, що не вилучаються з
рахунків у готівковий оборот, а це в свою чергу одна із можливостей
позитивного впливу на економічний розвиток. Серед очевидних переваг
використання населенням електронних банківських послуг є ефективність,
швидкість, невелика вартість та можливість оперативного контролю, серед
можливих очікуваних переваг у майбутньому(при умові відмови від значної
кількості готівкових розрахунків та переході на розрахунки з використанням
електронних банківських продуктів та платіжних систем) – здешевленням
кредитних коштів. Саме тому як НБУ, так і комерційні банки, у своїй діяльності
спрямовані на підтримання розвитку ринку електронних банківських продуктів
та послуг.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З ПРОБЛЕМНИМИ
АКТИВАМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ
Становлення конкурентоспроможної економіки України в сучасних
умовах неможливе без забезпечення високого рівня стійкості банківської
системи. Водночас в умовах негативного впливу фінансово-економічної кризи є
істотне погіршення банківських балансів, зростання частки проблем них
кредитів. Така ситуація негативно позначається на результатах фінансової
діяльності банків, створює певні труднощі для кредиторів і позичальників.
Тому на сьогодні важливе практичне значення має розробка сучасних підходів
до вдосконалення організації управління проблемними активами.
Найбільш вагомий внесок у дослідження проблематики управління
проблемною кредитною заборгованістю зробили І. Осадчий, О.Барановський,
С. Кузнєцов, В. Міщенко, В. Ніконов, Г. Карчева, В. Крилова та інші.
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Рис. 1. Динаміка обсягу простроченої заборгованості з 2009 по 2013 рр.,
млн. грн.
Джерело: складено автором на основі даних офіційного сайту Національного банку
України [6]
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Станом на грудень 2013 року обсяг простроченої заборгованості складав
51 427 млн. грн. при тому, що обсяг кредитного портфеля банків склав 635 248
млн. грн. В даній вибірці історичний маскимум спостерігався у 2010 році,
недивлячись на те, що 2009 році цифра булла значно меншою. Як ми можемо
побачити, частка прострочених кредитів у кредитному портфелі банків є досить
значною, в середньому близько 9%. Тобто питання покращення методів робот
из проблемними активами є досить актуальною.
Досить важливим питанням є правильність оцінки обсягів поганих боргів,
оскільки є значна різниця в методиці, яку використовує Національний банк
України та в методиці, котру використовують міжнародні рейтингові агентства.
Так за методикою НБУ «прострочкою» вважається несплата відсотків і
невнесену своєчасно частину кредиту, а за міжнародними стандартами –
рахується усе тіло кредиту за якими почались неплатежі. Як зазначають
фахівці, що проблема «поганих» боргів – проблема не лише банківського, а й
реального сектору економіки. Утворилося замкнуте коло: банки не кредитують
підприємства реального сектору економіки тому, що у потенційних
позичальників поганий фінансовий стан, тобто є значні кредитні ризики, а
підприємства мають поганий фінансовий стан у тому числі й через те, що
позбавлені доступу до кредиту [1].
Фахівці виділяють внутрішньобанківські та зовнішні методи управління
проблемними
активами.
Внутрішньобанківські
методи
управління
проблемними активами передбачають раннє регулювання ризик-менеджерів
банків на погіршення обслуговування позичальниками кредитів і включають
реабілітацію кредитної заборгованості та відновлення можливості
позичальників генерувати грошові потоки для обслуговування кредитів. Одним
із найефективніших внутрішньобанківських методів роботи з проблемними
кредитами є реструктуризація кредитної заборгованості [5].
До зовнішніх методів управління проблемними активами відносяться
наступні методи:
передача проблемних активів в управління третій особі (колектору)
без оптимізації балансу банку;
передача/продаж проблемних активів пов’язній фінансовій компанії
на засадах оптимізації балансу (SPV onshore/offshore);
продаж проблемних активів непов’язаній фінансовій компанії на
умовах факторингу;
здійснення сек’юритизації активів [4].
Щодо практики українських банків, то для них є більш притаманним
використання таких зовнішніх методів як передача проблемних активів в
управління третій особі (колектору) та продаж проблемних активів
непов’язаній фінансовій компанії на умовах факторингу.
Цікавим є і зарубіжний досвід щодо вирішення проблем пов’язаних із
проблемними активами. У світовій практиці виділяють три основні напрями
роботи з недіючими кредитами:
самостійна робота банків;
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продаж недіючих кредитів третім особам;
створення КУА.
Самостійна робота банків із недіючими кредитами має на меті або
створення спеціальних підрозділів в банку, або передавання такої функції
службам внутрішньої безпеки. В даному випадку одним із можливих методів
роботи з недіючими кредитами може бути реструктуризація, при цьому мають
бути враховані фінансові можливості позичальника.
Успішність цього методу в значній мірі залежить від рівня кваліфікації
співробітників банку, прямими обов’язками яких є робота з проблемними
кредитами [3].
Другий метод може бути більш ефективним ніж перший, оскільки банк
продає проблемні кредити третім особам: факторинговим або колекторським
компаніям. В даному випадку банк виводить із свого балансу непогашені
кредити, що змогу підвищити ліквідність установи.
Третій метод полягає у створені КУА, котрій в централізованому порядку
передаються недіючі кредити. Такий метод роботи з проблемною
заборгованістю надає змогу уникнути зайвої паніки на ринку, оскільки така
заборгованість може міститися на балансі цієї установи деякий час, що дасть
змогу позичальнику дочекатися сприятливого часу для погашення своєї
заборгованості.
Найбільшого поширення у світовій практиці набув саме останній метод
через ряд зрозумілих переваг як для позичальника так і для банку.
Основна мета функціонування КУА (“поганого” банку) полягає в тому,
що недіючі кредити і застава за ними замість того, щоб бути ліквідованими в
авральному порядку і за заниженими цінами, можуть піддатися
реструктуризації та сек’юритизації у спеціальній установі (підрозділі), яка
наділена відповідними фінансовими можливостями, а отже, може після
завершення кризи і відновлення платоспроможності боржників повернути такі
кредити і заставу за ними на ринок за прийнятною ціною [3].
Ідея створення КУА є досить популярною у світі і нею користуються
більшість країн Європи а також Росія і США. Хоча в Україні дане питання є
досить дискусійним. Деякі українські фахівці негативно відносяться до
переведення непрацюючих активів до санаційного банку в Україні, тому що це
обтяжуватиме державний бюджет та платників податків і водночас поставить
під загрозу захист прав вкладників, посилить недовіру до державної політики,
спричинить невдоволення у суспільстві. Спроба вирішити проблеми
непрацюючих активів за допомогою санаційного банку знівелює зусилля
запровадити ефективний механізм роботи з нежиттєздатними банками в
Україні та призведе до значних втрат державного бюджету. Тому вони
пропонують вирішувати проблему непрацюючих активі не за допомогою
санаційного банку, а через компанії управління активами, що можуть
створюватись за рахунок, як державних, так і приватних коштів [2].
Відповідно до результатів дослідження можна зробити висновок, що на
сьогодні одне з головних питань для оздоровлення банківської системи України
– робота з проблемними активами банку, а також вибір методу управління
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ними. Актуальним питанням є участь державі у розв’язанні проблем пов’язаних
із такими активами. Створення «поганого» банку є темою відкритою для
обговорення в Україні, недивлячись на досить значний світовий досвід в цьому
питанні, все ще залишаються виклики перед вітчизняною банківською
системою.
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА: СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ
ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
В українській економіці провідне місце займає використання грошовокредитних засобів, спрямованих на реалізацію загальнодержавної економічної
політики. На практиці це дозволить економіці впровадити інструменти та
методи в якісно новому напрямі.
Розробкою питання грошово-кредитної політики розглядають вітчизняні
та зарубіжні вчені такі як: В.М. Геєць, Л.І. Дмитриченко, Г.О. Дорошенко,
А.О.Єпіфанова, А.М. Мороз, М.І. Савлук, І.В. Сала, О.А. Стороженко,
В.А.Ющенко, Ф. Мишкін, П. Роуз, Дж. Сінкі, І. Фішер, М. Фрідмен та інші [1].
Центральний банк як головний орган державного регулювання економіки
в межах своїх повноважень здійснює комплекс заходів, спрямованих на
досягнення цілей монетарної політики. НБУ ставить перед собою такі нові
стратегічні завдання та пріоритети в сфері грошово-кредитної політики:
стабільність валютного курсу;
перехід від часткової до повної конвертованості національної
валюти;
забезпечення високої зайнятості,
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впровадження режиму таргетування інфляції
підтримка економічного зростання;
стабілізація цін,
збалансування платіжного балансу.
Метою грошово-кредитної політики є підтримання стабільності
національної грошової одиниці і загального рівня цін, а також забезпечення
банківської організації платіжного обігу всередині країни та за кордоном і
досягнення високого рівня зайнятості та виробництва [2].
Орієнтуєчись на підходи різних вчених, ми можемо визначити механізм
регулювання грошово-кредитної політики за логічною схемою: метод – засіб –
функції – інструмент. Таким чином, визначимо основний механізм реалізації
грошово-кредитної політики (табл. 1).
Виходячи з чинного механізму ми можемо дійти висновку, що механізм
реалізації грошово – кредитної політики включає:
1) методи реалізації грошово-кредитної політики, до яких належать:
- політика облікової ставки являє собою проценти за позиками, які
центральний банк надає комерційним банкам, що впливає на їх здатність
розширювати кредитні операції;
- операції на відкритому ринку найбільш гнучкий інструмент
стимулювання скорочення або розширення кредитних вкладень в економіку,
оскільки обсяги операцій можуть змінюватись практично щоденно відповідно
до напряму політики центрального банку; зміна норм обов’язкових резервів
застосовується з метою забезпечення ліквідності банків та грошово-кредитного
регулювання. Необхідність проведення такої політики полягає в тому, що між
розміром резервів і банківськими операціями спостерігається відповідний
взаємозв’язок, який може вплинути на діяльність комерційних банків, особливо
на грошово-кредитну політику;
2) засоби, до найважливіших з яких можна віднести:
- готівкова емісія; встановлення “стелі” кредиту Центрального банку, що
надається урядові та банківським установам;
- пряме регулювання позичкових операцій банків, визначення маржі,
стелі на вартість кредитних ресурсів. Застосування цих обсягів і структури
грошового обігу має найбільше поширення у країнах з перехідною економікою,
де механізми опосередненого впливу на способи реалізації монетарної політики
ще не набули достатньої зрілості. При їх тривалому застосуванні впливу на
основні параметри грошового обігу їхня дієвість знижується;
3) функції, зокрема з функцією обслуговування державного боргу
пов’язана функція грошово-кредитного регулювання, яка здійснюються через
операції на відкритому ринку;
- інструменти грошово-кредитної політики.
Ефективне поєднання механізмів грошово-кредитної політики дає змогу
реалізувати її чітко поставлені цілі. Звідси стає зрозумілим структурна
підпорядкованість усього комплексу цих механізмів макроекономічним
завданням. Цільовою функцією монетарної політики тактичного порядку стає
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забезпечення внутрішньої стабільності грошей. Така стабільність має
пріоритетне значення у вирішенні всього комплексу макроекономічних завдань.
Таблиця 1
Механізм грошово – кредитної політики
Механізм грошово – кредитної політики:
Методи:
1. Політика
облікової ставки;
2. Зміна норм
обов’язкових
резервів
3. Операції на
відкритому
ринку;

Засоби:
1.«Стеля»
кредиту
Центрального
банку
2.Регулювання
позичкових
операцій банку
3. Готівкова
емісія

Функції:
1.Грошовокредитного
регулювання
державного
боргу
2.Обслуговування
державного боргу

Інструменти:
1. Фінансовокредитні
2.Організаційноуправлінські
3.Правові: закони,
акти, накази,
розпорядження

Отже, грошово-кредитна політика, будучи невід’ємною складовою
державної економічної політики, має виражати сукупну волю суспільства,
знаходячи відображення у ціленаправлених рішеннях та діях центрального
банку щодо цілеспрямованого впливу на господарські процеси на
макроекономічному рівні, забезпечення рамкових умов економічного розвитку.
Метою таких дій у кінцеву підсумку є поліпшення економічного розвитку
життя суспільства [3].
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2. Метлушко О.В. Основні засади грошово – кредитної політики: проблеми та
перспективи. – Вісник Тернопільського національного економічого університету. –
2013.
[Електронний
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–
Режим
доступу:
http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/59.pdf
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Притика Яна Вікторівна
V курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
Національний університет державної податкової служби України
Науковий керівник: к.е.н., доц. Гацька Л.П.
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ТА ДЕПОЗИТНИМИ РИЗИКАМИ
В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Банківська діяльність уявляє собою особливу сферу підприємництва, де
відбувається залучення та акумуляція тимчасово вільних коштів, їх розподіл
між суб’єктами економічної діяльності на умовах платності, терміновості та
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повернення. Банківські установи щоденно стикаються з різними видами
ризиків, але провідні місця серед них займають кредитний та депозитний.
Кредитний ризик багатомірний, він пов'язаний з негативними тенденціями
щодо фінансового стану позичальника, контрагента за угодою, з порушенням та
невиконанням боржником зобов’язань. В свою чергу депозитний ризик
пов’язаний з формуванням банками стабільної ресурсної бази шляхом
ефективного залучення тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання,
фізичних осіб та інших банків на банківські депозитні рахунки.
Теоретичні положення і практичні підходи щодо оцінки й управління
депозитними ризиками банків відображені у працях таких економістів, як
В.В. Корнєєв,
В.Р. Гарбуз, Т.І. Ковбасюк. Зокрема питання управління
кредитним ризиком комерційного банку детально розглядається у працях Р.С.
Квасницької, І.М. Кордонець, О.В. Васюренка, О.М. Сидоренка, Л. О.
Примостка, О.В. Лисинок, О.А. Криклій, Н.Г. Маслак та ін. Однак, питання
управління кредитними та депозитними ризиками в комерційних банках
залишається дискусійним, а тому потребує подальшого системного
дослідження.
Кредитні операції складають основу діяльності банківських установ і є
однією із дохідних статей банківського бізнесу. Тому, наскільки ефективно
здійснюється управління кредитним портфелем банку, зокрема кредитним
ризиком, залежить прибутковість банківської установи.
Аналіз у процесі управління кредитним ризиком повинен здійснюватися
як з погляду менеджменту банку в цілому, так і з урахуванням такої його
підсистеми, як ризик-менеджмент. При цьому варто розуміти, що оцінка
управління кредитним ризиком – це оцінка потенціалу банку у створенні
передумов результативності його використання не лише щодо запобігання
виникнення ризик-подій, а й досягнення сталого функціонування такої
установи та її розвитку [5, с.53]
Кредитний менеджмент виступає ключовим напрямом банківського
менеджменту. У загальному розумінні, він уявляє собою діяльність, пов’язану з
наданням, управлінням, контролем та безпекою процесу кредитування.
Кредитний ризик-менеджмент повинен базуватися на ідентифікації кредитного
ризику, його плануванні, прогнозуванні, нормуванні, лімітуванні та
регламентації, створення спеціальних процедур та технологій контролю,
постійного моніторингу. В цілому, систему кредитного ризик-менеджменту
можна представити як сукупність підходів, методів, технологій, інструментів,
моделей, сценаріїв та управлінських рішень, застосування яких при ефективній
організації управління кредитним ризиком забезпечує якість кредитної
діяльності, що в свою чергу впливає на фінансову стабільність банківських
установ.
В цілому, слід відмітити, що кредитний ризик-менеджмент охоплює усі
стадії кредитування від часу розгляду заявки до завершення розрахунків та
прийняття рішення
про відновлення кредитування. Головне завдання
кредитного ризик-менеджменту полягає у забезпеченні фінансової стійкості та
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надійності діяльності банку. Тому система управління кредитним ризиком
банку має включати [1, с. 270]:
- політику та положення про управління кредитним ризиком, що мають
бути розглянуті та затверджені відповідно до принципів корпоративного
управління; ці політика та положення підлягають періодичному перегляду;
- положення про кредитування, які враховують як балансові, так і
позабалансові операції банку;
- належну інформаційну базу, яка дає можливість керівництву приймати
обґрунтовані рішення про надання кредитів і оцінювати ризик на постійній
основі;
- процес ідентифікації кредитів, якість яких погіршується;
- належну роботу з проблемними активами;
- підготовку та подання періодичних звітів керівникам і спостережній
раді з достатньою інформацією для оцінки рівня ризику;
- функцію незалежних перевірок кредитної діяльності, призначенням
яких є аналіз якості як окремих кредитів, так і кредитного портфеля у цілому.
Ризики активних операцій загальновідомі і їм приділено значну увагу з
боку вчених. Це обумовлено тим, що ці ризики мають індивідуальний характер.
Наприклад, кредитний ризик пов'язаний з кожним конкретним позичальником
банку, залежить від його діяльності і виникає внаслідок недотримання ним
умов кредитного договору щодо зобов'язань за кредитними операціями. Тому
банки частіше стикаються з проявом ризиків активних операцій [6, c. 356].
Однак, специфіка банківської діяльності призводить до виникнення
ризиків і в ході здійснення пасивних операцій банків. При цьому важливе
значення мають ризики, пов'язані з депозитними операціями, які, в свою чергу,
є головним джерелом банківських ресурсів, визначають можливості банку щодо
нарощування обсягів кредитно-інвестиційних вкладень. Специфіка банківської
діяльності передбачає розпорядження в основному залученими коштами
фізичних та юридичних осіб, що обумовлює необхідність чіткого визначення
ризиків депозитних операцій банків, виявлення факторів, що їх зумовлюють, з
метою розробки ефективного механізму їхнього регулювання [7, c. 137].
Слід зазначити, що серед вчених до теперішнього часу не визначилось
однозначного тлумачення поняття "депозитний ризик". Їхній критичний
розгляд і власні дослідження дають підстави визначити ризик депозитних
операцій банків як ймовірність неповернення депонента всієї чи частини суми
депозитних ресурсів у результаті банкрутства банку або переведення ресурсів
клієнта до іншого банку чи дострокового вилучення депозиту внаслідок
погіршення платоспроможності банку чи суб'єктивних мотивів власника
депозиту.
Депозитна політика банку має на меті забезпечити банк ресурсами на певний
час за певною ціною. Її здійснення означає рішення двох протилежних завдань:
стабільність ресурсної бази і мінімізація витрат з її формування. Ідеальний
варіант – довгострокові вклади мають бути збалансовані довгостроковими
депозитами. В іншому випадку банк може постати перед проблемою
149

подорожчання ресурсів і отримати збитки від довгострокового вкладення
коштів.
Інша форма прояву ризику формування депозитної бази – збитки у
вигляді недоотриманих прибутків через необхідність отримати певний відсоток
від обсягу ресурсної бази у вигляді для розрахунково-касового обслуговування.
Для банку це активи, що не приносять прибутку. Їхній розмір залежить від ряду
обставин (довіра до банку, держави) і від структури клієнтури банку. Доцільно
також звернути увагу на облік сезонних, місячних коливань потоків готівки.
Неабияке значення має також фактор розміщення ресурсної бази.
Вважається, що при вкладенні 85 % і більше суми депозитів банк проводить
ризикову депозитну політику. Національний банк зменшує цей ризик шляхом
введення обов’язкового резервування частини притягнутих коштів залежно від
терміну, на який укладено договір [3, с. 97].
Також є фактор, пов'язаний із ситуативною поведінкою клієнтів банку,
обумовленою суб'єктивними мотивами, якими керується власник тимчасово
вільних коштів, обираючи банк для розрахункового обслуговування чи
розміщення в ньому коштів на депозитних (вкладних) рахунках, або обставини
спонукали клієнта достроково вилучити кошти з банку чи змінити вид
депозитного (вкладного) рахунку .
З іншого боку, депозитний ризик трактують як міру невизначеності щодо
можливості переведення розрахункового або поточного рахунку до іншого
банку чи дострокового вилучення вкладу. Оскільки повністю уникнути ризиків
неможливо, ними можна і потрібно управляти, знаходити ефективні методи та
інструменти, які б забезпечили їхню мінімізацію. Процес управління ризиками
є системним і пов’язаним із виявленням та аналізом ризику, розробкою і
вжиттям необхідних заходів щодо його зниження та ефективного моніторингу
Якнайповніше управління ризиками можливе за умови розробки стратегії
управління, яка має затверджуватися радою банку і включає визначення
ризиків та перелік основних завдань управління ними та функціональну
структуру такого управління.
Основні стратегічні напрямки управління повинні опрацьовуватися через
програму управління ризиками. Ця програма має передбачити можливість
попередження їхнього виникнення і впровадження системи раннього
реагування на ризики. З цієї метою при проведенні кожної значної за обсягом
депозитної операції в банку доцільно впровадити прогноз - систему, за якої на
стадії оцінки проекту проводиться всебічне дослідження операції та виявлення
комплекс ризиків, що можуть виникнути. Виявлення ризиків на стадії
прогнозування операцій дає можливість розробити комплекс дій для
попередження виникнення ризиків та управління ними.
І, нарешті, банк повинен мати схему дій на випадок надзвичайних
ситуацій для прийняття керівництвом оперативних управлінських рішень у разі
виникнення надзвичайних ситуацій та обставин, які можуть мати потенційно
небезпечні наслідки для фінансової стійкості банку [4, с.36].
До основних методів зниження кредитного ризику можна віднести [2,
с. 205]:
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- оцінка кредитоспроможності клієнта (наприклад, бальна оцінка
позичальника, тобто визначення рейтингу клієнта на основі спеціально
розроблених шкал);
- зменшення розмірів кредитів, що надаються одному позичальнику;
- страхування кредитів;
- залучення достатнього забезпечення;
- надання дисконтних позичок.
Отже, при використанні даних методів управлінн кредитними та
депозитними ризиками, банківська система стане більше стабільною і в
майбутньому стане можливим уникнути чергової фінансової кризи.
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УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ В
УКРАЇНІ
Прибуток є важливою категорією, що
характеризує стійкість та
надійність банківської установи. Перш за все, він необхідний для створення
резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та
вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що
надаються, і, зрештою, для збільшення капіталу, який дає змогу розширити
обсяги і поліпшувати якість наданих послуг.
Процес управління прибутком розглядають як систему принципів і
методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із
забезпеченням такого стану фінансових ресурсів, їх формуванням і розподілом,
яка дозволила б банку розвиватися на основі зростання прибутку і капіталу при
збереженні платоспроможності і кредитоспроможності, а також забезпечення і
підтримки фінансової рівноваги банку [2].
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Розглянемо фінансові результати діяльності банків України протягом
2010-2013 рр. (рис.1).
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Рис.1.Фінансові результати банківської системи 2010-2013 р.р. [1]
Як видно із графіку у 2010-2011 роках банківська система України
зазнавала значних збитків, що було результатом світової економічної кризи
2008-2009 років. Проте, вже у 2012 році показники покращились і банківська
система отримала 4 899 млн.грн прибутку, в тому числі: перша група – 5 461
млн.грн, друга група отримала негативний результат – 51 млн.грн, третя та
четверта групи по 326 млн.грн.
На противагу негативним результатам 2010-2011 р.р, за 2012 р.
банківська система України продемонструвала позитивний фінансовий
результат, який дорівнював 4,9 млрд. грн. , в тому числі: перша група – 5 461
млн.грн, друга група отримала негативний результат – 51 млн.грн, третя та
четверта групи по 326 млн.грн.
За підсумками перших дев’яти місяців 2013 р. банківська система
України продовжила розпочату у 2012 році позитивну динаміку фінансового
результату – чистий прибуток складав 1,73 млрд. грн. Можливо вихід на
прибуткову діяльність пов'язаний із завершенням формування банками резервів
під проблемну заборгованість, при цьому велика кількість банків у зв’язку зі
складною економічною ситуацією може й надалі здійснювати резервування
коштів.
Проте варто зазначити, що банки залучали кошти за високими
відсотковими ставками наприкінці 2012 р., що викликане дефіцитом гривневих
ресурсів. Як наслідок окрім процентних витрат окремі банки мали протягом
2013 р. проблеми із ліквідністю, вводились тимчасові адміністрації, а деякі,
навіть, знаходяться в стані ліквідації.
З початку 2013 р. частка іноземного капіталу в банківській системі
України зменшилась з 39,5% до 34,2%, що в свою чергу призвело до масового
відтоку клієнтів, а отже як можливих коштів, так і можливих прибутків.
Окрім вищевказаних тенденцій, банки зазнали жорсткого контролю та
обмежень із набранням чинності Постанови НБУ №49, що значно збільшило
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операційний цикл підприємств, що в свою чергу створило несприятливу
ситуацію на ринку. З одного боку, підприємства потребували позик для
поповнення обігових коштів, з іншого банкам було заборонено кредитування у
валюті. Загалом, ця ситуація призвела до різкого погіршення стану банків,
оскільки вони почали втрачати свої основні джерела прибутку – процентний та
комісійний дохід від корпоративного бізнесу.
Виходячи із всього вищесказаного, можна зробити висновок, що
банківська система знаходиться в стані нестабільності і під впливом багатьох
негативних факторів. Такі явища відображаються на фінансовому стані та
прибутковості кожного банку, що в свою чергу ускладнює врахування різних
факторів, наприклад таких, які впливають на один з основних елементів
політики прибутковості – ціноутворення. До ціноутворення можна віднести
такі критерії: витрати на залучення ресурсів, собівартість проведення операцій,
вимоги законодавчих та нормативних актів, ризики, пов’язані з реалізацією
продукту, ринкові умови.
Отже, на сьогоднішній день в умовах нестабільного середовища є
надзвичайно важливим дослідження та впровадження заходів, які допомогли б
досягти мінімізації ризиків.Прибутковість банку залежить від ефективності
використання його власних і залучених коштів. Рівень доходності банк може
підняти шляхом зміни структури активних операцій і співвідношення між
позичковими та інвестиційними операціями на користь більш вигідних, а також
через регулювання своєї короткострокової заборгованості й депозитних
рахунків.Потрібно раціонально й ефективно розміщувати кошти банку для
забезпечення його фінансової стійкості. Виконання цієї умови дозволить
позбавитися суперечностей між ліквідністю, надійністю і прибутковістю.
1. Аналітика / Асоціація Українських Банків / Показники діяльності банків,
[Електронний ресурс] : http://aub.org.ua
2. Версаль Н.І. Основи банківського менеджменту: практикум: навч.посіб./ –
К.:Фітосоціоцентр, 2013 – 184 с.
3. Криклій О.А., Маслак Н.Г Управління прибутком банку: монографія/ – Суми: ДВНЗ
«УАБС НБУ», 2008.-136 с.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ЗАСТОСУВАННЯ КАРТОК
MASTERCARDPAYPASSТАVISAPAYWAVE В УКРАЇНІ
Протягом останнього десятиріччя в Україні намітилася тенденція до
пожвавлення використання безготівкових розрахунків. Безготівкові розрахунки
(cashless payments) – платежі, які здійснюються банками шляхом перерахування
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певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а
також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб
коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів
коштів [1].
Наразі в більшості країн світу безготівкові розрахунки становлять значну
частку серед усіх розрахунків. Наприклад, у Швеції частка безготівкових
розрахунків становить більше 80%, у США та Євросоюзі – більше 90%. В
Україні безготівкові розрахунки ще не набули настільки широкого
використання, але з кожним роком їх обсяг продовжує зростати. Зокрема,
фізичні особи все частіше обирають безготівкові розрахунки для здійснення
масових, тобто споживчих, платежів. Найзручніший спосіб здійснення
безготівкових розрахунків для населення - використання карткових платіжних
систем, серед яких чільне місце займають банківські платіжні системи
(MasterCard, Visa). У таких системах зазвичай використовують кредитні картки,
дебетові картки, електронні гаманці (передоплачені кредитні картки), а також
картки для отримання грошей із банківських автоматів [4, ст. 357]. Але з
плином часу кредитні карти удосконалюються, адже їх кінцевою метою є
спрощення розрахунків для фізичних та юридичних осіб. Зокрема, починаючи з
грудня 2002 року до перелічених вище інструментів банківської платіжної
системи здійснення безготівкових розрахунків долучилися безконтактні
кредитні картки, які пропонує як MasterCard, так і Visa. MasterCard пропонує
сервіс PayPass. Ним можна користуватися в 51 країнах, уникаючи мовних
труднощів і непорозумінь. В більш ніж 700 000 торгових точках по всьому світу
можна просто піднести картку до термінала і оплатити покупки надзвичайно
швидко. Visa ж пропонує сервіс payWave. В Україні картки PayPass та payWave
приймають понад 4500 магазинів та ресторанів по всій країні, не зважаючи на
те, що її впровадження на території України розпочалося відносно нещодавно в листопаді 2011 року («ПриватБанк» першим відкрив можливості PayPass,
«Украексімбанк» – payWave для України).
MasterCard PayPass та VisapayWave – це безконтактна технологія оплати,
яка забезпечує швидкі розрахунки. Для проведення оплати потрібно лише
піднести картку або стікер MasterCard PayPass чи VisapayWave до екрана
термінала - і за мить покупки оплачені. Якщо сума менша за 100 грн для
MasterCard PayPass, та менша 200 грн [3] для VisapayWave оплата здійснюється
без вводу PIN-коду чи підпису на чекові. Серед переваг PayPass та payWave, які
зазначають представники MasterCard та Visa можна виділити такі:
Простота: достатньо одного дотику мобільним телефоном чи іншим
пристроєм до зчитувального терміналу на касі для того, щоб покупка була
повністю оплачена.
Швидкість: завдяки безконтактній технології оплата здійснюється майже
моментально. Крім того, якщо сума покупки менше 100 (200) гривень, не
потрібно витрачати час на введення ПІН-коду чи підписування чеку.
Безпечність: карту MasterCard PayPass чи VisapayWave, так як і інші
пристрої з цією технологією, не потрібно передавати касиру, щоб сплатити за
покупки: клієнт повністю контролює процес оплати. При цьому гроші не
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можуть списатися двічі за одну покупку: після того, як було здійснено першу
оплату, термінал на касі подає звуковий сигнал і вимикається. Шахраї не
отримають інформацію про платіж, тому що транзакція має унікальний
динамічний код.
Зручний формат: банки випускають PayPass та payWave у форматі
традиційної картки та в інноваційному форматі стікера. Стікер можна
приклеїти на предмет, що завжди під рукою [2].
Внаслідок моніторингу відгуків клієнтів про MasterCard PayPas та
VisapayWave, до недоліків їх використання можна віднести: складність
проведення транзакції: необізнаність персоналу, що працює на місцях, де
здійснюються розрахунки та некомпетентність у роботі з обладнанням;
негарантоване проведення платежів: неправильне налаштування терміналів в
деяких точках обслуговування; складність у роботі з картками через відсутність
супровідного обслуговування: неповна інформація про послуги в
співробітників банків.
Використати картки MasterCard PayPas та VisapayWave можна:
- на АЗС “Укрнафта”;
- в кафе та ресторанах, серед яких: “McDonald’s”, “Celentano”, “CoffeeLife”,
“BelleVue”, “PotatoHouse”, “Oliva”, “Maximym”, “Вулик”, “Диван”, тощо;
- мережі магазинів та магазини, до яких входять “FozzyGroup” (“Сільпо”,
“Фора”), “Watsons”, “Metro”, “Фуршет”, тощо;
- в аптеках, таких як: “Медгарант”, “Віталюкс”, “Доброго дня” тощо;
- в магазинах, серед яких: “Accessorize”, “Baldinini”, “Diesel”, “Guess”,
“Levi’s”, “Odji”, “Tommy Hilfiger”, “Walker” тощо;
- в магазинах косметичних товарів, парфумерії, побутової хімії та товарів
для дому, таких як “Lash”, “StilHaus” тощо;
- в магазинах взуття, одягу та аксесуарів, наприклад, “Ecco”, “Geox”,
“Vagabond”;
- в готелях, таксі, салонах краси, салонах ювелірних виробів тощо [2].
Наприкінці квітня 2013 року до Українського процесорного центру (UPC)
було підключено 3070 безконтактних терміналів. Протягом квітня 2013 року
користувачі кредитних карток MasterCard PayPass та VisapayWave оплатили за
їх допомогою 1280 покупок. Від початку року середньомісячна кількість
операцій в безконтактних терміналах виросла в 4 рази і продовжує зростати.
Середня сума покупки, оплаченої безконтактною карткою, становить 128 грн.
Серед клієнтів UPC в Україні 3 банки емітента, що випускають безконтактні
карти: ПриватБанк, Укрексімбанк, Укрсоцбанк.
На ринку безконтактних платіжних карток існує аналог карткам
MasterCard PayPass та VisapayWave, представлений однією з найбільших
міжнародних платіжних систем, American Express ExpressPay. Проте, не
зважаючи на те, що в світі ці картки набули не менш широкого використання,
ніж MasterCard PayPass та VisapayWave, в Україні вони не застосовуються.
Отже, як бачимо картки MasterCard PayPass та VisapayWave вже набули
значного поширення на території України, наслідуючи світовий досвід
впровадження та використання цих карток. Вони мають багато переваг, які
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насамперед і цікавлять користувачів, адже ці переваги можуть спростити та
прискорити їм процес здійснення покупки. Більше того, ці переваги настільки
значні, що багато споживачів відмовляється від звичного, усталеного
користування звичайними кредитними картками заради користування
безконтактними кредитними картками, не зважаючи на те, що в Україні процес
їх використання ще не був достатньо автоматизований та апробований, тобто
йдуть на певний ризик заради зручності. Проте, на жаль, в Україні процес
впровадження безконтактних кредитних карток досі на початковій стадії, тому
для більшості користувачів такий ризик виявляється невиправданим, адже
замість додаткової зручності вони переважно стикаються лише з
ускладненнями. Не зважаючи на це, не слід забувати, що системи
безконтактних платежів в Україні ще не достатньо апробовані та знаходяться на
стадії розвитку, тому перспективи їх подальшого впровадження та
використання ще не використані, а тільки відкриваються. Більше того, обсяги
платежів, здійснених за допомогою безконтактних карток зростають швидкими
темпами, що допомагає поліпшити їх обслуговування. В разі автоматизації,
відповідного
навчання
обслуговуючого
персоналу та
подальшого
вдосконалення систем безконтактних платежів в майбутньому відбудеться
значне поширення їх використання, як вже сталося в США та Європі, а
подальше вдосконалення систем безконтактних платежів можна здійснювати,
використовуючи досвід цих країн. Відповідно, доцільним буде: вдосконалення
онлайн-моніторингу коштів, що знаходяться на безконтактній кредитній карті
та впровадження сервісу пошуку втраченої чи загубленої карти заради
підвищення рівня безпеки карти та убезпечення її від шахраїв в Україні.
1. Офіційний сайт Національного Банку України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123160
2. Офіційний сайт MasterCard PayPass [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.paypass.ua/ua/about/
3. Офіційний сайт Visa [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visa.com.ua/ua/ruua/merchants/acceptingvisa/acceptingpaywave.shtml
4. Стахарчук А. Інформаційні системи та технології в банках: Навч. посіб. / А.С.
Стахарчук - К., 2010. — 515 с.

Прянишникова Маргарита Валентинівна
II курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Плєшакова Н.А.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
ПОЗИЧАЛЬНИКА
У зарубіжній та вітчизняній банківській практиці кредитоспроможність
позичальника завжди була і залишається одним з основних критеріїв
визначення доцільності встановлення кредитних відносин з клієнтом [1].
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Проблема визначення кредитоспроможності позичальника розглядається
великою кількістю теоретиків та практиків , зокрема : А.Бакаєвою, В.Єдронова,
В.Харабара,
Г.Мельник,
О.Герасимова,
П.Ковольова,
Ю.Потійко,
Я.Чайковський.
З метою управління кредитними ризиками банки мають проводити оцінку
кредитоспроможності позичальника як на стадії прийняття рішення про
доцільність видачі кредиту, так і на стадії контролю за процесом погашення
відсотків і заборгованості за кредитом.
Таблиця 1
Кредитний портфель вітчизняних банків у 2008-2013 рр
Роки
Показники
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Кількість діючих
175
184
182
176
176
176*
банків
Кредитний
485
792
747348 755030 825320 815327
портфель, млн.грн.
368
244
Кредити надані :
485
792
747
755
825
815
368
244
348
030
320
327
У тому
276
472
474
508
580
609
числі:кредити,
184
584
991
288
907
202
надані суб’єктам
господарської
діяльності
Кредити, надані
153
268
222
186
174
161
фізичним особам
633
857
538
540
650
775
Частка
1.3
2.3
9.4
11.2
9.6
8.9
простроченої
заборгованості за
кредитами у
загальній сумі
кредитів, %
Проблемні
6 357 18 015 69 935 84 851 79 292 72 520
кредити, млн.грн.
(прострочені та
сумнівні )
* з них 1 банк має ліцензію санаційного банку
Джерело: побудовано автором на основі даних [2]

Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до зростання
обсягів проблемних кредитів, при цьому їх частка у загальному обсязі
кредитного портфеля знижується .У той же час відбувається значне збільшення
кредитів, наданих суб’єктам господарської діяльності, отже, при надані кредиту
банку необхідно здійснювати об’єктивну оцінку кредитоспроможності
позичальників, щоб мати можливість впливу як на результат конкретних
кредитних угод, так і на ефективність кредитної діяльності банку в цілому. Для
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позичальника оцінка кредитоспроможності також важлива , оскільки від її
результату залежить обсяг та рівень забезпеченості кредиту.
Банк, визначаючи кредитоспроможність позичальника, застосовує
комплексну
оцінку.
Сучасні
підходи
до
методології
аналізу
кредитоспроможності позичальників банками базуються на комплексному
застосуванні кількісних і якісних показників.
Серед методів і моделей оцінки кредитоспроможності позичальників
банками, які широко застосовуються, можна виділити такі групи (табл.2):
класифікаційні (статистичні методи оцінки), до яких належать бальні системи
оцінки (рейтингові методики) і моделі прогнозування банкрутств; моделі
комплексного аналізу (на основі “напівемпіричних” методологій, тобто тих, які
базуються на експертних оцінках аналізу економічної доцільності надання
кредиту: “правила 6 С”, CAMPARI, PARTS, PARSER тощо).
Таблиця 2
Методиоцінки кредитоспроможності позичальника
Статистичні методи оцінки
Комплексні методи оцінки
 Рейтингові (бальні)
 Правило «6 С»
 Кредитний скоринг
 CAMPARI
 Прогнозування банкрутства
 PARTS
 PARSER
 Оцінна система аналізу
Джерело: побудовано автором на основі даних [3].

Українські банки розробляють власні внутрішні положення та методики
аналізу кредитоспроможності позичальника, в основу яких, як правило,
покладено методичні рекомендації Національного банку України щодо оцінки
банками кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника. У
цілому механізм оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників
(юридичних осіб) складається з двох етапів:
 аналізу фінансового стану потенційного позичальника;
 аналізу якісних показників діяльності підприємства.
Порівняння та аналіз структури методик провідних банківських установ
виглядає наступним чином (табл.3) :
Таблиця 3
Порівняльна характеристика методик оцінки кредитоспроможності
позичальника вітчизняних банків, %
Частка у структурі
АКБ
АППБ
КБ
АКБ
Промінв
підсумкового
«Укрсоц «Аваль» «Приват
«Правексестбанк
показника
банк»
банк»
Банк»
Фінансові
10,94
76,79
98,27
53,33
65,10
показники
Якісні фактори
89,06
23,21
1,73
46,67
34,90
у тому числі:
4,80
3,41
0,00
4,00
20,30
кредитна історія
Забезпечення
3,43
0,00
0,00
26,67
0,00
Джерело: побудовано автором на основі даних [3].
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З таблиці 3 видно, що фінансовим показникам приділяється більше уваги
в методиках АППБ «Аваль», Приватбанку, АКБ «Правекс-Банк» та
Промінвестбанку. Тільки в методиці АКБ «Укрсоцбанк» у більшій мірі
враховуються якісні фактори, ніж показники фінансового стану. Як видно з
аналізу методик оцінки кредитоспроможності українських банків, велика увага
приділяється кредитній історії позичальника. Для зменшення кредитного
ризику банку доцільно сформувати бюро кредитних історій. Тому для більш
об’єктивної оцінки кредитоспроможності банківській установі необхідно
використовувати достовірну інформацію щодо суми минулих кредитів
позичальника, прострочок, непогашення кредиту та відсотків за ним, або
дострокового повернення кредитних коштів.
Для того, щоб з’ясувати , як залежить можливість підприємства отримати
кредит в банку та на яких умовах , було проведено розрахунок класу
позичальника на основі методик вітчизняних банків.
Таблиця 4
Порівняльна характеристика методик оцінки кредитоспроможності
машинобудівного підприємства, %
Частка у структурі
АКБ
АППБ КБ «Приват
АКБ
Промінвест
підсумкового
«Укрсоц «Аваль»
банк»
«Правексбанк
показника
банк»
Банк»
Фінансові
16,27
82,80
97,66
49,11
21,10
показники
Якісні фактори
83,73
17,20
2,34
50,89
78,90
у тому числі:
7,65
3,19
0,00
4,46
46,10
кредитна історія
Забезпечення
2,00
0,00
0,00
29,46
0,00
Клас позичальника
Б
А
Б
А
В
Джерело: побудовано автором на основі даних [3].

Як бачимо з проведеної порівняльної характеристики методик оцінки
кредитоспроможності сучасних банківських установ , підприємству, яке має
нестійкий фінансовий стан, різними банками присвоєно різний клас
позичальника (при цьому всі розрахунки проводились на основі однакових
вихідних даних про фінансовий стан та про якісну сторону діяльності
підприємства). В залежності від класу позичальника банк визначає умови
кредитування підприємства. Таким чином, підприємство зможе отримати
кредитні кошти в АППБ «Аваль» за більш низькою ціною, ніж в АКБ
«Укрсоцбанк».
Отже, банку при розробці методики оцінки кредитоспроможності
позичальника необхідно враховувати не тільки кредитний ризик, а й сучасний
розвиток підприємств, а також зростання конкуренції на ринку кредитних
послуг. Завищення класу позичальника призводить до зростання рівня
кредитного ризику , а з іншого боку, заниження класу позичальника призводить
до зниження попиту на кредитні ресурси з боку суб’єктів господарювання.
Тому при розробці методики оцінки кредитоспроможності позичальника
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необхідно максимально врахувати особливості його фінансово-господарської
діяльності .
1. Вовк, В.Я. Кредитування і контроль : навч. посібник // В. Вовк, О. Хмеленко . ─ К. :
Знання, 2008 . ─ 463с.
2. Єпіфанов А.О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів
господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О.
Школьник та ін. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с.
3. Школьник І.О. Проблемні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника/
І.Школьник , О. Макаренко // Українська академія банківської справи НБУ. – 2006.6с.

Пустовіт Наталія Олександрівна
IV курс, спеціальність «Міжнародна економіка»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Шевченко В.Ю.
ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В
БАНКІВСЬКІЙ СПРАВІ
Особливої
уваги
в
контексті
формування
та
управління
конкурентоспроможністю національної економіки заслуговує поняття
конкурентного середовища на ринку банківських послуг. Проблемі
дослідження маркетингового середовища присвячено роботи як закордонних
так і вітчизняних авторів. Найбільшої актуальності нині набувають роботи
таких авторів: П. Аллен, М. Портер, Дж. Ланкастер, Г. Маршалл. Серед
вітчизняних вчених проблема дослідження ринкового середовища була
досліджена зокрема у роботах Старостіної А. О., Бутенко Н. В., Каніщенко О.
Л.. Проблематиці ж феномену ринкового середовища у банківському секторі
присвятили свої праці Лютий І., Рак Н., Романенко Л. Ф., Дубовик О. В., Вовчак
О.Д. та деякі інші.
Аналіз вітчизняної літератури та праць на предмет трактування сутності
поняття маркетингового середовища банку показав, що найбільш вдалим, на
наш погляд, є наступне:
Маркетингове середовище банку – це сукупність активних суб’єктів і
сил, що діють усередині та за межами банку і впливають на його можливість
досягати поставлених цілей [2, с. 44].
За класичним підходом, маркетингове середовище являє собою
сукупність факторів мікро- та макросередовища банку.
Мікросередовище банку – це фактори внутрішнього середовища банку та
сили, які безпосередньо повязані зі самим банком та його можливостями щодо
обслуговування клієнтів, а саме:
- внутрішнє середовище банку;
- партнери;
- контрагенти;
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маркетингові посередники
клієнти;
конкуренти;
контактні аудиторії [2, с. 44].
Сукупність перелічених факторів також прийнято вважати факторами
прямої дії, тобто з безпосереднім впливом на діяльність банку.
Макросередовище банку – це сили широкого масштабу, які впливають на
діяльність банку через фактори мікросередовища. До таких віднесено:
- демографічні
- економічні
- природні
- науково-технічні
- політичні
- культурного характеру [2, с. 45].
Сукупність вищеназваних факторів прийнято також називати факторами
непрямої дії, тобто такими, що діють за межами установи банку і впливають на
можливість співробітництва з клієнтами та ринкові позиції через фактори
прямої дії.
Характеризуючи систему ринкових відносин прийнято також розрізняти
види конкурентної боротьби заструктурою, суб’єктами конкуренції, галузевою
належністю та формами її прояву. Розглянемо відомі класифікації конкуренції
на банківському ринку відповідно до зазначених ознак.
За формою прояву:
1. Конкуренція продавців і конкуренція споживачів
2. Індивідуальна та групова конкуренція
3. Внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція
4. Цінова та нецінова конкуренція
5. Досконала та недосконала конкуренція [1, c. 78].
За структурою:
- між банківськими продуктами;
- між установами, що пропонують об’єкти для задоволення потреб
споживачів [3, с.22].
Відповідно, конкуренція між банківськими продуктами виникає тоді,
коли клієнти чітко знають види банківських продуктів, мають конкретну
потребу і шукають оптимальний спосіб її задоволення серед банківських
продуктів.
Між установами, що пропонують об’єкти для задоволення потреб
споживачів, можна виділити три рівні конкурентної боротьби:
- конкуренція між банками;
- конкуренція
банків
із
небанківськими
фінансово-кредитними
інститутами;
- конкуренція банків із нефінансовими організаціями [3, с. 24].
За суб’єктами конкуренції:
- конкуренція продавців
- конкуренція покупців
-
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За галузевою належністю суб’єктів конкуренції:
- внутрішньогалузева
- міжгалузева [3, с. 24].
Таким чином, феномен конкуренції на банківському ринку може
розглядатися з різних аспектів відповідно до притаманних йому сутнісних
ознак. Найглибше та системне розуміння природи та характеру конкуренції в
банківському секторі дає комплексний різноаспектний розгляд даного явища з
врахуванням дії факторів ринкового середовища.
1. Коробова Г.Г. Банковское дело: ученик / под. ред.. д-ра экон. наук, проф.. Г. Г.
Коробовой. – узд с зим. – М: Экономисть, 2006. – 766 с.
2. Дубовик О. В., Бойко С. М. Маркетинг у банку: Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ
НБУ, 2006. -275 с.
3. Дубовик О. В., Кузнєцова А. Я., Гірченко Т. Д. Формування конкурентоспроможності
банку: Монографія.- Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 215 с.

Путря Мирослава Ігорівна
ІІ курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Тарануха І.Ю.
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Сучасні економічні реалії змушують по-новому поглянути на роль
грошово-кредитної у системі макроекономічного регулювання, базовий
інструментарій євро інтеграційних процесів, і визначає можливості впливу
центральних банків на фінансові ринки в новому геоекономічному просторі.
Грошово-кредитне регулювання є невід’ємною складовою теорії та
практики економічної системи в Україні, макроекономічної політики в цілому.
Ускладнення економічних процесів, зміцнення взаємозв’язку товарних і
грошових ринків зосереджує увагу на формуванні теоретичних засад і розробки
конкретних важелів впливу на грошово-кредитні відносини, що враховують як
досвід, накопичений практикою грошово-кредитного регулювання розвинених
країн, так і унікальність і складність трансформаційних процесів у національній
економіці.
Вагомим внеском у дослідження даної проблематики є теоретичні
напрацювання таких іноземних вчених, як Б. Бернанке, А. Бліндер, Ф. Мишкін,
Д. Стігліц, С. Моісеєв. Проблеми грошово-кредитної політики, теоретичні та
практичні засади її здійснення висвітлювали у своїх працях такі українські
вчені, як: В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик, Н.І. Гребенюк, О.В. Дзюблюк, А.О.
Єпіфанов, В.В. Коваленко, Л.В. Кривенко, В.Л. Кротюж, І.О. Лютий, В.І.
Міщенко, А. М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, В.С. Стельмах.
Грошово-кредитна політика являє собою комплекс взаємопов’язаних,
спрямованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового
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ринку, що їх проводить держава через свій центральний банк. Законом «Про
Національний банк України» визначено: «грошово-кредитна політика –
комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на
регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення
стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та
вирівнювання платіжного балансу» [1].
Грошово-кредитна політика, як складова державної політики має
відповідний інструментарій, який дозволяє їй реалізувати свої функції. При
цьому використання того чи іншого інструмента регулювання грошовокредитного ринку (проведення грошово-кредитної політики) залежить від
історичних традицій використання фінансових інструментів у державі,
розвитку ринкових відносин, наявності банківсько-фінансових установ,
загальнодержавного стану економіки, урегульованості питань фіскальної
політики тощо [2, c. 64].
Слід зауважити, що ефективність використання інструментів грошовокредитного регулювання змінюється відповідно до стану трансформаційних
процесів. При цьому об’єктивною необхідністю є визначення основних
напрямів ефективного і малоефективного використання інструментів грошовокредитного регулювання [3, с. 161].
Досить вагомим інструментом на сучасному етапі розвитку економіки є
процентна політика, яка полягає у регулюванні попиту і пропозиції на грошові
кошти як через зміну процентних ставок за своїми операціями, так і шляхом
рекомендацій щодо встановлення процентних ставок за активними та
пасивними операціями банків з метою впливу на процентні ставки суб'єктів
грошово-кредитного ринку та дохідність фінансових операцій [4]. Розглянемо
динаміку облікової ставки НБУ та середньозваженої ставки за всіма
інструментами рефінансування за період 1997-2013 рр. (рис. 1).
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Рис. 1. Процентні ставки рефінансування Національним банком України
Джерело: побудовано автором на основі даних Національного банку України [5].
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Рисунок 1 наглядно демонструє, що у 1998 р. облікова ставка
Національного банку України була встановлена на рівні 25,2%. Упродовж 19982003 рр. в Україні спостерігалася позитивна динаміка основних
макроекономічних показників і Національний банк України поступово
знижував облікову процентну ставку. Зниження облікової ставки зумовило і
зниження процентної ставки за кредитами, наданими комерційними банками
суб'єктам господарювання. Впродовж аналізованого періоду середньозважена
облікова ставка Національного банку України досягнула свого мінімуму у 2003
р. - 7%. Протягом 2008-2009 рр. стрімко зросла облікова ставка Національного
банку України на 2,75%, що призвело до підвищення процентних ставок за
кредитами та депозитами на 4,8% та 4,6% відповідно. У 2013 р. облікова ставка
Національного банку України становила 7,5%, а середньозважена облікова
ставка за всіма інструментами Національного банку України становила 15,1%,
тобто спостерігається зниження і облікової ставки, і середньозваженої ставки за
всіма інструментами рефінансування.
Таким чином, практика використання грошово-кредитного регулювання в
сучасних умовах свідчить про її обмежену ефективність. Для забезпечення
можливостей проведення ефективного грошово-кредитного регулювання
повинно існувати відповідне інституційне забезпечення, а саме:
побудова банківської системи;
законодавче та юридичне забезпечення незалежності центрального
банку від державних органів виконавчої та законодавчої бази; законодавче
закріплення за центральним банком статусу резервної структури банківської
системи загалом з наданням йому прав регулювати резервні фонди всіх банків
другого рівня
законодавче надання центральному банку статусу кредитора
останньої інстанції та фінансового агента уряду;
широкий розвиток мережі банків другого рівня та розвиток системи
державного регулювання і нагляду за їх роботою;
забезпечення високого рівня довіри до банківської системи загалом
через досягнення стабільності кожного банку зокрема.
На сьогодні можливості регулювання грошово-кредитної політики в
Україні залишаються досить обмеженими, що пояснюється існуванням таких
проблем:
– низька якість макроекономічних прогнозів, на базі яких формуються
цільові монетарні орієнтири;
– поступова втрата тісного зв'язку між розширенням грошової пропозиції
та індексом інфляції, що пов'язано зі зміною швидкості оберту грошей, яку
об'єктивно неможливо точно спрогнозувати;
– складність процесу оцінки попиту на гроші, що викликає
невідповідність обсягу грошової пропозиції потребам економіки і має
дефляційні або інфляційні наслідки;
– недосконалість трансмісійного механізму, що викликає неадекватну
реакцію на регулюючі дії НБУ;
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– нестабільність та чутливість економіки до дії внутрішніх та зовнішніх
факторів [6, c. 161].
Подолання ряду зазначених проблем, на нашу думку, допоможе
підвищити ефективність грошово-кредитної політики, що в свою чергу
сприятиме економічному зростанню держави.
Підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що
ефективна грошово-кредитна політика держави є одним із головних важелів
впливу на кризові явища в економіці, адже визначає напрями регулювання
економіки монетарними методами, що сприяє стійкому економічному
зростанню та забезпечення добробуту населення. Крім того, забезпечення рівня
функціонування грошово-кредитної системи, що відповідає стандартам ЄС,
можливе лише за проведення дієвої та виваженої грошово-кредитної у руслі
єдиної економічної політики в Україні.
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ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ СКОРИНГУ В
ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ
При наданні кредиту банками важливе значення має оцінка
кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств.
Серед головних причин недосконалості банківської системи України
фахівці називають відсутність у кредитних закладів потужної скорингової
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системи, тобто автоматизованого визначення кредитоспроможності клієнта на
підставі соціально-демографічних характеристик.
Свою негативну частку внесла й інфляція, яка значно знизила
платоспроможність українських позичальників. Людям доводиться найперше
думати, як прохарчуватися, а вже потім, як віддати банківський борг.
Скоринг – це одна із складових частин процесу прийняття рішення по
кредитній операції, під час якої відбувається відсікання неплатоспроможних
позичальників з метою недопущення здійснення несвоєчасних кредитних
зобов’язань [1, с. 15].
Головне призначення програмної системи «Scoring» є автоматизація
процесів оцінки кредитоспроможності позичальників.
Програмна система автоматизації інформаційних процесів, пов’язаних з
оцінкою кредитоспроможності позичальників, використовується для обробки
анкетних даних позичальників, які подають заяву на отримання кредиту
безпосередньо у філії, відділенні фінансової установи або в точці продажів, яка
функціонує на підставі агентської угоди з фінансовою установою та прийняття
відповідного рішення стосовно видачі кредиту клієнту.
В той час як застосування автоматизованих систем скорингу в країнах
Заходу вже понад 60 років є досить поширеним явищем, особливо у процесі
кредитування фізичних осіб, в даний період у вітчизняних банках вони
застосовуються мало.
Хоча, скорингові системи вже є в багатьох установах Дельта Банку,
«Райффайзен Банку Аваль», Унікредит Банку, Родовід Банку, Universal Bank,
Альфа-Банку (Україна), OTP Bank, Home Credit Bank, Кредитпромбанку, VAB
Банку. Деякі їх елементи використовує і Приватбанк.
Технології скорингу мають постійні тенденції до розвитку та
вдосконалення, що дозволяє розробляти нові алгоритми, які, у свою чергу,
дозволяють мінімізувати кредитний ризик. Ці алгоритми мають у своїй основі
різні критерії, які залежать від типу кредитної організації, параметрів кредиту
та ін. Такі вдосконалення можуть успішно знайти своє застосування на Україні,
де існує проблема недостатності історичних даних про попередній досвід
кредитування [2, с. 149].
Визнаючи безсумнівні переваги скорингового методу, закордонні банки
вкладають у його розробку великі зусилля, не шкодуючи ні коштів, ні часу.
Однак скорингова система аналізу кредитних заявок повинна бути статистично
вивірена і вимагає високого професіоналізму та постійного поновлення
інформації і вдосконалення моделей.
Безпосередньо на сільськогосподарських підприємствах, на нашу думку,
необхідно створити експертну комп’ютерну систему, яка втілює в собі досвід
експерта, що ґрунтується на його знаннях в певній галузі. Експертна система на
основі обробки знань експерта може давати інтелектуальні поради, приймати
рішення, а також пояснювати хід розв’язання в разі прийняття того чи іншого
рішення.
Метою розробки експертної системи для аналізу фінансового стану
підприємства є створення програми, яка містить знання експертів у сфері
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фінансового аналізу. Використовуючи такі знання, експертна система пропонує
логічний висновок про фінансовий стан підприємства загалом та його
кредитоспроможності зокрема. Дана система, взаємодіючи зі своїм
користувачем зрозумілою йому мовою, пояснює і обґрунтовує свої дії.
До можливостей експертної системи фінансового стану підприємства
відносяться:
експертиза фінансового стану підприємства на підставі даних
бухгалтерської звітності;
відображення динаміки основних показників фінансового стану
підприємства;
порівняння кількох підприємств відповідно до вибраних критеріїв;
наочне оформлення розрахованих даних діаграмами;
використання експертних оцінок;
пояснення здобутих результатів.
Комплексне проведення аналітичних досліджень дозволяє здійснювати
оцінку для аналізу поточного і прогнозного фінансового стану господарюючого
суб’єкта, вибір найкращої стратегії його розвитку, розробку інвестиційних
проектів і бізнес-планів, ефективне управління збутовою і маркетинговою
діяльністю.
Таким чином, досвід використання програмних продуктів економічного
аналізу дає змогу сформувати основні вимоги до його проведення в умовах
комп’ютерної обробки даних:
своєчасне і повне задоволення обчислювальних та інформаційних
потреб при проведенні аналізу;
мінімальний час відповіді на аналітичні запити;
можливість подання вихідної інформації в табличній і графічній
формах;
повторення процесу вирішення завдання з будь-якої довільно заданої
точки (стадії) розрахунку;
можливість роботи в мережі;
простота діалогу в системі людина-машина.
Отже, нами досліджено сутність, призначення і характеристики
скорингової системи, проаналізовано автоматизовані системи і технології
скорингу, переваги скорингового методу, вивчено перспективи застосування
програмної системи «Scoring» в Україні.
1. Андреева Г.В. Скоринг как метод оценки кредитного риска / Г.В. Андреева //
Банковские технологии. – 2003. – №6-9. – С. 15-17.
2. Дем’яненко М.Я. Оцінка кредитоспроможності агроформувань: Монографія / М.Я.
Дем’яненко, О.Є Гудзь, П.А. Стецюк. – К.: ННЦІАЕ, 2008. – 302 с.
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Науковий керівник: викладач Король М.М.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖІНОЧОГО
БАНКІНГУ В УКРАЇНІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Ідея створення жіночого банкінгу належить економісту з Бангладеш
Мухаммаду Юнусу, який у 1976 р. запропонував ряд заходів для скорочення
бідності в країні, серед яких – мікрокредитування жінок для створення ними
власного бізнесу. В 2006 р. за цю ідею Юнус отримав Нобелевську премію [2].
Перший в світі жіночий банк було відкрито в Пакистані в 1989 р. за ініціативи
Беназир Бхутто. В 1999 р. прикладу Пакистану послідувала Танзанія, банк для
жінок був зареєстрований в цій державі в 2007 р. В 2006 р. ісламський
інвестиційний банк для жінок - Masrafy women-only Bank був створений в
Бахрейні. Він став першою фінустановою, якою керували жінки.
Розвиток ісламського жіночого банкінгу має доволі відчутну матеріальну
основу. В розпорядженні жінок на Близькому Сході знаходиться як мінімум 40
млрд. доларів. В цілому, за даними BostonConsultingGroup, жінки контролюють
більше 10 трлн. доларів США в глобальних видатках.
Також жіночий банкінг розвивається і в Європі, і в США. В США цей вид
банкінгу передбачав наявність кредитних карток з ароматом, спеціальні
програми кредитування та жіночі депозити, кобрендингові проекти зі
спеціальною бонусною системою заохочення при покупках в торгових
мережах. Дуже швидко ця тенденція створення банків для жінок з’явилася і в
Європі. В 2006 р.в австрійському місті Гаштайне був створений
спеціалізований філіал Raiffeisenbank. Додатковою перевагою була можливість
для молодих мам-клієнток банку залишити своїх дітей в спеціально
облаштованій ігровій кімнаті. В Німеччині був створений повністю жіночий
банк під назвою Frauenbank.
Причин для відкриття банків та відділень для роботи виключно з жінками
можна назвати декілька. По-перше, жінки є активнішою частиною населення.
За статистикою, в усьому світі жінки є основними споживачами товарів та
послуг, вони більше за чоловіків схильні до придбання дорогих товарів,
подорожей, відвідування театрів, виставок, інших культурних заходів. Саме
тому представниці слабкої статі стимулюють винахідливість банків та їх
лояльність до жінок.
По-друге, жінки є більш виваженими та розсудливими в частині
прийняття фінансових рішень. Їх дисциплінованість дозволяє банкам зменшити
кредитні ризики та підвищити рівень прибутку. За даними дослідження
Experian, чоловіки з більшою вірогідністю, ніж жінки, допускають прострочку
по кредитам – 5,7% проти 5,3%. Жінки ретельніше намагаються уникати боргів,
ніж чоловіки. Зі 100 проблемних кредитів лише 25-30% належить жінкам [1].
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По-третє, для кредитних організацій однією з найважливіших складових є
демографічна. За статистикою, у кількісному співвідношенні жінки
переважають над чоловіками. Крім того, представниці слабкої статі живуть
довше. В ряді випадків граничний віковий ценз у жінок встановлюється
банками на рівні 65 років, у чоловіків. В деяких банках, зокрема «Русский
стандарт», кредитні картки видаються жінкам з 18 років, а чоловікам лише з 23.
Крім того, у 80% випадків жінки вимагають особистої уваги менеджера,
практично не довіряючи електронним каналам обслуговування.
Форми жіночого банкінг доволі різноманітні. Як правило, вони
представлені споживчими кредитами для жінок, бізнес-кредитами для жінок,
авто страхуванням для жінок, платіжними чи кредитними картками з
особливими умовами використання, індивідуальним дизайном і т.п.,
кобрендинговими програмами. Основною відмінністю жіночих продуктів від
звичайних є більш м’які умови обслуговування, отримання кредитів, особливі
преференції у випадку з депозитами, або додатковий сервіс.
В Україні немає тенденції до створення жіночих відділень чи жіночих
банків. Можна проаналізувати розвиток цієї сфери банківських послуг на
прикладі Російської Федерації. В Росії цей вид банкінгу є новим.
Прослідковується тенденція запровадження жіночого банкінгу малими та
середніми банками та його ігнорування великими. Найбільш популярними в
Росії є кредити для жінок. Ключовими вимогами для надання такого виду
кредиту є наступні: компанія повинна належати жінкам (не менше 50%), жінка
повинна бути управляючим директором або більше 50% персоналу компанії
повинні складати жінки. Активний розвиток жіночого банкінгу в Російській
Федерації зумовлений тим, що з числа жінок віком від 20 до 50 років 74%
задіяні у виробництві, 84% у торгівлі, 77% в сфері послуг та 100% у агробізнесі
[3].
В Україні розвиток жіночого банкінгу є також доволі перспективним
напрямком. Співвідношення кількості жінок та чоловіків складає 53% до 47%
на користь жінок. Крім того, станом на кінець 2013 р., кількість підприємцівжінок в Україні складає більше 40% [4].
Таким чином, в Україні є два шляхи розвитку жіночого банкінгу в рамках
традиційної банківської системи, тобто без побудови окремої установи. Поперше, працювати в сферах та напрямках, де традиційно домінують жінки в
якості споживачів. Таку роботу можна здійснювати шляхом насичення
існуючого споживчого ряду чисто жіночими продуктами: комунальні платежі,
спеціалізовані платіжні картки, продаж страхових продуктів.
Другим варіантом є комплексний розвиток напряму з акцентом на
кредитні операції. Розвиток жіночого банкінгу в Україні покращить стан
коротко- та середньострокового кредитування, оскільки саме на таких умовах
надаються кредити для жінок. Крім того, можливість працювати в даній галузі
могла б стати стимулом для легалізації бізнесу, що призвело б до детінізації
економіки.
Враховуючи зарубіжний досвід запровадження жіночого банкінгу, усі
переваги цієї галузі можна сказати, що жіночий банк – це банк майбутнього.
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Створення відділень чи банків для жінок наразі вже є нагальною потребою для
банківського сектору усіх країн світу, оскільки це може надати значної
динаміки розвитку економіки.
1. Евгений Замковский. Женский банкинг. Почему банкиры так любят женщин?/
Е.Замковский
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
//http://loyaltymarketing.ru/articles/2008/07/30/
2. Е.Кравченко. Интервью – Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира /
Е.Кравченко,
М.Оверченко
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.vedomosti.ru/library/news/4295481/cel_biznesa_delat_lyudej_schastlivymi_mu
hammad_yunus_laureat
3. Федеральная
служба
государственной статистики
Российской
Федерации
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gks.ru/
4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
Сучасний процес банківського кредитування в Україні потребує
подальших наукових досліджень і розробок. Зокрема, актуальною сьогодні є
розробка теоретичних пропозицій з удосконалення методів оцінки
кредитоспроможності позичальників, яке в результаті дасть банківській системі
України змогу підвищити ефективність діяльності всіх кредитних інститутів у
процесі кредитування. Банку необхідно грамотно оцінити кредитоспроможність
контрагента, а останньому – чітко уявляти вимоги, що пред’являються
кредитором. Банківські установи розробляють різні підходи до оцінки
кредитоспроможності клієнтів, проте в більшості банківських методик оцінки
кредитоспроможності не приділено всім аспектам належної уваги.
На
дослідження
впливу
галузевих
особливостей
на
стан
кредитоспроможності позичальника особливу приділяли увагу такі науковці, як
О.О. Дутченко, П.П. Ковальов, С.В. Науменкова, О.В.Остафіль та ін. Однак
проблему не можна вважати достатньо вивченою, оскільки й досі в теорії та на
практиці немає єдиного підходу до визначення системи показників, що
комплексно характеризували б кредитоспроможність позичальників.
В економічній теорії існують різні погляди і трактування сутності
кредитоспроможності як основного критерію у формуванні кредитних
відносин, відсутня чітка єдина загальновизнана методологічна база щодо
кількісної оцінки рівня цього показника. У практичній діяльності переважає
індивідуальний підхід, коли кожен позичальник або кредитор формує
своїметодичні підходи і вимоги щодо визначення рівня кредитоспроможності.
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Така ситуація призводить не тільки до ускладнення взаємовідносин між
кредиторамиі позичальниками, вимагає додаткових зусиль при узгодженні їх
інтересів, а й знижує ефективність кредитних операцій, підвищуючи витрати на
оплату додаткових послуг консалтингових компаній або утримання
спеціальних служб.
У процесі кредитування суб’єктів господарювання важливого значення
набуває оцінка кредитоспроможності позичальника, оскільки саме від того, як
буде проведено оцінку, за якими показниками вона буде здійснена, залежатиме
в цілому можливість отримання підприємством кредиту та умови його
обслуговування.
Під кредитоспроможністю позичальника банку прийнято розуміти
наявність у позичальника передумов для отримання кредиту ійого здатність
повернути кредит та відсотки за ним у повному обсязі та обумовлені договором
строки. Перелік елементів кредитоспроможності позичальника і показників, які
її характеризують, залежить від цілей аналізу, видів кредиту, стану кредитних
відносин банку з конкретним клієнтом, результатів господарсько-фінансової
діяльності останнього, а також від наявного забезпечення. Кожен банк
розробляє власну систему оцінки, виходячи зособливостей кредитної політики,
технологічних можливостей, спеціалізації банку, конкретних умов договору,
пріоритетів у роботі, місця на ринку,конкурентоспроможності, стану
взаємовідносин із клієнтами, рівняекономічної та політичної стабільності в
державі тощо [4].
Українські банки розробляють внутрішні положення та методики аналізу
кредитоспроможності позичальника, в основу яких, як правило, покладено
методичні рекомендації Національного банку України щодо оцінки банками
кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника. Банк,
визначаючи кредитоспроможність позичальника, застосовує комплексну
оцінку, що базуються на застосуванні кількісних і якісних показників. Її
здійснюють у ході аналізу всіх елементів кредитоспроможності. У цілому
механізм оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників –
юридичних осіб – у сучасних умовах складається з двох основних етапів:
аналізу фінансового стану потенційного позичальника та аналізу якісних
показників діяльності підприємства [1].
Серйозною проблемою є удосконалення кількісних показників для
порівняння, оскільки реально існує різниця в значеннях, обумовлена галузевою
приналежністю, а приведені в економічній літературі бажані значення
фінансових коефіцієнтів (фінансової стійкості, ліквідності і т.д.) не враховують
галузевих особливостей і специфіки діяльності підприємств. А це означає, що
результати такого аналізу на сучасному етапі можуть дати кредиторові лише
оцінку загальної тенденції розвитку потенційного позичальника, засновану на
динаміці ряду фінансових показників. У зв’язку з цим, реальна оцінка
фінансового стану підприємства неможлива,тому що немає порівнянних
показників: середньогалузевих, мінімально допустимих і найкращих для
конкретної галузі. Таким чином, результатом аналізу кредитоспроможності
позичальника маєбути визначення класу кредитоспроможності. Сьогодні не
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існує чітко визначеного, у тому числі галузевого, класифікатора
кредитоспроможності й надійності підприємств. В той час як у розвинутих
країнах існують рейтинги фінансового стану,надійності й кредитоспроможності
позичальників, що періодично публікуються ідають кредиторові можливість
правильно оцінити свій ризик при видачі позики [3].
Для підтвердження вище сказаного, було проведено порівняльний аналіз
структури методик провідних банківських установ (табл. 1). З табл.1 видно, що
фінансовим показникам приділяється більше уваги вметодиках таких банків як:
АППБ “Аваль”, КБ “Приватбанк”, АКБ “Правекс-Банк” та ПАТ
“Промінвестбанк”.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика методик оцінки кредитоспроможності
позичальника банків в Україні за 2012-2013 рр., %
Назва банків
Назва
підсумково
АКБ
ПАТ
АКБ
АППБ КБ “Приват
го
“Правекс- “Промінвест
“Укрсоцбанк” “Аваль”
банк”
показника
Банк”
банк”
Фінансові
10,94
76,79
98,27
53,33
65,10
показники
Якісні
89,06
23,21
1,73
46,67
34,90
фактори
з них:
кредитна
4,80
3,41
0,00
4,00
20,30
історія
забезпечен
3,43
0,00
0,00
26,67
0,00
ня
Джерело: складено автором на основі даних[5]

Тільки в методиці АКБ“Укрсоцбанк” у більшій мірі враховуються якісні
фактори, ніж показники фінансового стану.У методиці АКБ“Укрсоцбанк” клас
позичальника пропорційно залежить від внутрішнього кредитного рейтингу,
рівня забезпечення та інших параметрів кредитної угоди. Як видно з аналізу
методик оцінки кредитоспроможності українських банків (див. табл.1), велика
увага приділяється саме кредитній історії позичальника (її не враховує лише
методика КБ “Приватбанк”). Для зменшення кредитного ризику банку доцільно
сформувати бюро кредитних історій. Тому для більш об’єктивної оцінки
кредитоспроможності необхідно банківській установі використовувати
достовірну інформацію щодо суми минулих кредитів позичальника,
прострочок, непогашення кредиту та відсотків за ним, або дострокового
повернення кредитних коштів.Рівню забезпечення приділяється суттєва увага
лише вметодиках АКБ “Укрсоцбанк” та АКБ “Правекс-Банк”.
Варто зазначити, що банку при розробці методики оцінки
кредитоспроможності позичальника необхідно враховувати не тільки
кредитний ризик, але й сучасний розвиток підприємств за допомогою
детального аналізу їх галузевих характеристик. Метою аналізу галузевих
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характеристик є визначення ступеня галузевих ризиків у діяльності
підприємства, що аналізується, за допомогою вивчення перспектив галузі, а
також факторів конкурентоздатності, що впливають на галузь. До факторів, що
підлягають аналізу, належать: перспективи економічного зростання; цикли
ділової активності; вразливість до державного регулювання. Істотне значення
для розуміння середовища, в якому працює підприємство, а також для
виявлення основних факторів успіху в цьому середовищі має аналіз структури
галузі. Щоб зробити висновок про структуру галузі, аналізуються наступні
параметри: фактична кількість фірм-конкурентів у галузі; частка декількох
(п’яти-шести) найбільш великих фірм на ринку; механізми ціноутворення в
галузі; динаміка цін на ринку і загальна тенденція їхньої зміни; диференціація
продукції; експортний потенціал галузі [2].
Слід зауважити, що оцінка рівня кредитоспроможності позичальника
повинна здійснюватися, виходячи зі спільних інтересів суб’єктів кредитних
відносин. Безперечно, що завищення класу позичальника призводить до
зростання рівня кредитного ризику, а з іншого боку, заниження класу
позичальника призводить до зниження попиту на кредитні ресурси з боку
суб’єктів господарювання. Таким чином, при розробці методики оцінки
кредитоспроможності позичальника необхідно максимально врахувати
особливості його фінансово-господарської діяльності, а саме включити до
методики оцінки кредитоспроможності аналіз розвитку галузі, що має
здійснюватись у напрямах кількісного та якісного аналізу, а також врахування
результатів аналізу галузі до оцінки фінансового стану позичальника.
1. Дутченко О.О. Врахування галузевого фактору при визначенні кредитного рейтингу
позичальника [Текст] / О.О. Дутченко //Економічний простір. – 2011. – № 45. – С. 148154.
2. Ковальов П.П. Кредитний рейтинг клієнта як один з основних методів оцінки
кредитоспроможності позичальника // Формування ринкових відносин в Україні. –
2004. –С. 37-41.
3. Науменкова С.В. Оцінка впливу галузевої приналежності на рівень перспективної
платоспроможності позичальника [Текст] / С.В. Науменкова // Вісник Національного
банку України. – 2005. – № 7. – С. 14-21.
4. Остафіль О.В. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника як інструмент
управління кредитним ризиком банку /О.В. Остафіль // Формування ринкової
економіки в Україні. –2009. – Вип.19. – С. 387-396.
5. Офіційний сайт Національного банку України //[Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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ПРОГНОЗУВАНННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ В УМОВАХ ПОЛІТИКОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Розвиток української економіки у 2014 р. відзначається посиленням
дестабілізаційних процесів у банківському секторі. Банки опинилися в
скрутному становищі, спричиненому девальвацією гривні та панічним відтоком
депозитів. Відомо, що головним фактором забезпечення стійкості банку є його
капітал. Аналізуючи особливості функціонування банків України в умовах
фінансової нестабільності протягом кризових 2008-2009 рр., можна
стверджувати, що недостатність капіталізації банків стала однією із найбільш
гострих проблем для банківської системи України. Слід зазначити, що
неплатоспроможність одного банку може спричинити так званий «ефект
доміно», тобто ситуацію, коли проблеми з ліквідністю одного банку
викликають аналогічні проблеми в інших банках. Виходячи з цього,
прогнозування рівня капіталізації банків та визначення потенційної частки
ресурсів, на яку слід збільшити розмір регулятивного капіталу, необхідних для
подолання наслідків політико-економічної нестабільності в Україні, підвищує
актуальність обраної теми дослідження.
Дослідженням проблеми капіталізації банків займалися такі вітчизняні
науковці, як: М.Д. Алексеєнко, А.П. Вожжов, О.В. Дзюблюк, І.Б. Івасів, В.І.
Міщенко, А.М. Мороз, С.В. Науменкова, С.М. Савлук, С.А. Циганов, О.О. Чуб
та інших. Фундаментальними з цієї проблематики є також і дослідження
західних науковців, таких як: А. Бегера, Є. Брігхема, Ч. Вулфена, П. Роуза, Т.У.
Коха, Ф. Мишкіна, Дж. Ф. Сінкі, Л. Мауера та інших. Питання щодо
міжнародних стандартів достатності капіталу банку, які сприяють адекватній
капіталізації окремих банків і банківської системи в цілому, знайшли
відображення в працях таких зарубіжних учених, як: У. Гаумерт, П.М. Нагь, К.
Рамонас, Дж. Уотсон, Дж. Хоук і вітчизняних учених: В.В. Коваленка, В.В.
Салтинського, К.О. Кірєєвої, К.Ф. Черкашиної, Н.Р. Швець та інших. Високо
оцінюючи вклад вітчизняних та зарубіжних авторів у вирішення питання
підвищення капіталізації банків, слід звернути увагу на об’єктивну необхідність
подальшого поглиблення теоретичних досліджень і практичних розробок з
урахуванням політико-економічної нестабільності в країні.
Метою дослідження є прогнозування розміру регулятивного капіталу
банків в умовах політико-економічної нестабільності та обґрунтування
пропозицій з підвищення капіталізації банківських установ.
Реалізація мети дослідження відбувалася у чотири етапи:
1) Моделювання розвитку банківського сектору України на основі
алгоритму побудованого автором.
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2) Здійснення економетричного моделювання проміжних показників
розвитку економіки України на короткострокову перспективу.
3) Визначення прогнозного та потенційного обсягів регулятивного
капіталу банків в Україні для забезпечення стійкості банківської
системи в умовах політико-економічної нестабільності.
4) Виділення оптимальних інструментів підвищення капіталізації банків
в залежності від групи, до якої належить банківська установа за
розміром активів.
Для прогнозування фактичного та потенційного обсягу регулятивного
капіталу банків України за основу було взято прогноз показників рівня
номінального ВВП та інфляції на період 2014-2015рр., здійснений Світовим
банком та Міністерством економічного розвитку та торгівлі України [4, 5].
В процесі моделювання було
побудовано економетричні моделі
(відповідних типів) залежності основних макроекономічних факторів від рівня
реального ВВП та прогнозовано їх обсягу на відповідний період (рис.1).
Інфляція

Активи банків
ARMA(2.3)

Облікова ставка
ARMA(0.2)

Регулятивний
капітал

Доходи населення
Реальний
ВВП

Обсяг промислового
виробництва
ARMA(0.1)

Фін. результати
ARMA(2.3)

Рис.1.Алгоритм моделюванняобсягу регулятивного капіталу банків
України
Джерело:складено автором.

Визначено, що основною формою прояву наслідків макроекономічної
нестабільності в країні, насамперед, суттєве погіршення результатів діяльності
банківських установ, у т.ч. зменшення рівня капіталізації. З огляду на це,
необхідним є виявлення масштабу зазначеної проблеми в Україні під час
економічних шоків, після цього, - визначення поточної та перспективної
платоспроможності банків в даних умовах [3].
Відповідно, до проміжних результатів прогнозування було виявлено ряд
основних макроекономічних тенденцій, що будуть характерними для економіки
України впродовж 2014-2015 рр., а саме:
падіння реальних доходів населення;
волатильність облікової ставки НБУ з подальшим її зниженням;
висока вартість грошових ресурсів;
повільні темпи зростання активів банків;
високий рівень інфляції у 2014 році, та помірний - у 2015 році;
негативний фінансовий результат банківської діяльності;
зменшення розміру прогнозного значення регулятивного капіталу.
Згідно з отриманими результатами прогнозування, обсяг регулятивного
капіталу банків на кінець 2014 р. та 2015 р. складатиме 187541,24 млн. грн. та
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188913,59 млн. грн. відповідно. Частка регулятивного капіталу банків України у
ВВП протягом 2014–2015 рр. суттєво зменшиться до рівня 13,3% та 12,5%
відповідно, через погіршення фінансових результатів, які покриватимуться за
рахунок основного капіталу банків. Виходячи з цього, можна зробити висновок,
що для забезпечення необхідного рівня капіталізації, банкам слід збільшити
обсяг регулятивного капіталу у 2014-2015 рр. на розмір зменшення обсягу
регулятивного капіталу порівняно з прогнозованим, 18426 та 9104,7 млн. грн.
відповідно (табл.1).
Таблиця 1
Прогнозування додаткової потреби у нарощуванні обсягів регулятивного
капіталу банківських установ в Україні у 2014 – 2015 рр.
Прогнозний обсяг
Необхідний обсяг
Відхилення,
Рік
регулятивного капіталу
регулятивного капіталу
млн. грн.
банків України, млн. грн.
банків України, млн. грн.
2014
187541,24
205968,20
-18426,96
2015
188913,59
216445,25
-9104,70
Джерело: розраховано автором.

Важливим питанням збільшення капіталізації банків є вибір ефективних
інструментів нарощування капіталу залежно від ринкової кон’юктури та
розміру активів банку. За нашими висновками, для визначення оптимальних
інструментів нарощування капіталу доцільно скористатися методом TOPSIS
(TechniqueforOrderPreferencebySimilaritytoIdealSolution)
упорядкування
переваг через подібність із ідеальним рішенням, який базується на концепції,
що вибрана альтернатива повинна мати найменшу відстань до ідеального
рішення та найбільшу – до ідеально негативного рішення), оцінює матрицю, що
містить k альтернатив. Прийняття рішень відбувається на основі l критеріїв.
Оскільки всі критерії можуть мати різну важливість, було призначено вагу
критеріям експертним шляхом [1, с.24-25].
Для проведення дослідження було визначено ряд альтернатив залежно від
напрямів підвищення рівня капіталізації банківської системи, а саме:
збільшення акціонерного капіталу на основі емісії акцій або додаткових
внесків власників;
залучення коштів як на внутрішніх так і на зовнішніх фінансових і
грошових ринках на умовах субординованого боргу;
капіталізація прибутку;
злиття та приєднання;
продаж проблемних активів, що дозволить зменшити резерви під такі
активи.
На основі визначення рівня концентрації капіталу в кожній групі банків, в
залежності від розміру активів (за класифікацією НБУ), можна стверджувати,
що:
1.Найгірша ситуація спостерігається в ІІІ групі банків України, що
спричинено низьким рівнем достатності регулятивного капіталу.
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2.Найкращою альтернативою підвищення рівня капіталізації в умовах
політико-економічної нестабільності для банків ІІІ та IV групи є процес злиття
та приєднання. Для банків І та ІІ групи - додаткова емісія акцій та продаж
проблемних активів.
Отже, в процесі проведеного дослідження було з‘ясовано, що на
сучасному етапі проблема капіталізації банківської системи – це ключове
питання загальної фінансової стабільності для України. Незважаючи на
поступове збільшення значення показника балансового капіталу, як основи
розвитку банківської системи України, він залишається вельми незначним і
становить лише 5% від ВВП, тоді як у Росії цей показник дорівнює 37.2%, а в
країнах Центральної Європи понад 40%. Політично-економічна нестабільність
негативно вплине на стійкість банківського сектору України, що зумовлено
падінням фактичного обсягу регулятивного капіталу. Основними напрямками
підвищення капіталізації банків в залежності від розміру активів є додаткова
емісія акцій, продаж проблемних активів та процес злиття і поглинання.
1. Балан В.Г. Моделі прийняття управлінських рішень: навч.-метод. посіб. з курсу
«Прийняття управлінських рішень» для студентів спеціальності «Менеджмент
організацій» / В.Г. Балан. – К.: Нічлава, 2011. – 100 с.
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–
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http://www.worldbank.org/.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК В УКРАЇНІ
У сучасних умовах розвитку національної економіки функціонування
підприємств аграрно-промислового комплексу неможливе без залучення
кредитних ресурсів, що обумовлене дефіцитом власних обігових коштів. Разом
з тим, отримання кредитів для аграрних підприємств залишається проблемним
в Україні. По-перше, це зумовлено значним зменшення обсягів державної
підтримки сільського господарства; по-друге, недоступністю кредитних
ресурсів для переважної більшості сільськогосподарських підприємств через
високі відсоткові ставки. Незадовільний фінансовий стан багатьох аграрних
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підприємств, неспроможність представити якісне забезпечення кредиту,
відсутність позитивної кредитної історії ускладнюють, а в деяких випадках
унеможливлюють отримання ними банківських кредитів.
Враховуючи все вище зазначене, слід сказати, що питання дослідження
кредитування підприємств АПК набуло актуального значення, зокрема, щодо
залучення кредитних ресурсів на довгостроковій основі.
Дослідженню проблеми кредитування підприємств аграрно-промислового
комплексу присвятили свої праці такі вітчизняні науковці, як В.Г. Андрійчук,
Л.Ю. Гудзинська, М.Я. Дем’яненко, Н.С. Кручок, М.Й. Малік, А.С. Шолойко та
інші. Проте у сучасних умовах потребує додаткового дослідження питання
кредитування
підприємств
АПК
в
умовах
фінансово-економічної
нестабільності. Метою даного дослідження є з’ясування особливостей розвитку
кредитування підприємств АПК в Україні на сучасному етапі.
Україна сьогодні може і повинна мати стійкий аграрно-промисловий
комплекс, спроможний вирішувати складні соціально-економічні завдання,
забезпечувати державу продовольчими товарами. Агро-промисловий комплекс
– це одна з галузей економіки, що має стратегічно важливе значення, тому що
від її належного функціонування та розвитку залежить продовольча безпека
країни [3].
Кредитне забезпечення для аграріїв є одним із найважливіших зовнішніх
джерел інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. При
цьому кредитування аграрних підприємств має суттєві особливості, які
визначаються залежністю відтворювального процесу виробництва в галузі від
природних умов, а це обумовлює:
необхідність чіткої періодизації процесу виробництва та унеможливлює
перерви в ньому, що викликає потребу в забезпеченні надання кредитів для
товаровиробників галузі в чітко визначений час і в повному обсязі;
уповільнений оборот капіталу потребує збільшення термінів залучення
кредитних ресурсів та зниження плати за кредит;
низький рівень технічної підтримки виробництва при високому рівні
зносу техніки та використання застарілих технологій потребує значного обсягу
кредитного забезпечення інвестиційного характеру;
підвищений рівень ризикованості галузі потребує застосування
адекватного рівня страхового захисту.
Саме дана специфіка аграрного виробництва робить аграрні підприємства
неконкурентоспроможними на кредитному ринку і саме це обумовлює
необхідність їх державної підтримки [4, c. 34].
У світлі наслідків фінансово-кредитної нестабільності 2008-2009 рр.
головною передумовою динамічного розвитку банківського кредитування
агросфери є забезпечення повернення кредиту за умови дотримання прав
кредиторів та позичальників
Система сільськогосподарського кредитування в Україні, за сучасних
умов господарювання, характеризується поєднанням ринкового та пільгового
механізмів кредитування.
Пільговий механізм кредитування аграріїв
здійснюється за спеціальними програмами, спрямованими на підвищення
178

ефективності аграрного виробництва, зростання його обсягів за умови
безперервності процесу виробництва та забезпечення продовольчої безпеки
країни [5].
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Рис. 1. Кредитування підприємств АПК в Україні
в 2008-2013 роках, млрд. грн.
Джерело : побудовано автором на основі [2, с.15]

За допомогою інформації, представленої на рис. 1, можна прослідкувати
досить гнучку тенденцію залучення кредитних коштів підприємствами АПК,
особливо після врожайного 2010 р. спостерігається стрімкий спад у менш
врожайному 2011 р. Однак у 2013 р., порівняно із 2011 р., відбулося значне
зростання суми кредитних коштів на 5,7 млрд. грн. (або на 1,8%). Це все
зумовлено використанням так званого «механізму відшкодуванням витрат», які
пов’язані із компенсацією державою аграрним підприємствам відсотків за
користування кредитами банків.
Отже, у сучасних умовах кредитування банками підприємств АПК є
специфічним, ризиковим видом активних операцій у зв’язку із особливостями
самого вітчизняного агробізнесу. Також варто зазначити, що сьогодні
банківські установи та агропідприємства мають стати партнерами у кредитних
відносинах. Підприємства АПК повинні довести, що вони спроможні в повній
мірі скористатися взятими у борг коштами, представивши надійну заставу, та
вчасно їх повернути. А банківські установи повинні максимально врахувати
специфічні особливості сільськогосподарського виробництва при наданні
кредитів.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
БАНКІНГУ
В УКРАЇНІ
Інвестиційний банкінг є одним з тих напрямів банківської діяльності, де
створюються найбільш складні продукти фінансового інжинірингу. До початку
світової фінансової кризи, що розпочалася у 2008 р., даний напрям розвивався
дуже активно, що було пов'язано зі збільшенням обсягу вільних грошових
коштів і зростанням числа інвесторів, готових вкладати ці кошти з метою
отримання прибутку.
Дослідженню сутності, основних напрямів діяльності та організаційноекономічного механізму функціонування інвестиційних банків присвячено
праці таких вітчизняних авторів: З. М. Васильченко, І. О. Лютого, Т. В.
Майорової, С. В. Науменкової, О.Ю. Оболенського, О. О. Солодкої та інших.
Завдяки їхнім теоретичним розробкам сучасного наповнення й розвитку набули
теорія і практика впровадження інвестиційних послуг у фінансовому секторі
України.Водночас на сучасному етапі розвитку банківської системи України
інвестиційна діяльність комерційних банків лише починає зароджуватись та
залишається достатньо обмеженою, що обумовлює об’єктивну необхідність
подальшого дослідження практичних аспектів інвестиційного банкінгу в
Україні.
Важливо відмітити, що у даний час де-юре спеціалізованих інвестиційних
банків в Україні не існує взагалі, а де-факто їх функції в повному обсязі
виконують інвестиційні компанії. Дана ситуації зумовлена тим, що згідно з
наказом № 368/5 від 5.03.2012 «Про затвердження Вимог щодо написання
найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу»
використовувати слово «банк» у назві дозволяється лише тим юридичним
особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають
банківську ліцензію, виняток становлять міжнародні організації, що діють на
території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, та законодавства України [3]. У свою
чергу, інвестиційна компанія згідно українського законодавства являє собою
торговця цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності,
може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії
цінних паперів та їх розміщення. Основною особливістю українських
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інвестиційних компаній є те, що вони в структурі системи послуг, що
надаються, ідентичні до закордонних інвестиційних банків і включають в себе
такі сфери специфічної інвестиційно-банківської діяльності як інвестиційний
банкінг, керування активами, брокерські послуги, дослідження фінансових
ринків.
Загалом інвестиційний бізнес є одним із найважливіших напрямків
діяльності комерційних банків. Так зокрема, провідні банки України
пропонують такі види інвестиційних послуг: організація випуску та розміщення
цінних паперів; здійснення операцій з векселями; торгівля цінними паперами;
послуги зберігача цінних паперів; аналітична підтримка клієнтів [1].
В сучасних умовах дуже актуальним є формування передумов розвитку
інвестиційного банкінгу в Україні. Труднощі викликані перш за все
неефективною роботою українських банків, про це зокрема свідчать:
- високі відсоткові ставки і короткі терміни кредитування;
- відсутність фінансуються інноваційних та інвестиційних проектів;
- банки не є активними гравцями на ринках капіталів;
- відсутність банків-учасників міжнародних проектів;
- одержання основних прибутків банків отримують за рахунок
короткострокового споживчого кредитування та підвищення банківських
тарифів;
- низька рентабельність банківських активів;
- наявність у банків технологічних та менеджерських проблем.
Для подолання вище перерахованих проблем необхідно:
1) підтримувати розвиток ринку банківських послуг, в т.ч. інвестиційних
послуг, які зближують фінансовий і реальний сектори економіки, сприяють
надходженню вільних фінансових ресурсів до підприємців, а для банків –
розширюють джерела їх доходів;
2) вивчати практику надання інвестиційних послуг на досвіді окремих
банків і небанківських фінансових компаній в Україні;
3) сприяти розвитку послуг інвестиційного менеджменту (довірчого
управління активами професійних учасників фінансового ринку і активами
приватних осіб), який є могутнім інструментом залучення ресурсів.
Можливості цього інструменту не лише можуть дорівнювати прибутковості від
брокерських операцій, а і здатні оживити попит на інші фінансові послуги;
4) активізувати і стимулювати державну підтримку створення
інвестиційних банків та інвестиційно-банківських інститутів в Україні;
5) об'єднання українських інвестиційних банків в консорціуми за участю
зарубіжних банків, визнаних професіоналами у сфері інвестиційного
банківського бізнесу на міжнародному фінансовому ринку для успішнішого
функціонування [2, с. 89].
Доцільно відмітити, що від активності діяльності банків в інвестиційному
напряму багато в чому залежить інноваційно-інвестиційний вектор ринкової
економіки України. Але державна підтримка потрібна не лише у сприянні
розвитку спеціалізованих фінансових інститутів, а й у виробленні ефективної
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стратегії, спрямованої на інноваційний розвиток через довгострокове
інвестиційне кредитування.
Аналіз діяльності основних учасників інвестиційного ринку України
показує, що для вирішення проблеми інтенсифікації інвестиційних процесів в
Україні необхідна, з одного боку, концентрація ресурсів та капіталу, а з іншого,
– створення інфраструктури для багатоканального диверсифікованого ринку
залучення інвестицій. Такими структурами могли б стати холдинги, які
включають весь спектр послуг, – банки, інвестиційні компанії, страхові
компанії, недержавні пенсійні фонди, брокерські та консалтингові компанії.
З метою створення нормальних умов для комерційної та інвестиційної
діяльності, для стабілізації та підйому економіки держава мусить проводити
відповідну фіскальну, інвестиційну, науково-технічну, цінову, амортизаційну,
грошово-кредитну й інші види політики, під час реалізації яких вона
вдаватиметься в комплексі як до цивільно-правових, так і до адміністративних
методів. Серед різних методів державного регулювання економіки
найважливіше місце посідають грошово-кредитні методи впливу на економіку.
Звертаючись до зарубіжного досвіду, країни, котрі за порівняно короткий
термін після Другої світової війни модернізували свою промислову структуру
(Японія, Південна Корея, Тайвань, деякі західноєвропейські держави),
насамперед відрізнялися високою часткою державної участі в регулюванні
соціально-економічного сектора. Країни Південно-Східної Азії активно
використовували такі інструменти впливу держави на динаміку інвестиційного
процесу, як:
- державні інвестиції, причому, не тільки в інфраструктуру;
- податкові стимулятори інвестицій;
- стримування цін на устаткування за допомогою пільгового мита на його
імпорт;
- вплив на процентні ставки і підтримання їх на рівні, нижчому за
ринковий [4].
Розглядаючи досвід розвинутих країн світу у секторі спеціалізованих
інвестиційно-банківських послуг обов’язково необхідно брати до уваги
особливості його розвитку закордоном під час розроблення відповідної
нормативно-правової та рекомендаційної бази в Україні, а також в практиці
реалізації інвестиційного банкінгу українськими банками. Вочевидь, повне
наслідування досвіду не може бути застосоване у вітчизняних умовах, проте
вивчення особливостей розвитку сфери інвестиційного банкінгу в глобальному
масштабі дає змогу виділити відповідні форми та методи, які можуть бути
апробованими і впровадженими в діяльності банків України.
Таким чином, ефективний механізм банківського інвестування та
раціональне управління фінансовими ресурсами банків забезпечать інтенсивні
інвестиційні процеси, які, в свою чергу, сприятимуть як розвитку виробництва
товарів та надання послуг, так і прогресії соціальної сфери в цілому.
1. Лютий, І.О. Банківський маркетинг: підручник / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К. :
ЦУЛ, 2009. – 776с.
[Електронний ресурс].
– Режим доступу:
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http://pidruchniki.ws/11570718/bankivska_sprava/investitsiyniy_biznes_komertsiynih_bank
iv
2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ,. 2003. – 376 с.
3. Міністерство Юстиції України Наказ: Про затвердження Вимог щодо написання
найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12
4. Оболенський О.Ю. Досвід банків розвинутих країн в галузі інвестиційної діяльності і
можливості його реалізації в українській економіці // Проблеми і перспективи
розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД
УАБС, 2004. –Т.9. – С. 204-212.
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КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Комерційні банки проводять основний обсяг валютних операцій на
міжбанківському валютному ринку. Найбільшу частку в структурі операцій
комерційних банків на валютному ринку займають конверсійні операції.
Конверсійні операції (Forex Exchange Operations) — це угоди між
учасниками валютного ринку щодо обміну грошових сум, номінованих у
валюті однієї країни, на валюту іншої країни за узгодженим курсом на
визначену дату.
За терміном виконання конверсійні операції поділяються на поточні,
строкові та змішані. Поточні операції – це операції tod (today) - поставка
валюти здійснюється сьогодні; tom (tomorrow) - поставка валюти здійснюється
наступного робочого дня (угоди 1 і 2 називаються overnight (овернайт)); spot
(спот) - поставка валюти здійснюється на другий робочий день з дня укладення
угоди.
До строкових операцій відносять форвардні угоди, валютні ф’ючерси та
валютні опціони. Форвардні угоди (forward) - метод хеджування валютних
ризиків, який дає змогу здійснити валютну операцію на певний момент часу з
постачанням валюти в майбутньому. Такі операції здійснюються за
форвардним курсом, який відрізняється від курсу поточних операцій на
величину форвардної маржі. Остання може бути у вигляді премії (курс
„форвард” вищий за курс „спот”) або дисконту (курс „форвард” нижчий за курс
„спот”). Курси валют за строковими операціями, визначені методом премії чи
дисконту, мають назву „курси аутрайт” (outright). Термін дії угоди, як правило,
не перевищує 12 місяців. Валютні ф'ючерси (futures) - строкові контрактні
угоди на купівлю або продаж в майбутньому стандартизованої суми іноземної
валюти за стандартизованою специфікацією валют та узгодженою ціною.
Валютний опціон (option) - угода продавця (емітента) і покупця (власника
опціону), внаслідок якої останній отримує право, але не зобов'язання, купити у
першого або продати йому заздалегідь визначену суму однієї валюти в обмін на
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іншу у визначений момент або протягом певного періоду в майбутньому за
валютним курсом, що встановлюється в момент укладання угоди. Опціон call
дає право його власнику на купівлю однієї валюти за іншу. Опціон put дає
право на продаж певної суми однієї валюти в обмін на іншу [1].
До змішаних операцій відносять валютний своп (currency swap) - поєднує
купівлю або продаж валюти на умовах „спот” із одночасним продажем або
купівлею тієї ж валюти на певний термін на умовах „форвард”.
Серед головних цілей використання валютних свопів слід виділити такі:
забезпечення фінансування довгострокових зобов'язань в
іноземній валюті;
хеджування довгострокового валютного ризику;
заміна валюти, в якій надходять прибутки, на іншу;
забезпечення конвертації інвестованого капіталу в іншу валюту.
Угода типу «спот» дає можливість терміново одержати валюту для
погашення своїх зовнішньоекономічних зобов'язань, уникнути втрат від зміни
валютних курсів, оперативно диверсифікувати свої валютні запаси, а банкам –
оперативно відрегулювати свою валютну позицію, підтримувати мінімально
необхідні робочі залишки в іноземних банках на рахунках “ностро” для
зменшення залишків в одній валюті та покриття потреб в іншій. Проте лише 5%
операцій типу «спот» пов’язано з угодами, які обслуговують реальний рух
товарів і капіталів, 95 % операцій являють собою суто спекулятивний обіг [2].
Строкові конверсійні операції дають змогу не тільки хеджувати валютний
ризик, але й можуть бути джерелом одержання спекулятивних прибутків. Слід
зазначити, що угоди типу «своп» є найпоширенішими фінансовими
інструментами (понад 55 % від обсягу операцій), які використовуються
банками і корпораціями для управління своїми активами і пасивами.
Основними посередниками в валютних операціях є комерційні банки, які
функціонують на території України. Їхня діяльність та результати діяльності від
операцій з іноземною валютою в певній мірі відображають стан інтегрованості
та позицію України на міжнародному валютному ринку.
Таблиця 1 вказує на високі прибутки банків від операцій з іноземною
валютою. У найбільшого банку України «Приватбанк» даний показник
відповідає близько 40% від доходу у 2012 та близько 38% чистого прибутку у
2013 р. Тобто, котрий раз зазначаємо високу роль міжнародного та
національного валютних ринків у фінансовому секторі.
Ринок типу FX (Foreignexchangemarket) в Україні розвинений
надзвичайно слабко і на ньому домінують лише великі банки, які є головними
дилерами та переважно здійснюють поточні конверсійні операції. Проблемами
розвитку конверсійних операцій в Україні є недосконалість законодавчої бази,
незначна фінансова потужність більшості українських банків, недостатня
кількість технічного обладнання для проведення таких операцій і відсутність
власних банківських замкнених торгово-інформаційних систем і програмних
продуктів, брак кваліфікованого персоналу для здійснення таких операцій [3].
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Таблиця 1
Результати від торгівлі іноземною валютою комерційними банками України за
2011-2013рр.
Назва банку
Прибутки від торгівлі іноземною валютою,
тис.грн
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
ПРИВАТБАНК
529 856
574 195
640 108
УКРЕКСІМБАНК
130 466
176 793
171 732
ОЩАДБАНК
90 678
153 207
138 429
РАЙФФАЙЗЕН БАНК
161 236
160 744
135 689
АВАЛЬ
УКРСИББАНК
60 251
39 196
90 424
УКРСОЦБАНК
44 109
23 195
50 890
ПРОМІНВЕСТБАНК
77 640
86 133
11 645
ВТБ БАНК
49 254
99 156
93 501
АЛЬФА-БАНК
57 205
78 105
92 081
ОТП БАНК
47 405
34 557
90 000
НАДРА
-357
25 765
10 132
ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
3 206
58 471
105 457
Джерело: побудовано автором на основі офіційних даних Національного банку України.

Початок 2014 року позначився посиленням негативних тенденцій на
валютному ринку України. Значне перевищення попиту на іноземну валюту над
її пропозицією спричинило тиск на курс національної грошової одиниці.
Наразі після лібералізації монетарної політики Національного банку
України в системі курсоутворення, зокрема переходу від фіксованого курсу
гривні до плаваючого, важливим моментом для вітчизняних та зарубіжних
інвесторів і українського бізнесу є формування нових механізмів адаптації до
валютного середовища та визначення й прогнозування ринкової вартості
іноземної валюти, виходячи із наявних економічних передумов.
Якщо раніше компанії в більшій мірі брали до уваги монетарну політику
та розмір валютних резервів Національного банку для реалізації цієї політики,
то нині в умовах мінімального втручання НБУ у валютний ринок та вільного
курсоутворення бізнесу потрібно переорієнтовувати свої оцінки валютного
середовища з більшим акцентом на стан національної економіки та прогнозів
щодо її розвитку. При цьому врахування монетарної політики НБУ та валютних
ресурсів для її реалізації в нових умовах буде вже додатковим елементом
системи аналізу й прогнозування валютного середовища [4]. Результати
кардинальних змін на валютному ринку зображені на рис.1.
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Рис. 1. Динаміка курсу гривню до долару США за 2014 рік.
Джерело: [5].

Отже, відносно висока волатильність валютних курсів у 2014 році буде
зумовлена високою невизначеністю щодо розвитку як економіки, так і країни в
цілому. З огляду на це бізнес в Україні нестиме додаткові витрати, які пов’язані
зі зміною валютних курсів, що своєю чергою буде знижувати інвестиційну
привабливість України. Разом із тим інвесторам додало оптимізму формування
прозорих механізмів курсоутворення та лібералізація валютного ринку,
оскільки приховування реальної девальвації гривні в минулому завдало
значного удару по ефективності здійснення бізнес-процесів в Україні.
1. Васюренко О.В. Банківські операції. – 6-те вид., перероб. / О.В. Васюренко. – К.:
Знання- 2008. – 311 с.
2. Конверсійні операції комерційних банків: переваги, недоліки і перспективи розвитку
в Україні [Електронний ресурс]. – http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/4879/1/147.pdf.
3. Україна та міжнародний валютний ринок: проблеми і перспективи [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2060.
4. Гривня готує нові сюрпризи: прогноз курсу долара на 2014 рік [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://ua-ekonomist.com/6336-grivnya-gotuye-nov-syurprizi-prognozkursu-dolara-na-2014-rk.html.
5. Курс гривні до долару США [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://finance.yahoo.com/echarts?s=USDUAH=X.
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ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ В УКРАЇНІ
Розвиток операцій банків з іноземною валютою є вагомим чинником
розвитку економіки кожної країни. Адже у сучасних умовахміжнародний обмін
товарами та послугами став можливим лише заумови функціонуванняна
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світовому ринку єдиного загального вартісного еквівалента, коли
грошіобслуговують міжнародні економічні відносини і використовуються
як міжнароднарозрахункова одиниця чи міжнароднийзасібобігуабо платежу,це світові гроші, функціональною формою яких є валюта.
Дослідженням проблем здійснення банками операцій з іноземною
валютою займалися такі науковці, як Вовчак О.Д., Кукурудза І.І.,
Міщенко В.І., Просолова С.П., Рум’янцев А.П.
Грошові одиниці в рамках національних економік виконують функцію
міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження. В
економічних відносинах між країнами національні грошові одиниці виконують
роль світових грошей. Гроші, що використовуються в міжнародних
розрахунках, прийнято називати валютою [1].
Валюта - грошові знаки іноземних держав,кредитні та платіжні
документи, цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних
металлах [2].
Відповідно до Класифікатора іноземних валют, затвердженого
постановою Правління НБУ від 4 лютого 1998 р. № 34 найбільш відомі іноземні
валюти розділені наступні групи:
- 1 група – вільно конвертовані валюти, які широко використовуються для
здійснення платежів в міжнародних операціях і продаються на головних
валютних ринках світу.
- 2 група– вільно конвертовані валюти, які не використовуються широко
для здійснення платежів в міжнародних операціях і не продаються на
головних валютних ринках світу.
- 3 група– неконвертовані валюти [5].
Операція (трансакція) розглядається як валютна за умови, що в
розрахунках застосовується валюта, відмінна від гривні. Отже, валютними
операціями є операції, пов’язані з переміщенням або переходом права власності
на валютні цінності [3].
Враховуючи, що на сьогодні відсутні єдині наукові підходи щодо
класифікації валютних операцій, слід враховувати єдині підходи нормативних
положень НБУ. В Україні існує нормативно встановлений перелік видів
банківських операцій з іноземною валютою, які мають право здійснювати
уповноважені банки, затверджений Положенням Національного банку України
«Про порядок та умови торгівлі іноземною валютою» №333 від 21.08.2006 р. До
таких видів належать:
- торговельні операцій;
- неторговельні операції;
- операції, пов’язані з рухом капіталу.
Розглядаючи економічну сутність валютного ринку необхідно звернути
увагу на правове регулювання банківських операцій в іноземній валюті в
Україні, яке ґрунтується на нормативних положеннях внутрішнього
законодавства, а також на положеннях міжнародних договорів та звичаїв.
Найважливішими нормативно-правовими актами, якими здійснюється
регулювання банківської зовнішньоекономічної діяльності, є закони України
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"Про банки і банківську діяльність", "Про зовнішньоекономічну діяльність",
"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Декрет Кабінету
Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю" та інші [4].
На сьогодні в Україні існує значна кількість операцій з іноземною
валютою, що проводяться комерційними банками. Проте виникають значні
проблеми з пошуком саме статистичної інформації для проведення
відповідного аналізу. Саме тому, проведемо дослідження основних аспектів
операцій з іноземною валютою. Так, за основу таких досліджень візьмемо
операції з кредитування та залучення коштів на депозитні рахунки. Так, дані по
депозитам, які були залучені комерційними банками протягом 2010-2014 рр.
наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Депозити резидентів в іноземній валюті у розрізі строків погашення, млн. грн.
від 1 року більше 2
Рік
на вимогу
до 1 року
всього
до 2 років1
років
2010
42 628
79 486
29 553
10 194
161 862
2011
45 271
67 619
51 809
12 650
177 348
2012
55 649
72 723
66 960
15 985
211 316
2013
62 547
73 580
95 796
20 152
252 074
Лютий
60 638
52 362
129 281
9 047
251 328
2014
На даному рисунку чітко видно, що обсяг депозитів, що залучаються
комерційними банками України в іноземній валюті в період протягом 20102014 рр. мав тенденцію до збільшення. Найбільше зростання даного показника
було зафіксовано у 2013 році, а саме 252 074 млн. грн.
Таблиця 2
Кредити, надані резидентам в іноземній валюті
у розрізі строків погашення, млн. грн.
у тому числі у розрізі валют
Період Усього
російськи інші
гривня
долар США євро
й рубль
валюти
2010
599 328
324 097 212 056
27 875 906
2 471
2011
623 903
363 407 222 839
23 701 1 662
1 830
2012
701 737
440 860 228 535
25 088 3 162
998
2013
733 139
593 150 237 997
28 402 3 749
648
Лютий
958 717
582 684 229 942
29 912 3 320
514
2014
Джерело: складено автором на основі[3]

За допомогою даної таблиці видно, що операції з кредитування
становлять досить значну частку серед операцій банків України. Також
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найвагомішу частку в розрізі валюти займають кредити, видані в доларах США
і їх обсяг має тенденцію до збільшення.
Отже, на основі проведених досліджень можна зробити висновок, що на
сьогодні операції з іноземною валютою стають досить популярними у зв’язку з
глобалізацій ними процесами, що відбуваються в економіці. В свою чергу,
кожен комерційний банк орієнтує свою діяльність на проведення операцій, що
розширюють можливості використання іноземних валют для проведення
розрахунків не тільки за межами країни, але й в середині між резидентами даної
країни, що дає можливість для розвитку як окремого комерційного банку так і
банківської системи в цілому.
1. Кукурудза І.І. Міжнародна економіка: Матеріали до лекцій та семінарів. — Черкаси:
РВВ Черкаського державного університету, 2000. — 186 с. 27.
2. 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.
3. Офіційний сайт Національного банку України карток [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua/
4. Прасолова С. П. Банківські операції [текст] : навч. посіб. та практ. / С. П. Прасолова,
О. С. Вовченко– К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 568 с.
5. Рум'янцев А. П., Рум'янцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність. Навч. посіб./ 2-ге
вид. перероб. та доп. –. К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с
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РОЗВИТОК СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
НЕПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ
У сучасному світі з розвитком ринку фінансових послуг розвиваються і
відносини між її окремими сферами, зокрема все більше починають взаємодіяти
між собою банківська сфера і страхування. Банківська діяльність невід'ємно
пов'язана з ризиками, особливо коли мова йдеться про кредитні операції, адже
завжди є ймовірність того, що позичальник не виконає свої обов'язки по
договору. Страхування ж може у такому разі надати гарантію банку, що його
гроші повернуться. Також подібна співпраця є вигідною для усіх учасників цих
відносин, оскільки банк, що співпрацює зі страховою компанією, буде для його
клієнтів більш привабливим. Відповідно зростатиме дохід як банку, так і
страхової компанії. Подібна взаємодія призводить до розширення ринку
фінансових послуг і розвитку економіки в цілому.
Дослідження, що проводилось вітчизняними авторами (С. Осадець, Т.
Говорушко, В. Фурман, М. Дворак, Ю. Ковальова) були спрямовані на
висвітлення перш за все теоретичних питань з реорганізації страхового ринку
України через удосконалення нормативної бази, податкового механізму,
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встановлення вимог щодо створення та діяльності страхових організацій, а
також визначення проблеми взаємозв’язку та взаємодії банківського і
страхового ринків послуг.
Метою дослідження є аналіз теоретичних і практичних аспектів
страхування кредитних ризиків в Україні.
Економічний зміст страхової гарантії зводиться до того, що страховик
замість отриманої страхової премії бере на себе (замість боржника) роль
гаранта оплати його повної заборгованості у визначених термінах на користь
застрахованого (бенефіціанта) цієї гарантії.
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх
спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для
боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право
вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні.
Невиконання цих домовленостей загрожує кредиторові фінансовими
збитками , котрі можуть бути об‘єктом страхування з метою захисту майнових
інтересів кредитора. У випадку страхування відповідальності позичальника за
повернення кредиту також фактично здійснюється захист інтересів кредитора ,
але не прямо , а опосередковано – через захист позичальника.
Таким чином, основний ризик кредитної операції проявляється
матеріально в несплаті боргу , а юридично в невиконанні зобов’язань. На основі
зарубіжного і вітчизняного досвіду страхування кредитного ризику було
віднесено до страхування відповідальності. Необхідною умовою виникнення
відповідальності є факт настання страхового випадку і поява в результаті нього
ризику неплатоспроможності. В сучасній страховій практиці страховий випадок
визначається як стан виникнення відповідальності щодо збитків від кредитних
операцій - неплатоспроможності боржника [1].
В умовах кризової ситуації в нашій країні страхування відповідальності
позичальника за повернення кредиту є одним із основних інструментів
стабілізації неперервності процесу суспільного відтворення. Цей вид
страхування фактично захищає від ризику банкрутства в тій чи іншій мірі
обидві сторони кредитної угоди. Фірма-кредитор завдяки страховому покриттю
може покрити значну частину заборгованості по кредиту перед банком, а банк в
свою чергу за рахунок цих коштів частково відшкодовує свої збитки.
Об‘єктом страхування є відповідальність позичальника перед банком, що
видав кредит, за своєчасне та повне погашення кредиту, або за погашення
кредиту включаючи відсотки за його користування.
Страховими випадками по цій формі страхування є наступні :
1. Непогашення кредиту позичальником в терміни, обумовлені в
кредитній угоді.
2. Несплата, або несвоєчасна сплата відсотків за користування кредитом.
3. Банкрутство позичальника [2].
Використовуючи результати аналізу кредитоспроможності та фінансової
стійкості страхувальника, експертної оцінки ризику, а також на основі наданих
страховиком документів страхова компанія вираховує страхові платежі
виходячи зі страхової суми та встановлених тарифних ставок.
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Треба зазначити , що тарифні ставки можуть варіюватися в залежності від
розміру кредиту, строку кредитної угоди, ліміту відповідальності страховика по
даній угоді, становище в галузі в якій працює страхувальник, ступні
кредитоспроможності та фінансової стійкості страхувальника, його репутації в
минулому, а також досвіду співпраці страхової компанії з даним клієнтом .
Як правило тарифні ставки коливаються в межах від 1.5 до 5 % від
страхової суми. Документування розрахунку тарифу, премії та інших даних по
страховій угоді проводиться в довідці-розрахунку страхових платежів. Ця
довідка містить наступні положення :
1. Реквізити страхувальника.
2. Реквізити банку-кредитора.
3. Загальні відомості про кредит.
4. Ліміт відповідальності страховика.
5. Страхова сума.
6. Тариф.
7. Сума страхових платежів.
8. Підписи керівників страховика та страхувальника [3].
Відповідальність страхової організації виникає, якщо не повернув банкукредитору зумовлену кредитною угодою суму на протязі 3 днів після настання
строку платежу, передбаченого кредитною угодою, без факту його пролонгації.
При настанні страхового випадку повинен в 3 денний строк повідомити
страховика шляхом подачі заяви.
Страхова організація при отриманні заяви реєструє його і складає акт про
непогашення кредиту. Акт складається при участі представника
страхувальника, представника банку який веде непогашений кредит та
запрошених експертів. Сума страхового відшкодування визначається виходячи
із суми несплати і ліміту відповідальності страховика.
Страхова компанія залишає за собою право на відмову у виплаті
страхового відшкодування у випадку порушення умов угоди. Всі спори, що
витікають з угоди страхування, вирішуються арбітражем або судом. Треба
зазначити, що страхування відповідальності позичальника набуло більшого
розвитку в нашій країні ніж страхування ризику неповернення кредиту [4].
Страхувальник (позичальник) діючи в умовах невизначеності на ринку і
свідомо ризикуючи грошима отриманими за рахунок позику, здійснює свідомі
дії, які спрямовані на настання страхового випадку. Виходом з подібної
ситуації, коли страховик відмовляється провести виплату відшкодування по
вищеназваних причинах, може бути лише звертання до суду або арбітражу. Ці
інстанції можуть примусити страховика провести виплату шляхом визнання дій
страхувальника такими, що спрямовані на виконання громадянського обов‘язку
або захисту майна, життя, здоров‘я,честі, гідності та ділової репутації. Однак
цей шлях в даний час є явно непривабливим через великі строки судових
процесів, велику їх вартість та недосконалий механізм виконання судових
рішень.
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Через вищеназвані факти страхування відповідальності позичальника на
Україні здійснюється як правило страховими компаніями , що пов'язані з
банком , який надає кредит через права власності [5].
Отже, масові банкрутства та факти неплатоспроможності суб‘єктів
кредитування та угоди страхування кредитних ризиків на сьогоднішній день в
більшості випадків пов’язані з недооцінкою моментів кредитного ризику, з
нецивілізованим підходом банків на початку розвитку ринкових відносин до
своєї кредитної політики, а страховиків до політики прийняття на себе
кредитних ризиків.
При розгляді заявки про страхування кредитного ризику необхідно
враховувати найдрібніші деталі стосовно потенційного клієнта, інакше
страхова компанія може зазнати величезні втрати. Аналітичним відділам
страхових компаній необхідно постійно враховувати, аналізувати зарубіжний та
всезростаючий вітчизняний досвід.
Розглянувши проблему визначення та аналізу кредитного ризику в
страхових компаніях я прийшов до висновку , що вона фактично складається з
трьох частин:
1. Зібрати якомога більшу кількість достатньо повної інформації про
потенційного страхувальника , яка б надала можливість охарактеризувати його
самого та його діяльність з більшої кількості боків.
2. Первинна обробка зібраної інформації, розрахунок первинних
показників та ін.
3. Третя, і основна , на мою думку проблема, це - знаходження
висококваліфікованих спеціалістів з енциклопедичними знаннями в усіх
галузях економіки , які здатні постійно вирішувати нетрадиційні задачі
нетрадиційними методами .
Виділення третьої проблеми як основної основане на специфіці
кредитного ризику, яка полягає в тому, що на нього прямо чи опосередковано
впливає велика кількість економічних факторів та ризиків, цей вплив настільки
неоднорідний, що поєднати його в один кількісний показник практично
неможливо. Це здатна зробити лише людина з вищеназваними якостями на
логічному, а інколи і на інтуїтивному рівні.
Дефіцит саме таких спеціалістів в більшості випадків був причиною
необґрунтованих договорів страхування відповідальності позичальника та
невірного визначення обсягу відповідальності , який на себе могли брати
страхові компанії , що в кінцевому випадку приводило до значних втрат або
банкрутств страховиків.
1. Мних М. В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник / М. В.
Мних. – К.: Знання України, 2006. – 284 с.
2. Нечипорук Л. В. Закон Украины «О страховании»: Научно-практический
комментарий. – Изд. четвертое, дополн. и перераб. / Л. В. Нечипорук. – Х.: ООО
«Одиссей», 2006. – 384 с.
3. Ковальова Ю. М. Співпраця банків, страхових компаній і пенсійних фондів у рамках
фінансового кластера / Ю. М. Ковальова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. –
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
Однією з головних ознак сучасного етапу розвитку світової цивілізації є
глобалізація всіх сфер життя суспільства. Світові глобалізаційні процеси не
оминули й фінансовий сектор, у структурі якого особливе місце посідає
банківська система. Остання внаслідок міжнародного характеру діяльності її
головних учасників виступає тією ланкою світової фінансової системи, яка
однією з перших відчуває на собі вплив фінансової глобалізації.
Серед наукових праць, в яких досліджуються теоретичні основи
фінансової глобалізації і, зокрема, – глобалізації банківського сектору слід
відзначити роботи таких вчених, як В. Базилевич, О. Барановський,
І. Бураковський, А. Вожжов, В. Геєць, М. Диба,З. Луцишин, І. Лютий,
В. Міщенко, С. Науменкова, Н. Шелудько.
У широкому розумінні під глобалізацією світових фінансових ринків
мають на увазі об’єднання в єдину світову систему усієї сукупності
міжнародних фінансових відносин [1]. За визначенням МВФ фінансова
глобалізація – це ступінь взаємозв’язку країн через взаємне трансграничне
володіння фінансовими активами [2].
Глобалізацію банківської діяльності можна розглядати як уніфікацію
банківських систем різних країн світу на основі імплементації міжнародних
стандартів банківської діяльності (що затверджуються Базельським комітетом з
банківського нагляду) з подальшим перетворенням у єдиний світовий
банківський простір.
Сучасний етап розвитку банківської системи України характеризується
загостренням міжбанківської конкуренції, що в тому числі обумовлено
зростанням частки іноземного капіталу в банківському секторі України та
укріпленням у ньому позицій закордонних фінансових груп, про що свідчить
відповідна статистика. Як видно на рисунку 1, станом на 01.01.2014 року в
Україні діяло 49 банків з іноземним капіталом.
У повній власності (100% статутного капіталу) іноземних інвесторів
перебувало 10,5% (19 банків) від загальної кількості банків, які мають ліцензію
НБУ на здійснення банківських операцій. У цілому, на початок року частка
іноземного капіталу зменшилась з 39,5% до 34,0%. Слід зазначити, що таке
зменшення кількості банків з іноземним капіталом аж ніяк не можна вважати
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запереченням глобалізаційних процесів, адже процес виходу іноземного
капіталу з України зумовлений складною соціально-економічною ситуацією.
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості банків з іноземним капіталом в Україні
Джерело: складено автором на основі [3]

Присутність іноземного капіталу у банківській сфері України може мати
як позитивні, так і негативні моменти. Так, до позитивних наслідків
функціонування банків з іноземним капіталом в Україні можна віднести такі
як [3]:
- створення якісно нового фінансово-економічного середовища;
- запровадження банківських інновацій, спрямованих на підвищення якості
обслуговування клієнтів;
- покращення фінансового та організаційного менеджменту в банках;
- зростання сукупного рівня капіталізації банківської системи;
- здешевлення вартості фінансових ресурсів;
- підвищення якості та розширення спектру банківських послуг, зокрема й
таких, які банки з національним капіталом виконати не можуть із-за своїх
невисоких рейтингів;
- впровадження міжнародного досвіду ведення банківської справи,
використання новітніх банківських технологій;
- зниження собівартості банківських продуктів за рахунок ефекту економії
на масштабах;
- впровадження високих стандартів управління персоналом, розкриття
інформації, контролю за ризиками; розширення можливостей кооперації
у банківському секторі.
Водночас існують і негативні наслідки залучення іноземного капіталу в
банківську систему України, а саме [3-4]:
- поява так званих ризиків «залежного розвитку» та загострення через це
всього комплексу економічних, соціальних та політичних проблем;
- формальні і неформальні критерії та цілі діяльності банків з іноземним
капіталом не обов’язково збігаються з національними цілями соціальноекономічного розвитку; різке зниження частки національного
банківського капіталу може призвести до ситуацій, коли певні сфери
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економіки будуть позбавлені кредитів, бо акціонери банків з іноземним
капіталом завжди інвестуватимуть у ті галузі і в тих країнах, де прибуток
і безпека є вищими;
- загроза «обвальної» глобалізації національної господарської системи та
втрати економічного суверенітету
- загрози
для
економічної
безпеки
країни
через
можливий
неконтрольований відплив капіталу та фінансових ресурсів;
- початковий приплив іноземного капіталу у вигляді відкриття філій та
особливо — придбання нерезидентами частки або всього статутного
капіталу вітчизняних банків з часом може призвести до серйозного
відпливу ресурсів з країни та виведення за кордон отримуваних доходів;
- уразливість вітчизняних банків до коливань на світових фінансових
ринках;
- прихід на вітчизняний ринок іноземних банків, які не мають високих
міжнародних рейтингів, надійності, достатнього обсягу капіталу;
- ускладнення механізмів банківського нагляду, ймовірність збільшення
спекулятивних операцій;
- зменшення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу, оскільки
транснаціональні
банки
надають
перевагу
обслуговуванню
корпоративних клієнтів.
Таким чином, враховуючи об’єктивний характер процесів глобалізації
фінансових ринків і неможливість їм протистояти, на нашу думку, доцільно
окреслити наступні напрями мінімізації негативних наслідків впливу
глобалізації на банківський сектор України:
1) підтримка конкурентоспроможності національних банків;
2) нормування продажів банків з національним капіталом зарубіжним
власникам;
3) нарощування обсягів кредитування економіки як передумови необхідних
структурних зрушень;
4) інтенсифікація використання сучасних банківських технологій та
банківського менеджменту;
5) прискорення розвитку фінансових ринків;
6) оптимізація інституційної структури вітчизняної банківської системи і
наближення її до стандартів країн із розвиненою економікою;
7) запровадження заборони на доступ банків з офшорних зон;
8) запровадження моніторингу відбору та доступу іноземного банківського
капіталу на основі національних пріоритетів розвитку.
1. Орлова Н.С., Свечкіна А.Л. Особливості розвитку світового фінансового ринку в
умовах глобалізації / Н.С. Орлова, А.Л. Свечкіна // Схід. – №5 (83). – 2007. – С.5 – 9.
2. Исследовательская группа МВФ о финансовой глобализации // БИКИ. – 2007. – №129.
– С. 4 – 6.
3. Oсновнi показники діяльності банків України / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: // http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807.
4. Чуб О. Становлення та розвиток банківської системи України в контексті присутності
іноземного капіталу // Банківська справа. – 2008. – № 6. – с. 81 – 89.
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКУ
Розглядають три види диверсифікації — галузеву, географічну та
портфельну.
Галузева диверсифікація означає розподіл ресурсів між клієнтами, які
здійснюють діяльність у різних галузях економіки. Для зниження загального
ризику портфеля вирішальне значення має добір галузей, який повинен
ґрунтуватися на результатах статистичних досліджень. Найвищий ефект
досягається в разі вибору позичальників, котрі працюють у галузях з
протилежними фазами коливань ділового циклу. За допомогою кореляційного
аналізу виявляються такі галузі, в яких результати діяльності різною мірою
залежать від загального стану економіки. Якщо одна галузь перебуває на стадії
економічного росту, то інша переживає стадію спаду (наприклад, зростання у
галузі сільського господарства та спад у будівельної галузі), а з часом їх
позиції змінюються на протилежні. Тоді зниження доходів від однієї групи
клієнтів компенсується підвищенням доходів від іншої, що допомагає
стабілізувати доходи банку і суттєво знизити ризик.
Географічна диверсифікація полягає в розподілі ресурсів між різними
регіонами, географічними територіями, країнами із різними економічними
умовами. Географічна диверсифікація як метод зниження кредитного ризику
доступна лише великим банкам, які мають розгалужену мережу філій та
відділень на значній території. Це допомагає нівелювати вплив кліматичних та
погодних умов, політичних та економічних потрясінь. Невеликі банки
застосовують метод географічної диверсифікації здебільшого у процесі
формування портфеля цінних паперів, що дозволяє знизити загальний ризик
банку [3].
Проаналізувавши банки України з точки зору географічної
диверсифікації, можна засвідчити, що Україна має добре розвинену банківську
мережу - рівень регіональної присутності банків (у перерахунку на 100 тис.
чоловік) є одним з найвищих у СНД. Так, станом на 01.11.2013 р. на 100 тис.
жителів України припадало 43 банківські підрозділи. Зокрема, у 2013 році
кількість регіональних підрозділів (філій і відділень) станом на 1 грудня
становило 19,4 тис. одиниць [5].
Найбільшу кількість відособлених підрозділів станом на 1 грудня 2013
року мали Ощадбанк (5590 підрозділів), Приватбанк (3250 тис.), Райффайзен
Банк Аваль (830 тис.), Укрсиббанк (610 тис.) і Надра банк (520 тис.). На ці
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банки припадає майже 56% від загальної кількості регіональних підрозділів
банківської системи України.
Максимальна концентрація банківської регіональної мережі з розрахунку
на 100 тис. чоловік спостерігається в Києві (72 підрозділи) і Севастополі (57
підрозділів), а також у Криму (52 підрозділи). Найменший рівень покриття - у
Тернопільській, Житомирській і Рівненськой областях, де на 100 тис. чоловік
припадає від 27 до 32 банківських точок продажів.
Проте, загалом спостерігається тенденція до скорочення кількості
підрозділів. А саме, їх кількість у 2013 році порівняно з попереднім роком
зменшилась на 498 підрозділів або на 2,6%. На думку фахівців Незалежної
асоціації банків України, зменшення кількості підрозділів закономірне і має
прогресивну тенденцію. Таку ситуацію пов’язують з активним розвитком
систем дистанційного обслуговування, завдяки яким банки мають можливість
одночасно зменшити свої адміністративні витрати і забезпечити клієнтам
високу якість обслуговування, а також широкий спектр нового виду сервісу для
підвищення зручності користування банківськими послугами і економії
часу [5].
Портфельна диверсифікація означає розосередження ресурсів між
різними категоріями позичальників — великими і середніми компаніями,
підприємствами малого бізнесу, фізичними особами, урядовими та
громадськими організаціями, домашніми господарствами тощо [3]. Так,
розглянувши кредитний портфель банків України за 2007-2013рр., слід
зазначити що у 2007 році його загальний обсяг становив 426867 млн. грн., в
тому числі на домашні господарства припадало 160386 млн. грн. (37,6%), в той
час як на нефінансові корпорації 206476 млн. грн. (48,4%) Тоді як протягом
досліджуваного періоду поступово збільшувалась питома вага нефінансових
корпорацій, а домашніх господарств – відповідно зменшувалась. Зокрема, у
2013 році загальний обсяг кредитного портфелю зріс до 823879 млн.грн., при
чому на нефінансові корпорації припадало 606947 млн.грн. (73,7%), а на
домашні господарства 188219 тис. грн. (22,8%) [6].
Таким чином, можна зробити висновок, що у посткризовий період
відбулась переорієнтація з кредитування фізичних осіб на юридиних осіб, що
пов’язано зі зменшенням ризиковості таких операцій, але водночас свідчить
про зменшення прибутковості кредитних вкладень банків.
Отже, портфельна диверсифікація допомагає збалансувати ризик і
дохідність портфеля банку. До переваг диверсифікації також можна віднести
наступні: хороша фінансова стійкість банку в разі кризових явищ; можливість
ефективного розподілу коштів між напрямками з метою інвестування в нові
види бізнесу; можливість запозичень між різними напрямами.
Але, зважаючи на певні переваги методу диверсифікації, його слід
застосовувати дуже обережно, спираючись перш за все на результати
статистичного аналізу і прогнозування, враховуючи можливості банку і рівень
менеджменту. Надмірна диверсифікація портфеля може призвести не до
зменшення, а навпаки, до зростання ризику, адже навіть великий банк не
завжди має достатню кількість висококваліфікованих фахівців, котрі володіють
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глибокими знаннями в багатьох галузях економіки, знають специфіку різних
географічних територій та мають практичний досвід роботи з різними
категоріями позичальників. Відповідно одним з недоліків диверсифікації можна
назвати потребу в персоналі, що володіє відповідними навичками та
знаннями [3].
Крім того, недоліками диверсифікації можна вважати:
 значні затрати часу на аналіз та великого обсягу інформації, пошук
напрямків диверсифікації;
 довготривалість фінансового результату від впровадження такого
управлінського рішення;
 суттєве фінансове навантаження (необхідно мати в наявності вільні
кошти для забезпечення диверсифікації діяльності, що пов’язано з різною
вартістю залучення ресурсів від різних джерел);
 наявність певного ризику стратегічного вибору при визначенні напрямів
диверсифікації банківської діяльності [4];
 наявність проблем планування і бюджетування розвитку різних бізнеснапрямків;
 погіршення керованості та якості управління різних не пов'язаних один з
одним напрямків бізнесу;
 наявність ризиків інвестування в збиткові напрямки бізнесу і компанії,
що знизить загальний прибуток і дохідність банківського портфелю;
 виникнення складностей при централізації процесів і розрахунків між
різними бізнес-напрямами [2].
Враховуючи той факт, що існують певні недоліки диверсифікації, ми
пропонуємо вводити її обдумано та поетапно. Доцільно виділити такі етапи для
вдалої диверсифікації банківської діяльності:
- оцінка зовнішніх факторів, які можуть впливати на стан портфелю банку
(політичне та економічне становище і т.п.);
- чітке формування основної мети, обґрунтування доречності інвестування;
- перегляд потенційних фінансових активів;
- розгляд декількох варіантів інвестування коштів;
- оцінка віддачі вкладеного капіталу [1].
1. А. Ф. Бондаренко, Ю. Я. Хевпа Диверсифікація портфеля цінних паперів як
інструмент зниження ризиків інвестора //Проблеми і перспективи розвитку
банківської системи України: збірник тез доповідей ХV Всеукраїнської науковопрактичної конференції / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія
банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,
2012. – 31 с.
2. Е. В. ШестаковаДиверсификация компании: особенности планирования генеральный/
Журнал «Справочник экономиста». – №1, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.cfin.ru/management/strategy/holdings/diversification.shtml
3. Л.О.Примостка «Фінансовий менеджмент банку». Підручник. — 2-ге вид., доп. і
перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
4. М.В. Ольшанська, Ю.М.Волощак Диверсифікація діяльності підприємств як
передумова та наслідок об’єднання у виробничо-господарські структури
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ЯК ПОВИННА РОЗВИВАТИСЯ МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
УКРАЇНИ
Монетарна політика має самостійне значення і водночас є важливим
засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що грошово-кредитним
відносинам у ринковій економіці відведено надзвичайно важливу роль. Будьяке їх порушення призводить до небажаних наслідків у суспільному
виробництві. Саме тому у тих сучасних ринкових системах, що належать до
регульованих, ці відносини перебувають під постійним контролем держави, що
реалізується в його грошово-кредитної політики.
В Україні цю тему розглядали такі вчені як: Гієць В.М., Дорошенко И.,
Чухно А. А., Барановський О., Шумська С.С., Карчева Г. Це показує що тема є
цікавою для науковців, та є важливою для країни.
Грошово-кредитна (монетарна) політика - це політика держави, що
впливає на кількість грошей в обігу з метою забезпечення стабільності цін,
повній зайнятості населення і зростання реального обсягу виробництва.
Здійснює монетарну політику в Україні Національний банк України [1. с. 55]
Національний банк України відіграє ключову роль і займає монопольне
становище не тільки в сфері емісії банкнот, але і в сфері проведення грошової
політики держави, яка розрахована на короткострокові періоди і ведеться
непрямими методами [2 с. 42]. Взаємовідносини НБУ і уряду в проведенні
грошово-кредитної політики зазвичай чітко визначені. Уряд обмежений в своїх
діях і зазвичай не втручається в повсякденну діяльність банку, погоджуючи
лише загальну макроекономічну політику.Грошово-кредитна політика повинна
бути чітко пов'язана з бюджетом і податковою політикою і, відповідно,
фінансуванням держбюджету [3. с. 65].
НБУ зазвичай проводить політику дорогих грошей, поставивши цим ряд
українських банків у краю прірви кризи ліквідності. Але, незважаючи на
відсутність грошей у банків і підприємств-виробників, в результаті невмілої
політики НБУ, ціни на споживчому ринку України продовжують свій ріст.
Чому так відбувається, запитаєте ви? Відповідь дуже проста. За роки
незалежності Україна так і не змогла налагодити 100% ефективний контроль за
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всіма видами фінансових транзакцій. Одним словом, сьогодні держава здатна
контролювати до 60% всіх фінансових транзакцій в країні. Графічно це можна
відобразити так:

Загальна площа трикутника - це обсяг всіх укладених угод в Україні у
кількісному співвідношенні. Як можна побачити, Держава може безпосередньо
контролювати до 60% транзакцій відбуваються в Україні, але ось ті транзакції,
які здійснюють суб'єкти господарювання за готівкові гроші залишаються поза
зоною контролю Держави, а отже, і монетарні методи впливу на ці транзакції
дорівнюють нулю.
Основними завданнями грошово-кредитної політики України є:
підтримка стабільності валютного ринку; ремонетизація економіки;
розширення сфери безготівкових платежів; зміцнення і розвиток банківської
системи, підвищення надійності її функціонування з метою створення умов для
стабілізації економіки; забезпечення рівноваги між цілями макроекономіки
(контроль за інфляцією) і мікроекономіки (конкурентоспроможність експорту);
розвиток ринку корпоративних цінних паперів;розширення практики
використання векселів та удосконалення законодавства у сфері вексельного
обігу; створення системи захисту інвесторів; інтеграція в міжнародний ринок
капіталу, в першу чергу випуск облігацій зовнішніх позик для залучення
іноземного капіталу.
Основною метою фінансової політики став перехід до економічних
методів регулювання грошового обігу з допомогою:
- підвищення ролі банківського кредиту, формування банківських резервів;
- формування фінансового ринку (купівлі та продажу цінних паперів);
- призупинення необґрунтованого переходу грошей із сфери безготівкового
обігу в готівковий;
- поетапний перехід зовнішньоекономічних зв'язків з іншими країнами на
світові умови, ціни, системи розрахунків;
- конвертованість грошової одиниці;
- реорганізація ощадної, страхової діяльності.
Таким чином, фінансова політика відзначалася б якісно новими
підходами до функціонування господарства з урахуванням різноманітних форм
власності, економічної самостійності підприємств, самоврядування і
самофінансування регіонів, реформи цін, оплати праці, податкової і кредитної
системи і була направлена на формування фінансового механізму ринкової
економіки.
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Сьогодні Верховна Рада України кожен рік затверджує Основні напрями
бюджетної політики, а Національний банк України - Основні засади грошовокредитної політики. Ці документи є визначальними у формуванні поточної
фінансової політики держави.
Так, пріоритетними напрямами бюджетної політики можна назвати:
забезпечення соціального спрямування державного бюджету; витрати на освіту,
охорону здоров'я, культуру, науку, судову владу, житлово-комунальне
господарство; забезпечення соціальних гарантій, соціального захисту населення
та безоплатної методичної допомоги;
Основною метою грошово-кредитної політики має бути підтримка
стабільності гривні як монетарної передумови поступового переходу від
екстенсивного економічного зростання до розвитку на інноваційноінвестиційній основі і досягнення довгострокових соціальних, структурних та
інституційних цілей.
Пріоритетом фінансової політики України на сучасному етапі її розвитку
залишаеться підвищення добробуту населення, про що свідчить Послання
Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір.
Концептуальні засади економічного і соціального розвитку України на 20022011 роки», де сказано, що основне завдання фінансової політики полягає в
тому, щоб остаточно облаштувати «споруджена будівля» по суті нового
суспільства - економічну, соціальну, політичну та гуманітарну сфери, подолати
глибокі деформації, що виникли на стартовому етапі трансформаційного
процесу. Йдеться про практичну реалізацію завдань довгострокової стратегії,
яка має забезпечити міцне підґрунтя України як високорозвиненої, соціальної
за своєю сутністю, демократичної правової держави, її інтегрування у світовий
економічний процес як країни з конкурентоспроможною економікою, здатною
вирішувати найскладніші завдання свого розвитку.
Згідно концепції необхідно трансформувати бюджетні ресурси, що є
основним чинником ефективного соціально орієнтованого економічного
зростання. Необхідно здійснити зниження навантаження забезпечити
переорієнтацію бюджетного механізму. Хронічна незбалансованість державних
фінансів на сьогодні зумовлена системними помилками бюджетної політики, її
суто фіскальною спрямованістю. У змінах також потребує і логіка формування
державних фінансів, якої до цього часу дотримуються Кабінет Міністрів і
Верховна Рада. Основою вирішення фінансових проблем держави, головною
передумовою соціальної та структурно-інноваційної переорієнтації економіки є
першочергове зміцнення фінансових суб'єктів господарювання, інших
юридичних осіб та домашніх господарств.
Метою середньострокової податково-бюджетної стратегії є досягнення
довгострокового сталого розвитку заради підвищення добробуту населення.
Мета розроблення прогнозу починається з визначення прогнозованих обсягів
бюджетних ресурсів для обґрунтування податково-бюджетної стратегії на 20052012 рр. Головними завданнями на середньострокову перспективу
залишаються: досягнення сталого економічного зростання в умовах фінансової
стабільності, активізація інвестиційних процесів і структурних перетворень та
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проведення цілеспрямованої соціальної політики держави. Середньостроковий
прогноз дозволить забезпечити ефективне і раціональне управління
державними фінансами, насамперед подолати бідність і поліпшити якість життя
найбільш уразливих верств населення, а також допоможе виконати бюджет
відповідно до цілей податково-бюджетної політики.
Основною метою фінансової політики на середньострокову перспективу
має бути ефективне управління державними фінансами.Основними цілями
середньострокової фінансової політики на сучасному етапі (згідно з Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України) повинні бути: розробка та реалізація
державної політики в усіх галузях економіки на основі планування з
використанням програмно-цільового методу розподілу видатків;посилення
контролю з ефективним витрачанням ресурсів розпорядниками бюджетних
коштів, досягнення цілей кожної програми;
З цієї теми можна зробити висновок, що сучасний аналіз стану реалізації
фінансової політики в Україні свідчить про нівелювання значимості
економічної науки в практичній діяльності, спрямованій на формування
системи фінансових відносин. Наслідками цього є недосконалість економічного
механізму використання державних фінансів та їх впливу на перерозподільні
процеси, які не сприяють підвищенню рівня життя пересічних громадян.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
РИНКУ ФНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Ринок фінансових послуг є ринком, на якому відбувається обмін
фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Він виконує
провідну роль у забезпеченні економічного зростання, виступаючи механізмом
накопичення та перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів. Ринок
фінансових послуг України еволюційно проходить етапи свого формування.
Ринок банківських послуг і банківський сектор у цілому пережили значні
реформи і зараз більш-менш стабільно функціонують. Небанківські ж фінансові
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послуги та установи які їх надають, сьогодні лише розвиваються, не працюють
на широку громадськість. Такий стан розвитку ринку фінансових послуг в
Україні неповною мірою відповідає загальносвітовим тенденціям, що
призводить до його суттєвого відставання, не конкурентоспроможності,
ізольованості та неготовності увійти у глобальну фінансову систему. А це може
негативно вплинути на розвиток національної економіки, місце України у
світовому економічному просторі.
Теоретичні і практичні аспекти функціонування ринку фінансових послуг
в Україні розглядали такі вчені: Є.А. Бобров, О.В. Бутенко, О.А. Деревко,
О.М. Кириченко, О.К. Малютін, Д.В. Полотенко, В.В. Ящук та ін. Проте всі
аспекти функціонування даного ринку у вітчизняній економіці не є вивченим
до кінця, тому вирішення завдань подальшого розвитку ринків фінансових
послуг України є одним із найважливіших напрямів економічної політики
держави.
Протягом останніх декількох років фінансовий ринок України динамічно
розвивається. Сукупні активи фінансових посередників збільшилися за останні
5 років у 5 разів приблизно до 50% від ВВП, а обсяг торгів на організованому
фондовому ринку – більше ніж вдвічі і складають 4,2% від ВВП.Проте,
загальний рівень розвитку фінансового ринку залишається досить низьким.
Найрозвинутішою складовою ринку залишаються комерційні банки при тому,
що інші інститути та ринки дуже сильно відстають у своєму розвитку. Така
ситуація типова для країн із перехідною економікою і є результатом
недовершеності законодавчого регулювання діяльності фінансових інститутів
та ринків, а також непродуманості економічної політики, щодо приватизації,
валютного регулювання, підтримання низької інфляції тощо.
Проблема українського ринку фінансових послуг полягає у відсутності в
нього фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного попиту з боку
реального сектору економіки. Відповідно вирішення цієї проблеми передбачає
створення умов, які б дозволили додатково залучити внутрішні фінансові
ресурси, а також створити привабливі умови для іноземних інвесторів [1].
Для банківської системи найбільш актуальною є проблема обмеженості
капіталу банків. Крім цього, банківська система стикається з нерозвиненістю
ринків використання ресурсів, обмеженістю банківського інструментарію.
Через це банки вимушені нарощувати свою операційну діяльність переважно за
рахунок найризиковішого сегмента – кредитування (близько 70% активів банків
припадає на кредитний портфель). На кредитному ринку реальну проблему
становить його недоступність для більшості малих та середніх позичальників,
мінімальний обсяг більш складних кредитних послуг, недостатня розвиненість
довгострокового кредитування та ринку іпотеки.
Серед небанківських фінансових посередників найбільш розвиненими є
страхові компанії. Однак існує низка проблем, які гальмують розвиток
страхового ринку в Україні та не забезпечують розкриття його потенціалу для
зростання економіки. Зокрема,низька зацікавленість у страхуванні, через
невисоку платоспроможність населення; нерозвиненість страхування життя та
медичного страхування; недостатня капіталізація та низька ліквідність
203

страховиків; низька інвестиційна активність страхових компаній; недовіра до
страховиків (за даними соціологічного опитування, страховим компаніям
довіряють лише 11% громадян України); вузька мережа страхових
посередників тощо.
Відкритим залишається питання щодо створення сприятливих умов для
ефективного розвитку недержавних пенсійних фондів, оскільки новим
законодавством встановлено досить жорсткий режим регулювання їхньої
діяльності та актуальною є проблема наближення послуг НПФ до населення
України.
Особливої уваги заслуговує розвиток таких фінансових послуг, як лізинг і
факторинг. Головними проблемами на ринку лізингових послуг є:
несформованість на загальнодержавному рівні політики щодо перспектив
розвитку лізингу; невизначеність податкових пільг для лізингових компаній;
занадто висока вартість кредитів комерційних банків, короткостроковий період
кредитування. Основний чинник, який гальмує розвиток факторингу в Україні
– недостатньо підготовлена законодавча база. Крім того, в Україні функціонує
лише близько 25 компаній, які безпосередньо надають факторингові послуги.
На жаль, в зародковому стані залишаються інвестиційні фонди. До
основних причин їх відставання у розвитку можна віднести: відсутність
середнього класу, готового віддати свої заощадження в управління
інвестиційним фондам; слабка розвиненість фондового ринку. Ці ж причини
стримують розвиток і фінансових компаній.
Зважаючи на вищенаведене, основними проблемами українського ринку
фінансових послуг є:
· відсутність належних правових засад для повноцінного розвитку ринку
фінансових послуг;
· розбіжності в законах, які регулюють діяльність як самого фінансового
ринку, так і окремих фінансових установ;
· постійні зміни в законодавчій базі щодо функціонування ринку
фінансових послуг;
· недостатнє державне регулювання та нагляд за діяльністю банківських і
небанківських фінансових посередників, здатних забезпечити цивілізованість,
відкритість і доступність ринку фінансових послуг;
· невідповідність законодавчого регулювання окремих видів фінансових
послуг європейським нормам;
· відсутність концепції довгострокового розвитку банківських і
небанківських інститутів на ринку фінансових послуг;
· нерозвиненість інфраструктури ринку фінансових послуг, зокрема –
депозитарної системи;
· недостатність капіталу та низький рівень професійної підготовки
працівників значної частини небанківських фінансових установ;
· відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації щодо
діяльності фінансових установ в Україні;
· наявність факторів великих «ризиків» для інвесторів, позичальників і
інших користувачів фінансових послуг;
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· значний ступінь недовіри з боку пересічних громадян до частини
небанківських фінансових установ (зокрема, довірчих товариств, інвестиційних
та пенсійних фондів), які історично мають досить погану репутацію.
Для вирішення цих проблем насамперед необхідно забезпечити
проведення активної державної політики, яка повинна бути направлена на
подальший розвиток системи регулювання фінансового ринку та нагляду.
Подолання вищезазначених проблем розвитку ринку фінансових послуг
України призведе до стрімкого економічного зростання національної економіки
і готовності нашої держави впевнено увійти у глобальну фінансову систему [2].
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.
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.
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.
Що ж до вирішення проблеми мобілізації заощаджень населення і
спрямування їх на задоволення інвестиційних потреб економіки існує декілька
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шляхів. Залучати кошти населення можна через банківські установи та
створення пенсійних фондів [3].
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.
1. Гуменюк О.Г. Ринок фінансових послуг в Україні: Всеукраїнський наукововиробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – Тернопіль. – 2011. – с. 271–275
2. Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку/
Бобров Є.А. //Фінанси України. – 2011. – №4. – С. 88 – 94.
3. Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку
України / Малютін О.К. // Фінанси України.–2011.–№3.–С.92–100.

Скороход Дмитро Сергійович
III курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д.е.н., проф. Васильченко З.М.
СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ
РИЗИКІВ
Сучасні банківські установи зацікавлені в диверсифікації джерел
фінансування, зменшенні кредитного ризику та збільшенні власної ліквідності.
Відомо досить багато інструментів з управління кредитним портфелем з метою
забезпечення фінансової стійкості та безпеки банку. Одним з таких
інструментів є сек’юритизація.
Механізм сек’юритизації розглядається в публікаціях зарубіжних авторів,
таких як: Н. Богут, Е. Девідсон, О. Ковальов, Е. Сандерс, У. Сілбер, В.
Тілманов, Ф. Фабоцці. Дана тематика була розглянута і в працях вітчизняних
науковців: В.Д. Базилевич, О.Ш. Бетенко, В.В. Бобиль, З.М. Васильченко, Н.І.
Версаль, М.В. Котова, Д.Л. Лобода, О.В Тригуб, В.І. Успаленко, Л.П. Чубук,
О.П. Шейко.
Сек’юритизація виникла у США у 1970-х як засіб стимулювання
житлового іпотечного кредитування і на сьогодні стала одним із найбільш
важливих інструментів на ринках капіталу. Першу сек’юритизаційну операцію
провели в США у 1977 р. Тоді керівник іпотечного департаменту банку
Salomon Brothers Льюїс Раньєрі запропонував саме так назвати випуск
облігацій, забезпечених іпотечними кредитами. У доповіді одного із
міжнародних рейтингових агентств зазначається, що сек’юритизація активів
визнана найважливішою фінансовою інновацією другої половини XX ст.
У кінці 80-х сек’юритизацію освоїли у Канаді, Великобританії, Австралії
та Японії, на початку 90-х – у всій Західній Європі, ПАР, Гонконгу та індії. У
2000-х рр. механізм почав використовуватись в Центральній та Східній Європі,
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Північній Африці та на Ближньому Сході. У 2004-му – в Росії та Латвії. У 2005
р. сек’юритизацію розпочали держави Південно-Східної Азії. Перші угоди
сек’юритизації в Україні було здійснено лише у 2007 р. [5, с. 324].
Провідні зарубіжні фахівці Е. Девідсон та Е. Сандерс під
сек’юритизацією активів розуміють “процес формування пулів фінансових
зобов’язань та надання їм форми, що дозволяє фінансовим активам вільно
обертатися серед множини інвесторів” [4, с. 80].
Ф. Фабоцці визначає сек’юритизацію як “процес конвертації грошових
потоків від базових активів або боргових зобов'язань перед оригінатором
(банком-іпотечним кредитором) у цілісний рівномірний потік платежів, що
дозволяє оригінатору залучити фінансові ресурси шляхом кредитування або
випуску боргових цінних паперів під забезпечення активів” [4, с. 80].
Сек’юритизація – інструмент регулювання ринкових відносин і руху
позикового капіталу, за допомогою якого здійснюється передача кредитного
ризику третім особам шляхом трансформації фінансових активів у цінні папери
з метою поліпшення ліквідності, зменшення портфельного кредитного ризику
банку, а отже, забезпечення його безпеки та фінансової стійкості [3, с. 305].
Сек’юритизація, у свою чергу, включає три методи:
1) класичний, при використанні якого банк продає свої активи
спеціалізованій юридичній компанії SPV (special purpose vehicle), яка фінансує
купівлю цих активів шляхом випуску цінних паперів на ринку капіталу;
2) синтетичний, який характеризується тим, що активи залишаються на
балансі кредитної установи. Цей метод доцільно використовувати у випадку,
коли пул активів формується з низько ризикових кредитів і їх списання може
погіршити якісні характеристики (нормативи) кредитного портфеля банку;
3) накопичувальний – банк формує кредитний портфель, а потім на його
обсяг випускає облігації, які розміщуються серед іноземних банків. Видані
кредити є забезпеченням за цінними паперами (фактично продаж позик не
відбувається) [2, с. 223].
У
цілому
будь-які
активи
(зобов’язання)
можуть
бути
сек’юритизованими, але зазвичай з економічних міркувань обираються
зобов’язання зі стабільним та прогнозованим майбутнім потоком платежів.
Залежно від характеру забезпечення сек’юритизаційні трансакції можуть бути
поділені на: 1) випуск цінних паперів, забезпечених іпотечними кредитами
(іпотечних цінних паперів) (MBS); 2) випуск колатералізованих боргових
зобов’язань (CDO); 3) випуск цінних паперів, забезпечених активами (ABS) [1,
с. 569].
Можна виділити такі послідовні етапи процесу сек’юритизації:
1. Оригінатор формує пул активів (іпотечних кредитів) і продає їх SPV.
2. SPV випускає іпотечні цінні папери, забезпечені активами.
3. Рейтингове агентство присвоює випуску іпотечних цінних паперів
рейтинг.
4. Банк-андерайтер розміщує іпотечні цінні папери серед інвесторів.
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5. Банк-платіжний агент проводить платежі по іпотечних цінних паперах
між SPV та інвесторами.
6. Банк-платіжний агент проводить платежі по іпотечних цінних паперах
між SPV та інвесторами (оплата придбаних іпотечних цінних паперів, виплата
купонів та погашення) [5, с. 326].
Функції основних учасників процесу сек’юритизації:
банк-оригінатор – формування пула активів (кредити);
спеціалізована юридична компанія – купує пул активів у банкуоригінатора та робить емісію цінних паперів;
гарант (банк, страхова компанія) – надання фінансових ресурсів у
випадку, коли банк-оригінатор не в змозі обслуговувати видані
кредити;
андеррайтер – оцінка й підтримка відповідної ціни емітованих цінних
паперів;
консалтингові компанії – надання консультацій з питань
оподаткування, фінансової звітності й т.д.;
рейтингові компанії – на підставі аналізу якісно-кількісних
характеристик пула активів і фінансової стабільності учасників процесу
сек’юритизації визначають рейтинг емітованих цінних паперів [2,
с. 224].
Вочевидь, сек’юритизація забезпечує чимало переваг як оригінаторам,
так і інвесторам та позичальникам. Перевагами сек’юритизації для оригінатора
є: диверсифікація ризику; доступ до ліквідності (зниження вартості залучення
капіталу); зменшення регулівних вимог щодо капіталу; розширення випуску
цінних паперів на основі різних видів активів, що є забезпеченням; розширення
інвестиційних можливостей (коли сам оригінатор є інвестором). Недоліками
для оригінатора можна вважати необхідність значних витрат на початкові
трансакції та обмеженість контролю за активами.
Перевагами
сек’юритизації
для
інвесторівє
різноманітні
комбінаціїдохідності та ризику сек’юритизованих цінних паперів та їх вища
дохідність.
Позичальник, у свою чергу, внаслідок сек’юритизації кредитівможе
розраховувати на більш тривалі терміни кредитування з фіксованою
процентною ставкою, які кредитор не міг би надати, якби позика не була
рефінансована [1, с. 568].
Світова фінансова криза 2008 – 2009 рр. справила надзвичайно
негативний вплив на світовий ринок сек’юритизації активів (рис. 1) та виявила
основні недоліки даного методу залучення фінансування, а саме: непрозорість
та складність сек’юритизованих продуктів, надмірна довіра інвесторів до
рейтингів, недосконалість стандартів бухгалтерського обліку.
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Рис. 1. Обсяг операцій із сек'юритизації активів 2000-2013, млрд. дол.
Джерело: побудовано автором на основі [6].

Водночас, серед причин самої фінансової кризи слід зазначити не лише
сек’юритизацію активів, але й негативні структурні зрушення банківської
системи та фінансових ринків, пов’язані з надмірним зростанням банківських
активів, залежністю від значних обсягів короткострокового фінансування,
зниженням
рівнів
достатності
капіталу,
неврахуванням
потужних
взаємозв’язків між компаніями у світовій фінансовій системі в умовах
глобалізації [6].
Отже, сек’юритизація активів забезпечується досить складним, проте
високоефективним фінансовим механізмом. Вона дає змогу суб’єкту
підприємництва (оригінатору) одночасно впорядковувати наявні активи,
покращити власні показники та отримати довгостроковий фінансовий ресурс на
значно кращих умовах, а в кінцевому підсумку – мінімізувати кредитний ризик.
Використання цієї техніки також забезпечує інвесторам можливість
інвестування в недоступні до цього часу активи через придбання цінних
паперів з високим рівнем рейтингу. Водночас завдяки сек’юритизації активів
для економічних суб’єктів, власний рейтинг яких не відповідає інвестиційному,
відкривається доступ до ринку капіталів та відповідного рефінансування на
основі випуску цінних паперів, забезпечених активами (ABS), проспекту емісії
яких рейтингові агентства надають рейтинг значно вищого рівня.
Таким чином, сек’юритизація активів забезпечує взаємну диверсифікацію
ризиків як для інвесторів, так і для оригінаторів.
1. Базилевич В.Д. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В.
Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1094 с.
2. Бобиль В.В. Сек’юритизація банківських активів у системі ризик-менеджменту / В.В.
Бобиль, Г.О. Сторожик // Вісник ДНУЗТ – Д., 2011. – № 36. – С. 222-225.
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3. Котова М.В. Сек’юритизація як інструмент управління активами / М.В. Котова //
Праці ОНПУ. Економіка управління. – 2012. – №39. – С. 305-308.
4. Успаленко В.І. Сек’юритизація іпотечних активів як інновація на фінансовому ринку /
В.І. Успаленко, О.В. Титаренко // Фінансово-кредитна діяльність: зб. наук. праць /
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ. –
2011. – №11. – С. 79-83.
5. Чубук Л.П. Механізм сек’юритизації та його роль для підвищення
конкурентоспроможності фінансових інститутів / Л.П. Чубук // Теоретичні та
прикладні питання економіки. – К: ВПЦ “Київський університет”. – 2009. – №18. – С.
324-332.
6. AFME Securitization Data Report Q4 2013 // The Association for Financial Markets in
Europe. – 2014. – 31 p.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день, в умовах загострення політичної і фінансової
кризи проблема гарантування вкладів має особливе значення, адже ефективна
система гарантування вкладів дає змогу зменшити ризик нестабільності
банківської системи, захистити вкладників від ризиків неповернення своїх
заощаджень та підвищити ефективність управління грошово-кредитним
сектором економіки загалом.
Дослідженням цієї проблеми займаються такі вітчизняні вчені:
Аржевітін С., Тігіпко С., Берназюк Я., Бакун О., Огієнко В., Раєвська Т.
На сьогоднішній день у роботі основного спеціалізованого державного
органу, який здійснює гарантування вкладів фізичних осіб ─ Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб існують такі недоліки:
- недостатність джерел формування ресурсів фонду, оскільки участь держави
обмежується разовим внеском, а розмір регулярних внесків недостатні (0,5
відсотка бази нарахування в національній валюті та 0,8 відсотка бази
нарахування в іноземній валюті щоквартально);
- контрольні функції Фонду обмежені правом здійснення перевірок за
процесом перерахування зборів до Фонду, що не відповідає міжнародній
практиці;
з урахуванням того, що ресурси Фонду не включаються до Державного
бюджету України, не передбачено плату за користування тимчасово вільними
залишками його коштів, хоча при використанні бюджетних коштів банки
сплачують 50 % облікової ставки [2, c. 165].
На рис.1 наведений обсяг капіталу Фонду гарантування порівняно із
обсягами депозитів фізичних осіб в неплатоспроможних банках. Отже, як
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бачимо Фонд не в змозі повернути усім вкладникам їх заощадження за рахунок
власних джерел.[3]
Але не всі зазначені депозити населення покриваються гарантіями Фонду
— тільки менші за 200 тис. грн.[1]

Рис. 1. Депозити фізичних осіб в неплатоспроможних банках і ресурси
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Україн, млн. грн.,
станом на 01.01.2014
Також, ФГВФОУ може суттєво збільшити свої ресурси за рахунок
наступних джерел: 1)кредити, залучені від Національного банку України;
2) кошти з Державного бюджету України;
3) доходи від надання фінансової підтримки приймаючому банку;
4) благодійні внески, гранти, технічна допомога, у тому числі від іноземних
осіб;
5) кошти, отримані від виконання заходів, передбачених планом врегулювання,
зокрема від продажу неплатоспроможного банку або перехідного банку,
ліквідації банку;
6) кошти Фонду можуть формуватися з інших джерел, не заборонених
законодавством України [1].
Таким чином, проблеми поки можливо вирішити, однак ключова
передумова системної стійкості — не допустити продовження серії банківських
дефолтів.
Процес відшкодування вкладів складається з таких етапів:
відкриття депозиту;
виникнення в банку проблем;
уведення тимчасової адміністрації банку;
ухвалення рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію
установи;
ліквідація банку.
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Слід ураховувати валютні ризики, оскільки перерахунок валютного
вкладу теж проводиться за курсом на момент ухвалення рішення, а не на
момент виплати.
Строк відшкодування вкладу обмежується періодом між ухваленням
рішення й ліквідацією банку. Фактично отримати назад свої гроші можна буде
не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через рік після ухвалення рішення
про ліквідацію. Забрати вклад потрібно до внесення запису про ліквідацію
банку в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб —
підприємців.
Планові перевірки банків проводяться раз на рік. Новим актом не
встановлені критерії для проведення позапланової перевірки, а також підстави
й періодичність їх проведення. Згідно зі змістом відповідної статті закону такі
перевірки можуть проводитися без об’єктивних підстав і безліч разів на рік,
виключно із суб’єктивних міркуваннях виконавчої дирекції, що може призвести
до зловживань з боку цього органу [1].
Таким чином, доходимо висновку, що коло функцій системи
гарантування вкладів, і, відповідно, повноважень органу, який здійснює
управління такою системою, має бути достатньо широким. Стосовно України
доцільно було б додатково віднести до відання Фонду здійснення таких
функцій:
• надавати фінансову допомогу проблемним банкам з метою відновлення
їх нормальної діяльності;
• виступати ліквідатором банків.
Ці функції є взаємодоповнюючими і забезпечили б комплексний підхід до
вирішення проблем, що можуть виникати в банківській системі. Адже в такому
випадку страховик під час здійснення перевірки самостійно визначить
проблемний банк і матиме у своєму розпорядженні весь комплекс заходів для
стабілізації його роботи. Він зможе оперативно надавати фінансову допомогу
банкам, які її потребуватимуть. А за необхідності проведення процедури
ліквідації банку покладання на Фонд функції ліквідатора дасть можливість
скоротити проміжок часу, протягом якого відновлюватиметься резерв коштів,
що підлягатимуть спрямуванню на відшкодування за вкладами фізичних осіб.
Ще одним напрямом удосконалення правового режиму Фонду має стати
розширення кола його функцій у частині застосування санкцій до порушників
законодавства в галузі гарантування вкладів.
Також, для подальшого розвитку системи гарантування вкладів
необхідно:
1) зорієнтувати систему гарантування вкладів на захист інтересів як фізичних,
так і юридичних осіб;
2) встановити диференційований розмір регулярних внесків банків до Фонду
залежно від ризиковості їх діяльності;
3) встановити суми компенсаційних виплат Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб в залежності від рівня процентної ставки за вкладом;
4) наділити Фонд правами щодо участі у процедурах тимчасової адміністрації
та ліквідації банку;
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5) забезпечувати постійне поетапне підвищення розміру гарантованих сум
відшкодування за вкладами фізичних осіб за рахунок коштів Фонду.
1. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” № 4452-VІ від 23
лютого 2012 року [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Верховної ради України. –
Режим доступу : //www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.html.
2. Скомарович І. Г. Місце Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у забезпеченні
стабільності грошово-кредитної системи України / І. Г. Скоморович // Вісник
ПолтНТУ. Економіка і регіон.– 2009. – № 1 (20). – С.165–167.
3. Дані офіційної фінансової звітності банків України за 1.01.2014 [Електронний ресурс]:
офіційний
сайт
Національного
банку
України.
–
Режим
доступу:
//www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097
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БАНКІВСЬКИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ
ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Ризик-менеджмент банку можна визначити як один із основних напрямів
сучасного банківського менеджменту, що вивчає проблеми управління
установою банку загалом, або окремими її підрозділами з урахуванням ризикфакторів, в коло яких входить створення ефективної системи управління
ризиками, елементи якої взаємодіють за затвердженими правилами і в
узгодженій послідовності, опираючись на певні концепції, закони, принципи і
методи.
Тому
дослідження
проблем
подальшого
вдосконалення
функціонування банківської системи, зокрема процесу управління ризиками,
привертає увагу як зарубіжних, так і вітчизняних науковців і практиків.
Теоретичні, методичні аспекти ризик-менеджменту відображені в роботах
провідних вітчизняних вчених з банківської справи, теорії кредиту та
банківського менеджменту: В.І. Грушко, О.В. Васюренка, А.Я. Кузнєцової,
А.М. Мороза, А.А. Пересади, Л.О. Примостки, С.К. Реверчука, М.І. Савлука та
багатьох інших.
Мета ризик-менеджменту в рамках усього банку – забезпечення
максимальної ефективності управління з урахуванням факторів невизначеності,
які можуть як негативно, так і позитивно вплинути на досягнення комерційним
банком своїх цілей. Пріоритетом при цьому є забезпечення фінансової стійкості
і стабільності банківської установи; створення, захист і збільшення багатства
акціонерів банку.
Переваги ризик-менеджменту полягають в тому, що він:
а) є основою для підвищення ефективності стратегічного планування;
б) дає змогу уникати вартісних несподіванок;
в) поліпшує ефективність діяльності комерційного банку;
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г) дає змогу оптимально використовувати ресурси;
ґ) сприяє більшій відкритості діяльності керівництва і поліпшує
комунікації;
д) забезпечує вище керівництво стислим оглядом головних ризиків, а
також відомостями про ресурси, які виділені для впливу на високі ризики;
е) дає менеджерам ефективну і послідовну методологію вивчення ризиків;
є) покращує ведення обліку комерційним банком;
ж) орієнтує топ-менеджмент на використання факторів ризикможливостей для підвищення вартості банку [3, ст. 60].
Процес ризик-менеджменту в комерційних банках організовують таким
чином, щоб були охоплені всі його структурні щаблі та рівні – від вищого
керівництва банківської установи (Спостережної ради та Правління банку) до
рівня, на якому безпосередньо приймають та генерують ризик. Функції
підрозділів чітко визначають та документують для уникнення конфлікту
інтересів між ними.
Система ризик-менеджменту має забезпечити рішення основних задач:
● 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.
Світова економіка розвивається циклічно. Криза для неї така ж природна,
як і зростання. За останнє століття підйоми та падіння світової економіки
відбувалися неодноразово, тому необхідно робити висновки. Для банківського
ризик-менеджменту вони полягають у наступному.
1. У гонитві за прибутком ризиками часто зневажають. Не дотримуються
канони ризик-менеджменту про оптимальне співвідношення між рівнем ризиків
та масою прибутку. Прагнучи отримати значну частку ринку у галузі
банківської діяльності, конкуруючи шляхом не підвищення якості, а
зневажанням ризиків, більшість банків зазнають значних проблем. Порівняно
стабільні банки плавно входять у стан стратегічної кризи (загрози потенціалу
розвитку), кризи результатів (збитків від банківської діяльності, втрати частини
активів, дефіциту балансу – перевищення пасивів над активами), кризи
ліквідності (загрози втрати ліквідності внаслідок перевищення пасивів над
активами) [5, ст. 274].
2. Формальне ставлення до ризик-менеджменту, невдоволення
імперативною діяльністю центрального банку у галузі управління ризиками
зіграли поганий жарт з багатьма банками.
3. Більшість банків мали віддалене уявлення про кризовий менеджмент.
Відповідно, знайти у штатному розкладі вітчизняних банків кваліфікованих
кризових менеджментів проблематично. Криза окремих банків – природне
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явище ринкової економіки, у якій виживають найсильніші. Криза – «санітар»
банківської системи. «Хворі» банки, які не відповідають вимогам
«навколишнього середовища», повинні або адаптуватися і використати свої
сильні сторони, або зникнути. За своєю суттю, фінансова криза при усій своїй
хворобливості є прогресивною, оскільки покликана різко послабити та усунути
застарілі складові пануючої системи, що вичерпала свій потенціал, розчистити
дорогу для «паростків» нової системи, відчути на міцність та передати у спадок
ті її елементи, які акумулюються.
4. Вітчизняні банки у докризовий період вже створили окремі елементи
банківського ризик-менеджменту, але цього виявилося недостатньо для
забезпечення власної безпеки внаслідок відсутності єдиної методологічної бази
інтегрованої системи управління ризиками, заснованої на гармонійній вбудові у
процес управління банківськими ризиками інших важливих управлінських
процесів; банківського контролінгу, фінансового планування, процентної та
лімітної політики [1].
Сутність контролінгу проявляється у його функціях: розробці
організаційних принципів, стратегій, політик, методик, процедур та регламентів
щодо відслідковування ризикових позицій банку; попередньому аналізі та
поточному контролі рівня ризиків, що приймаються функціональними
підрозділами; аудиті та оперативній корекції управління ризиковими позиціями
банку; обліку, підготовці та аналізі фінансової звітності банку; подальшому
контролі над виконанням відповідними підрозділами банку всіх встановлених
процедур у сфері управління банківськими ризиками.
5. Більшість банків не використовували дієвий інструмент банківського
кризового менеджменту – план неперервної діяльності (ПНД), що регламентує
дії банку у випадку реалізації потенціалу ризиків, спрямовуючи його зусилля на
мінімізацію негативних наслідків і прискорення відновлення ліквідності та
фінансової стійкості. Фактично розробка такого плану є підготовкою до
можливої кризи. Впровадження плану може вимагати розробки резервних
елементів ведення банківського бізнесу, а також додаткової перекваліфікації
персоналу. Відповідно, вітчизняні банки для організації успішного кризового
менеджменту здійснюють наступні кроки:
- аналіз діяльності банку з точки зору схильності до ризиків (класифікація
бізнес-процесів банку; опис головних функцій і банківських бізнес-процесів;
опис профілю ризиків по банку у цілому та банківських підрозділах зокрема;
оцінка можливих наслідків настання ризикових подій (скорочення ліквідності,
припинення діяльності, зниження ефективності, втрата ділової репутації,
претензії третіх осіб тощо, в тому числі кількісна оцінка втрат);
- розробка нормативно-методологічної бази банківського кризового
менеджменту, зокрема методики оцінки вартості активів банку; методики
оцінки загроз та слабких місць, опису сценаріїв кризи; методики оцінки збитку
у випадку кризи;
- формування плану надзвичайних дій (ПНД) по банківських підрозділах,
продуктах і для банку в цілому.
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6. Криза виявила суттєві недоліки вітчизняного банківського ризикменеджменту у сфері лімітування відкритих ризикових позицій банку.
Побудована структура лімітів часто носила формальний характер та слугувала
для відписки. У багатьох кредитних установах була відсутня розвинута система
лімітів, адекватна як функціональній структурі, так і сучасним реаліям на ринку
банківських послуг.
7. Банки виявилися неготовими уникнути сценарію виникнення кризи
ліквідності. Багато кредитних інститутів не змогли провести реальну оцінку
вартості підтримки ліквідності як у плані активної, так і пасивної частини
банківського балансу, розробити реалістичний графік конвертації у грошові
кошти активів, що враховує реальні строки надходження в обіг грошей від
нових вкладників і кредиторів, ключові коефіцієнти ліквідності та їх
нормативні значення (мова йде про внутрішньобанківські нормативи, що
розробляються самим банком) [2, ст. 178].
Головною стратегічною метою банку є збільшення власної ринкової
вартості. Ринкова вартість банку, що стабільно підвищується, – найкращий
показник наявності налагодженої внутрішньої процесної системи, у тому числі
ефективно діючого ризик-менеджменту. Збільшення ринкової вартості є
невід’ємним атрибутом гармонійного розвитку банку, його поступової у міру
досягнення стратегічних цілей еволюції.
Ключовим моментом при встановленні стратегічних цілей є усвідомлення
місця, яке займає ризик-менеджмент у банку. У сучасній банківській практиці
існує багато різних підходів до організації ризик-менеджменту. Найбільш
типовими є: ризик-менеджмент з чіткими функціями бек-офісу; інтеграція з
фронт-офісом відсутня; ризик-менеджмент частково виконує функції бек- та
мідл-офісу; відносини з фронт-офісом ґрунтуються на контролі поведінкових
характеристик відкритих ризикових позицій; ризик-менеджмент виконує
функції мідл-офісу та частково фронт-офісу; діяльність фронт-офісу
інтегрована з ризик-менеджментом банку на всіх етапах функціонування [4,
с. 79].
Отже, діяльність ефективного ризик-менеджменту має вирішальне
значення у процесі мінімізації втрат банку. Високий рівень методології і
технологій ризик-менеджменту банку забезпечує всеохоплюючу ідентифікацію
ризиків, що приймаються, правильну їх оцінку, професійне регулювання,
всебічний контроль та корегування. Внаслідок результативної діяльності ризикменеджменту значно знижується схильність банку до впливу ризик-факторів,
як зовнішніх, так і внутрішніх. Ризик-менеджмент, як мобільний напрямок
банківської діяльності, повинен адекватно відповідати на сучасні тенденції
розвитку у банківській сфері, бути готовим протистояти кризі, адаптуватися до
майбутніх змін, слугувати своєрідним механізмом захисту інтересів банку від
неплатежів та необхідною умовою для вибору оптимальних, мотивованих
рішень.
1. Ковальов П. Банківський ризик-менеджмент у ракурсі фінансової кризи [Текст] / П.
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ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ
СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ
ОДИНИЦІ УКРАЇНИ
Після здобуття незалежності Україні довелося перебудовувати
економічну систему відповідно до ринкових засад. Підприємства, що
здійснювали зовнішньоекономічну діяльність стикнулися з необхідністю
купувати іноземну валюту за умов ринкового формування валютного курсу.
Невизначеність щодо майбутнього курсу іноземних грошових одиниць
породжувала валютні ризики. Для їх мінімізації Національний банк активно
втручався у сферу валютного регулювання, намагаючись зробити механізм
формування валютного курсу оптимальним для всіх учасників ринку. За
двадцять два роки незалежності в Україні відбулося формування повноцінної
ринкової економіки, яка здатна ефективно забезпечувати розподіл та
перерозподіл ресурсів, товарів і послуг.
В наш час питання валютного регулювання та контролю залишаються
актуальними, адже лише за умов стабільного та оптимального за розміром
валютного курсу можливий сталий розвиток вітчизняної економіки та
підвищення добробуту населення. Одне з ключових місць у здійсненні
валютного регулювання належить розробці механізму реалізації валютнокурсової політики, який охоплює всі сфери валютних відносин та є одним з
головних елементів монетарної політики. Валютно-курсова політика, як одна з
головних форм реалізації зовнішньоекономічних відносин набуває ключового
значення у реалізації державної стратегії з економічного розвитку. Отже,
дослідження даної теми є актуальним та важливим для забезпечення
макроекономічної стабільності України.
Вивченням теоретичних і практичних аспектів валютно-курсової
політики займалися наступні вітчизняні вчені: С. Боринець [2], Н. Версаль [3],
О. Дзюблюк [4], С. Науменкова [5], В. Стельмах [6] та інші.
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На нашу думку, найбільш цікавим періодом для аналізу змін валютного
курсу гривні є період 2005 – 2013 рр. Цьому є декілька причин. По-перше, після
короткострокової дестабілізації економічної та політичної ситуації в країні, що
була спричинена президентськими виборами 2004 р. економічний ріст
продовжився, гривня не девальвувала, валютний курс залишався стабільним.
По-друге, часовий проміжок з 2005 р. по 2008 р. дає нам можливість оцінити
стан валютного ринку за нормальних умов його функціонування, а період з
2008 р. по 2013 р. – динаміку валютного курсу за кризового та пост-кризового
стану економіки.
Досліджуваний відрізок часу можна умовно поділити на три періоди:
період перед кризою, кризовий та період відносної стабілізації. Перший період
характеризувався стабільним валютним курсом на рівні 4-5 грн. за долар. Він
тривав з 2005 р. по осінь 2008 р. В цей час активно розвивалося кредитування,
відбувався приплив іноземного капіталу. Нацбанк практично не втручався у
валютний ринок. Другий період, тривалістю в рік – з листопада 2008 по грудень
2009 р. Він характеризувався дестабілізацією економічної ситуації в країні та
високою волатильністю валютного курсу. В цей період починає активно діяти
НБУ здійснюючи рефінансування, валютні інтервенції та посилюючи
регулювання валютних операцій. Саме на цей період приймаються основні
нормативно-правові акти, що їх впроваджував Національний банк у зв’язку з
дестабілізацією валютного ринку. На початку 2010 р. ситуація на валютному
ринку стабілізувалася, валютний курс тримався на рівні 7,7-8 грн. за долар.
НБУ продовжував активно застосовувати валютні інтервенції, з метою
підтримання курсу національної валюти, що поступово призвело до зниження
золотовалютних резервів країни. Також відзначимо, що наприкінці 2012 р.
Національним банком було запроваджено обов’язковий продаж 50% валютної
виручки від зовнішньоекономічних операцій.
Для оцінки впливу факторів на зміну валютного курсу, побудуємо
гребеневу регресію, регресантом якої виступав курс USD/UAH. Для аналізу
використаємо наступні дані: валютний курс гривні, сальдо купівлі-продажу
готівки банками у населення, дефіцит (профіцит) державного бюджету, обсяг
депозитів фізичних осіб у ВКВ, сальдо валютних інтервенцій НБУ, грошовий
агрегат М2, обсяги рефінансування банків, міжнародні резерви НБУ, обсяг
міжбанківського валютного ринку. У якості досліджуваного періоду часу,
візьмемо проміжок з 2006 р. по 2013 р. Отримана модель має наступний вигляд:
ER= -0,37 * Cash(-3) - 0,002 * Defic - 0,001 * Depos - 0,021 * Interv(-1) +
0,0003 * M2 -0,0028 * Refin + 0,007 * Reserv(-4) - 0,001 * Runok + λ, де
ER – ваюлютний курс USD/UAH;
Cash – сальдо купівлі-продажу готівки банками у населення;
Defic – дефіцит (профіцит) державного бюджету;
Depos – депозити фізичних осіб у ВКВ;
Interv – сальдо валютних інтервенцій НБУ;
M2 – грошовий агрегат М2;
Refin – рефінансування банків;
Reserv – міжнародні резерви НБУ;
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Runok – обсяг міжбанківського валютного ринку;
λ – гребеневий коефіцієнт;
(-3), (-1), (-4).– лаг1 змінної.
Модель є адекватною, усі коефіцієнти значущі з рівнем значущості 0,95.
Скоригований коефіцієнт детермінації – 0,86. Коефіцієнт збільшення дисперсії
менший за одиницю, що свідчить про відсутність мультиколінеарності. Лаг
сальдо купівлі-продажу становить 3 місяці, сальдо валютних інтервенцій НБУ –
1 місяць, міжнародних резервів – 4 місяці. Це свідчить про те, що зміни в
кожному з цих показників вплинуть на валютний курс гривні не одразу, а через
зазначену кількість місяців. Графічне зображення фактичного і змодельованого
валютних курсів а також залишків подане на рис. 1.
Найбільший вплив на валютний курс гривні мають: грошовий агрегат М2,
золотовалютні резерви, обсяг депозитів в іноземній валюті, індекс споживчих
цін, обсяг валютного ринку, дефіцит і профіцит державного бюджету, сальдо
операцій з готівкою населення України та сальдо валютних інтервенцій. Ці
фактори мають найбільшу тісноту зв’язку з валютним курсом гривні.
До останнього часу, головною метою валютно-курсової політики
Національного банку у коротко- та середньостроковій перспективі була
підтримка стабільності національної грошової одиниці. Наразі НБУ
намагається запровадити плаваючий режим валютного курсу з відсутністю
будь-яких втручань. У цьому випадку цілком логічною була б подальша
лібералізація валютного законодавства по мірі відновлення вітчизняної
економіки після політичної та економічної кризи.
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Рис. 1 Графік залишків, емпіричних та змодельованих значень валютного
курсу гривні відносно долара США протягом 2006 – 2013 рр.
Джерело: складено автором на основі [1].
1

Лаг – зміна значення показника через невеликий проміжок часу після зміни значення фактора.
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Разом з тим, зауважимо, що ще декілька місяців тому, для підтримки
стабільного курсу гривні центральний банк регулярно виходив на валютний
ринок з інтервенціями. До того ж, протягом 2012 – 2013 рр. керівництво НБУ
розробило низку законів та постанов, які обмежували можливості учасників
валютного ринку. Зокрема було введено обов’язковий продаж частини
валютних надходжень підприємствами-учасниками ЗЕД. Також озвучувалися
пропозиції ввести податок на депозити та взагалі зборонити вклади в іноземній
валюті. Зі зрозумілих причин вони не були прийняті. Подібна законопроекти
знижують довіру населення до Уряду і НБУ та, відповідно, до національної
грошової одиниці. Саме тому Національний банк має провести активну
інформаційну кампанію серед населення, направлену на формування
впевненості громадян у стабільності розвитку вітчизняної економіки та
національної грошової одиниці. Загалом, ефективність валютно-курсової
політики Національного банку буде залежати від її узгодженості та
синхронності з іншими видами економічної політики зокрема грошовокредитної, фіскальної та інвестиційної.
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Сосєдка Наталія Юріївна
ІІ курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Національний університет державної податкової служби України
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мамонова Г.В.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
Комерційні банки є економічними інститутами, які здійснюють низку
важливих соціально-економічних функцій. Виконуючи роль фінансових
посередників, банки забезпечують ефективне використання тимчасово вільних
коштів населення і підприємств, перетворюючи їх на позичковий капітал.
Стабільний розвиток банківської системи створює необхідні умови для сталого
зростання національної економіки. З іншого боку криза банківської системи
може стати суттєвою загрозою для всієї економіки країни. Усе це обумовлює
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те, що комерційні банки стають об’єктом регулювання, пов’язаного із
практично усіма аспектами їх діяльності. Таке регулювання в країні
здійснюється Національним банком України, а його зміст визначається цілями
грошово-кредитної політики, що проводиться НБУ.
Однією із найбільш серйозних проблем в банківській діяльності останнім
часом стало залучення і підтримання достатнього обсягу капіталу.
Тема формування банківського капіталу знаходиться в центрі уваги
науковців. Проблеми трансформації банківських ресурсів й управління
формуванням капіталу банків висвітлюються в працях А.П. Вожжова [1],
М.Д.Алексеєнка [2], В.І. Міщенка Ж. М. Довгань та інших. Незважаючи на
вагомий внесок вітчизняних вчених у розробку проблем, пов’язаних із
управлінням банківським капіталом, залишається низка невирішених завдань
щодо збільшення капіталізації банків. Попри досить інтенсивну розробку
проблем податкового регулювання банківської діяльності [9], податковий
аспект капіталізації комерційних банків є недосліджуваним.
З огляду на це метою даної статті є пошук шляхів зростання рівня
капіталізації банківських установ через удосконалення їх оподаткування.
Розуміння сутності і призначення власного капіталу банку дозволяє розглядати
питання зростання його обсягів у взаємозв’язку з активами. Розглянемо дещо
детальніше ці питання.
Капітал банку відображає кошти, які належать безпосередньо самому
комерційному банку. Його величина розраховується як різниця між активами та
зобов’язаннями комерційного банку. Капітал комерційного банку виконує
декілька важливих функцій у щоденній діяльності і забезпечує довгострокову
життєздатність банку.
По-перше, капітал виконує захисну функцію, тобто захищає банк від
банкрутства, оскільки саме за рахунок капіталу компенсуються поточні збитки
до розв’язання менеджментом банку проблем, що призвели до цих збитків.
По-друге, капітал забезпечує кошти необхідні для створення, організації і
функціонування банку до залучення достатньої кількості депозитів.
Новоствореному комерційному банку необхідні кошти навіть до дня відкриття
для побудови або оренди приміщення, купівлі необхідного обладнання,
комп’ютерної техніки і програмного забезпечення, а також найму
висококваліфікованих працівників, адже без цього неможливо отримати
банківську ліцензію і розпочати здійснювати банківські операції.
По-третє, капітал підтримує довіру клієнтів до банку і переконує
кредиторів у його фінансовій стійкості.
По-четверте, капітал забезпечує кошти для організаційного росту банку,
розробки нових послуг, програм, придбання нового обладнання. У цей період
росту банк потребує додаткового капіталу для підтримки і захисту від ризику,
пов’язаного з наданням нових послуг і побудовою нових філій і представництв,
що дозволяє розширювати ринковий простір.
По-п’яте, капітал слугує регулятором росту комерційного банку, що
приводить відповідно зростання і життєздатність у довгостроковій перспективі.
І регулюючі інститути, і фінансові ринки вимагають того, щоб кредити і інші
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ризикові активи банку зростали приблизно з таким самим темпом приросту, що
і капітал.
При цьому вимоги регулюючих інститутів знаходять відображення у
більшості економічних нормативів, обов’язкових для кожного комерційного
банку. Регулювання розміру капіталу комерційних банків центральним банком
стало сьогодні важливим інструментом обмеження ступеня ризику, на який
наражається комерційний банк. Вимоги фінансового ринку виявляються у
динаміці курсу акцій комерційного банку, збільшенні чи зменшенні кількості
клієнтів, які б хотіли довірити свої кошти на збереження комерційному банку.
Стосовно українських банків, то як одне з основних джерел формування
капіталу на сучасному етапі їх розвитку доцільно використовувати
нерозподілений прибуток. Переваги такого способу формування капіталу
полягають у незалежності від відкритого ринку, а також у відсутності витрат
пов’язаних із розміщенням емітованих акцій і відсутності загрози втрати
контролю і дохідності для існуючих акціонерів банку внаслідок зменшення їх
часток в капіталі. Крім того, збільшення частки прибутку, що реінвестується,
забезпечує зростання величини банківського капіталу, дозволяє здійснювати
пропорційне зростання активів, а відтак створює умови для зростання обсягів
прибутків у наступні періоди.
Зростання загального обсягу прибутків створює умови не тільки для
збільшення обсягів дивідендів, але забезпечує зростання абсолютної суми
податку на прибуток, що сплачується комерційним банком, що, у свою чергу, є
позитивним моментом з точки зору формування доходів державного бюджету.
Змусити комерційні банки збільшити частку прибутку, що реінвестується,
регулюючі інститути не можуть, оскільки це питання належить виключно до
компетенції загальних зборів учасників банку. Законодавче введення
нормативів розподілу прибутку може розглядатися як адміністративний метод
регулювання банківської діяльності, але використання такого інструменту
суперечить принципам побудови ринкової економіки. Проте, на нашу думку,
держава все ж таки має інструмент, за допомогою якого можна вплинути на це
рішення, створити стимули для збільшення капіталу банків за рахунок
нерозподіленого прибутку. Цим інструментом має стати оподаткування
прибутку комерційного банку.
Механізм дії цього інструменту базується на тому, що:
1) розподіляти прибуток банку на збільшення капіталу чи на споживання
можна тільки після сплати податку на прибуток;
2) ставка прибутку є диференційованою, залежно від напрямку його
використання. Якщо перша складова такого механізму реалізована в чинному
законодавстві, то його друга складова потребує зміни чинного законодавства.
Так сьогодні діє єдина ставка податку на прибуток (25%), але необхідно
законодавчо впровадити різні ставки оподаткування для прибутку, що
спрямується на реінвестиції, і прибутку, що виплачується акціонерам. При
цьому ставка податку на прибуток, що реінвестується, має бути суттєво
меншою від ставки податку на прибуток, що споживається. Такі заходи мають
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стати стимулом щодо збільшення частки прибутку, що спрямовується на
збільшення капіталу.
Доцільним було б встановити ставку податку на прибуток, що
реінвестується меншою ніж існуюча ставка. Однак, ставку податку на
прибуток, що споживається, необхідно збільшити. Це не тільки посилить
мотивацію до змін у пропорціях розподілу прибутку, але й певним чином
компенсує недоотримані бюджетом доходи внаслідок зменшення ставки
податку на прибуток, що реінвестується.
Впровадження диференційованих ставок оподаткування прибутку
комерційного банку обумовлює необхідність обґрунтування їх розмірів. При
цьому необхідно забезпечити впровадження таких ставок, які б не тільки
стимулювали нарощування капіталу, але й не призвели до різкого зменшення
доходів власників банку, які можуть бути спрямовані на споживання.
Обґрунтування ставок податку доцільно проводити за допомогою
імітаційного моделювання процесу формування і розподілу прибутку,
враховуючи його вплив на нарощування капіталу банку.
Вихідними даними для моделювання є наступні параметри фінансовоекономічного стану комерційного банку:
капітал комерційного банку на початку прогнозного періоду (К0);
активи комерційного банку на початку прогнозного періоду (А0);
економічна рентабельність активів, яка визначається як відношення
прибутку до оподаткування за рік до величини активів
комерційного банку (r);
співвідношення між капіталом і активами (г).
Невідомими змінними моделі є:
ставка податку на прибуток, що капіталізується (фк);
ставка податку на прибуток, що споживається
(виплачується у вигляді дивідендів (фс);
частка прибутку, що капіталізується (хк);
частка податку, що споживається (хс).
Для того, щоб спростити моделювання розподілу і оподаткуванню
прибутку комерційного банку, нами використовуються наступні припущення,
які суттєво не впливають на результати моделювання:
1. Економічна рентабельність активів комерційного банку протягом
прогнозного періоду приймається незмінною і слугує основою для розрахунку
обсягу прибутку у кожному наступному році;
2. Прийняття рішення щодо визначення часток прибутку, що
спрямовується на капіталізацію і на споживання, приймається менеджментом
комерційного банку і залишається незмінним протягом прогнозного періоду;
3. Співвідношення капіталу і активів також розглядається незмінним
протягом прогнозного періоду, тобто збільшення капіталу супроводжується
пропорційним зростанням активів комерційного банку.
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4. Для урахування зміни вартостей грошових сум у часі використовується
метод дисконтування. При цьому ставку дисконтування доцільно взяти на рівні
облікової ставки Національного банку України.
Прогнозний період доцільно вибрати рівним п’яти рокам, оскільки, як
видно з практики, стратегічний менеджмент і стратегічне прогнозування у
вітчизняних банках поки ще використовуються вкрай рідко. Прийняття
прогнозного періоду меншим за п’ять років також недоцільно через те, що
результати змін у податковому законодавстві виявляються в діяльності
економічних суб’єктів, у тому числі і комерційних банків з певним лагом,
тривалість якого більш за короткостроковий період, що відповідає тактичному
плануванню діяльності комерційного банку.
На основі побудованої економіко-математичної моделі можна визначити
вплив впровадження диференційованих ставок оподаткування прибутку банку
на розподіл прибутку, а також забезпечення процесу зростання капіталу банку
на певний прогнозний період. За результатами імітаційного моделювання
можливо порівнювати ефективність запропонованих заходів із існуючою
практикою оподаткування, а також визначити найбільш прийнятну схему
оподаткування банківського прибутку.
Впровадження диференційованого оподаткування прибутку комерційних
банків сприятиме підвищенню рівня їх капіталізації і дозволятиме певною
мірою здійснювати пропорційне зростання активів, що забезпечуватиме
збільшення прибутків у подальшому.
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ФІНАНСОВА ДОЛАРИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
У сучасних глобалізаційних умовах зростає роль використання іноземної
валюти, проте її надмірність може негативно впливати на національні валюти
різних країн, а особливо тих, що стоять на шляху трансформаційних
перетврень. Для України, країни з перехідною економікою, характерні високі
темпи інфляції, тому економічні агенти нашої держави за допомогою
заміщення валют і заміщення активів прагнуть зберегти купівельну
спроможність своіїх коштів. Процес витіснення національної валюти більш
стабільною називається доларизацією.
Проблема доларизації досліджувалася у працях як іноземних вчених,
таких як Ф. Мішкін, Г. Кальво, так і у вітчизняних: О. Береславською, А.
Гальчинським, В. Міщенко, М. Савлуком, А. Сомик, В. Стельмахом та іншими.
Доларизація економіки – це феномен міжнародного грошового ринку,
при якому іноземна валюта широко застосовується для операцій усередині
країни або окремих галузей її економіки, аж до повного витіснення
національної валюти [1].
За класифікацією МВФ, існують такі види доларизації:
- доларизація платежів - використання доларів, або іншої валюти для
торгових розрахунків в середині країни;
- фінансова - коли жителі країни тримають свої заощадження в іноземній
валюті, але при торгових операціях надають перевагу національній
валюті;
- реальна - використання доларів США або іншої іноземної валюти для
торгових розрахунків всередині країни, де заробітна плата виплачується у
валюті, вартість більшості товарів та послуг, що входять до споживчого
кошика, також вимірюються в іноземній валюті
Безпосередньою причиною доларизації економіки є слабкий контроль
уряду за пропозицією грошей, внаслідок чого національна валюта постійно
знецінюється, тому агенти не бажають тримати активи в національніий валюті
та оптимізують свої портфелі активів на користь долара.
У даній роботі мова йде про фінансову доларизацію – дослідження
феномену доларизації в банківському секторі економіки, залежності ринку
позичкового капіталу від попиту та пропозиції на іноземну валюту в економіці
України.
Найбільш загальним показником, що характеризує рівень доларизації в
країні, є питома вага іноземної валюти в грошовій масі. 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.
Обсяг коштів і депозитів в іноземній валюті за 2013 зменшився на 4% - до
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58,125 млрд гривень. У січні 2014 року залишки за грошовим агрегатом М3
зменшилися на 14.9 млрд. грн., або на 1.6%, насамперед за рахунок скорочення
депозитної складової на 14.1 млрд. грн. [4].
Найбільш інформативними індикаторами доларизації можна вважати дані
щодо використання іноземної валюти у депозитних та кредитних операціях,
тому фінансову доларизацію часто називають доларизацією депозитів або
доларизацією кредитів. Динаміка грошово-кредитного ринку України в лютому
2014 року відчувала суттєвий негативний вплив суспільно-політичного
напруження (рис. 1).
Таблиця 1
Динаміка обсягів депозитів та рівня доларизації в Україні за 2007-2012 рр.
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р.
Депозити залучені
283875 359740 334953 413851 491756 534280
депозитними
корпораціями (млн.
грн.)
Темп приросту %
52,7
26,7
-6,9
23,6
18,8
9,2
У тому числі:
У національній валюті 192297 201835 173091 239918 280440 298728
Темп приросту %
67
5
-14,2
38,6
16,9
6,3
В іноземних валютах
91577
157 05 161862 173933 211316 235552
Темп приросту %
29,3
72,4
2,5
7,5
21,5
13,2
Рівень доларизації
23,4
30,8
33,4
28,8
31
32,4
(депозити в іноземних
валютах/М2) %
Темп приросту %
-14,3
31,6
8,4
-13,7
7,5
Загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому зменшився на
5,1 % – до 392,0 млрд. грн. (з початку року на 7,2 %), у тому числі фізичних
осіб – на 7,6 % (з початку року на 7,9 %) – до 233,5 млрд. грн., юридичних осіб
– на 1,1 % (з початку року на 6,1 %) – до 158,6 млрд. грн. [4].
Одночасно загальний обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому
еквіваленті) зменшився в лютому на 5,8 % (з початку року на 7,6 %) – до 28,5
млрд. дол. США, у тому числі фізичних осіб – на 6,3 % (з початку року на 7,8
%) – до 21,2 млрд. дол. США, юридичних осіб – на 4,3 % (з початку року на 7,0
%) – до 7,3 млрд. дол. США.
Найпоширенішим методом оцінки рівня доларизаціі є розрахунок
індексу, який дорівнює відношенню депозитів у іноземній валюті до грошової
маси М2. Значення цього індексу в Україні говорить про існування помірної
доларизації національної економіки.
Вагомим чинником доларизації сучасної економіки України є криза
недовіри її суб'єктів до національної валюти. Криза недовіри спричинена
нестабільністю грошової одиниці. Якщо національна валюта починає
зміцнюватися в результаті поліпшення внутрішньої економічної кон‘юнктури, і
цьому сприяє національний уряд, відбувається процес ревальвації національної
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валюти, що супроводжується дедоларизацією – тобто падінням якості іноземної
валюти на внутрішньму ринку.
Саме тому, головною метою НБУ повинно стати відновлення довіри до
національної валюти. Процес дедоларизації потребує таких дій збоку
уряду:чітке визначення курсу монетарної політики Центрального банку
України на подолання інфляції і гарантування стабільності грошової
одиниці;плавне і поступове переведення гривні в режим повної
конвертованості. Необхідно створити такі умови, щоб гривня як валюта
необмежено й вільно обмінювалася за поточними, капітальними та
інвестиційними операціями. Однак варто розуміти, щоб до такого перейти,
необхідні ефективні структурні перебудови;ліквідація і створення законодавчих
нормативів, які виведуть з тіні велику частку тіньової економіки, яка
обслуговується переважно доларами.
Основні заходи, спрямовані на зменшення рівня доларизації в Україні,
все ж повинні здійснюватися у банківській системі, оскільки саме там органи
монетарної влади можуть впливати на її рівеньбезпосередньо через зміни норм
пруденційного характеру.
НБУ з метою убезпечення фінансової системи країни від проявів
зовнішніх шоків у 2013 році двічі збільшив нормативи обов’язкового
резервування за залученими коштами в іноземній валюті, тоді як нормативи за
коштами в національній валюті залишилися на нульовому рівні. Крім того, було
врегульовано питання щодо обігу іноземної валюти на поточних рахунках
фізичних осіб. Також ініційовано посилення контролю за безумовним
виконанням усіма суб’єктами господарювання норм законодавства в частині
визначення цін на товари, тарифів на послуги (у тому числі в рекламних
оголошеннях) виключно в грошовій одиниці України.
1. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.banc.gov.ua.
2. Міщенко В. Доларизація: причини та наслідки для економіки України / В. Міщенко,
А. Сомик // Вісник Національного банку України. – 2007. – №5. – С. 28-31.
3. Береславська О. Актуальні проблеми курсової політики України / О. Беcреславська //
Вісник НБУ. — 2010. — No 2. — С. 16 — 20.
4. Монетарний огляд НБУ за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=78F494977E9BD7342D59F9E70
1895CF8?id=2384654
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯНАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫМАССОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (НСМЭП)
НСМЭП – внутригосударственная банковская система платежей, в
которой расчеты за товары и услуги, получение наличных и другие операции
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осуществляются посредством смарт-карт (чиповых платежных карточек).
Согласно Постановлению Правления НБУ № 620 от 10.12.2004 № функции
Платежной организации НСМЭП выполняет НБУ.
Членами НСМЭП могут быть юридические лица, которые заключат
договор с Платежной организацией о вступлении в НСМЭП. Член НСМЭП
может исполнять функции эмитента и / или эквайра. Участники НСМЭП –
юридические и физические лица – субъекты отношений, возникающих при
переводе денег, инициированном с помощью платежных приложений
специальных платежных средств НСМЭП (процессинговый центр мобильных
платежных инструментов, держатели мобильных платежных инструментов,
расчетный
банк,
головной
процессинговый
центр,
региональные
процессинговые центры, процессинговые центры банковского уровня,
держатели платежных карточек, предприятия торговли и услуг). Функции
Расчетного банка выполняет Операционное управление НБУ, функции
Головного процессингового центра исполняет Центральная расчетная палата
НБУ.
НСМЭП уже больше десяти лет находится в эксплуатации. Терминалов
(киосков, банкоматов, POS-терминалов), которые принимают карты НСМЭП,
всего несколько тысяч, и причина такого медленного развития – в сложности и
дороговизне технологии.
В середине 2013 года была запущена модернизированная Национальная
система массовых электронных платежей (НСМЭП-2) на базе открытых
международных стандартов, что вызовет определенные изменения на рынке
платежных карт.НСМЭП-2 радикально отличается от старой НСМЭП:
НСМЭП-2 построена на базе устоявшейся технологии карт с магнитной
полосой и / или чипом, эта технология очень близка к тем, которые
используются China UnionPay, Visa, MasterCard и др. Перенастроить
имеющийся у банков Украины терминальный парк под НСМЭП-2 – простой и
недорогой проект. Поэтому очень скоро НСМЭП-2 будут принимать
практически все терминалы страны, т.е. десятки тысяч банкоматов и более
сотни тысяч POS-терминалов. Как только будет завершен процесс адаптации
(около полугода), у НСМЭП-2 появятся предпосылки для массовой эмиссии
карт. Технологически эти карточки не уступают международным, но они
дешевле на всех этапах цикла эмиссии и приема. Если раньше карта могла
приниматься к оплате только специальными устройствами, то сейчас в этом нет
необходимости. По сути, вся существующая инфраструктура готова к приему
карт НСМЭП.
Основные задачи внедрения модернизированной НСМЭП: прозрачная и
понятная тарифная политика, повышение безопасности карточных расчетов
внутри страны, увеличение доли безналичных расчетов в обороте до 80%.НБУ
в течение ближайших 5 лет планирует долю карточек НСМЭП на рынке
платежных карт до 40-50%, но сейчас эти планы кажутся слишком
оптимистичными, поскольку банки еще заняты адаптацией терминалов к
приему карт НСМЭП-2, а не эмиссией. Как преимущество, использование
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карточек НСМЭП будет дешевле и, соответственно, выгоднее для клиентов,
особенно для тех, кто рассчитывается картой только в Украине.
Быстрого увеличения доли карточек НСМЭП можно добиться только
после законодательных изменений, связанных с использованием госслужащими
зарплатных карточек НСМЭП и переводом всех социальных выплат через
карточки НСМЭП. То есть, пока международным платежным системам (VISA,
MasterСard) не стоит бояться конкуренции и снижать тарифы.Еще одно
препятствие в развитии НСМЭП в том, что это всё-таки внутригосударственная
система, а многие граждане активно путешествуют и, соответственно,
используют платёжные карточки в других странах. Необходимо
оптимизировать схему работы так, чтобы одна и та же карта могла приниматься
к оплате как внутри системы НСМЭП, так и международными платежными
системами.
Полноценную конкуренцию картам международных платежных систем
НСМЭП может составить тогда, когда новая НСМЭП (НСМЭП-2) станет
своеобразным кобрендом: такие карты в Украине будут обслуживаться через
НСМЕП-2 (если банк эмитент и эквайер входят туда), и эти же карты при
расчёте за рубежом будут работать через международную платежную систему.
Таким же образом через международную платежную систему будут проходить
расчёты, если в Украине один банк будет в НСМЕП-2, а другой нет.
Главное, чтобы взимаемые при таких операциях комиссии не покидали
пределы страны. Для банков и их клиентов такие операции также окажутся
более выгодными за счет более низких тарифов.
Ставський Богдан Юрійович
ІІ курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Черкашина К.Ф.
РОЗВИТОК РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ ЯК
ПРОЦЕС ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВУ СИСТЕМУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Актуальність цієї теми полягає в тому, що прагнення України до вступу в
європейське співтовариство вимагає удосконалення банківської системи і
культури платежів. Зокрема це стосується розширення розрахунків за
допомогою банківських платіжних карток. Адже на сьогодні банки
завойовують ринок платіжних карток здебільшого за рахунок запровадження на
підприємствах карткових зарплатних, пенсійних та інших проектів, але
використання банківських платіжних карток на території України можливе ще
не всюди. На сьогоднішній день банківська система України досить швидко
впроваджує картки міжнародних платіжних систем. Українські банки
зацікавлені в розвитку міжнародних платіжних систем, адже, випуск
міжнародних банківських карток дозволяє здійснити інтеграцію у світову
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систему банківських послуг, підняти імідж банку, завоювати ринок та залучити
додаткових клієнтів.
Платіжні картки - це спеціальний платіжний засіб у формі емітованої в
установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що
використовується для ініціювання переказу грошей з рахунку платника або
відповідного рахунку банку з метою сплати вартості товарів і послуг,
перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання
грошей у готівковій формі в касах банків, фінансових установ та через
банківські автомати, а також здійснення інших операцій передбачених
кредитним договором [3].
Питанням розвитку системи безготівкового обслуговування за допомогою
платіжних карток присвячені роботи таких науковців як Ф. Бутинця, В.
Кетечкова, В. Коваленко, О. Любунь, В. Міщенка, І. Кудельчук, А.Страхарчук,
В. Страхарчук.
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" [1].
Завдяки тим зручностям, що пропонують пластикові картки, вони
використовуються повсякчасно. Науковці у своїх дослідженнях постійно
акцентують увагу на перевагах пластикових платіжних карток перед
паперовими грошима, що полягають у:
зручності оплати за товари, роботи, послуги, надійність, практичність для
клієнтів банку та торговців;
підвищенні конкурентоспроможності та престижу, оптимізації витрат, що
пов'язані із оборотом готівкових грошей - для банків [1].
Виходячи із статистичних даних НБУ, ринок платіжних карток в Україні
активно розвивається. Станом на 1 січня 2014 р. чисельність держателів
банківських карток в Україні зросла до 49 млн. 719 тис. осіб, або на 11% в
порівнянні із попереднім роком. Уних на руках 69 млн. 726 тис. карток,
емітованих 143 банками. При цьому 51,1% або 35 млн. 622 тис. з них є
активними (тобто, такими, за якими впродовж останніх трьох місяців було
здійснено хоча б одна видаткову операцію) [2].
В гаманцях українців домінують дебетові картки - 26 млн. 828 тис. штук,
або 75% загальної кількості. Лише кожна п'ята - кредитка (8 млн. 893 тис. шт.).
Причому кількість останніх зросла на 8,7%, тоді як кількість дебетових зросла
на 7,1% у порівнянні із базисним періодом минулого року [2]. В Україні 35 млн.
232 тис. карток приватних осіб. Це 98,9% від загальної кількості активних
карток. Частка корпоративних карток становить лише 1,1%. або 390 тис. шт.
За видами носіїв інформації найширше використовуються картки з
магнітною стрічкою - 33 млн. 277 тис., або 93,5% загальної кількості. На частку
"чіпованого" пластику припадає лише 4,3% (1 млн. 536 тис. шт.) карток з
магнітною стрічкою та чіпом – 1,7% (623 тис. шт.). Найменше ж в українців
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карток для розрахунків у мережі Інтернет - лише 185 тис. (0,5%).
Найшвидшими темпами (+50%) зростає сегмент карток з магнітною стрічкою
та чіпом. Сегмент карток лише із магнітною смугою виріс лише на 6,5%. [2]
За кількістю карток серед регіонів України цілком передбачувано
лідирують: м. Київ - 4 млн. 389 тис. шт. або 12,6 % від загальноукраїнського
показника. Дніпропетровська - 3 млн. 640 тис. (10,5%) та Донецька - 3 млн. 410
тис. (9,8%) області. Найменше ж банківського пластику на Буковині – 378 тис.
(1,1 %) та Севастополі - 306 тис. (0,9%) [2].
За темпами ж зростання кількості банківських карток протягом трьох
кварталів цього року першість отримала Чернігівська область (+19%). яка
відчутно випередила Луганську (+12%) й Житомирську та Вінницьку (+11%)
області. За цей же час на 17% скоротилася кількість карток у жителів як
Одеської та Дніпропетровської областей [2]. За інфраструктурою
обслуговування м. Києву характерна найбільша кількість терміналів (15,2%) та
найбільша кількість банкоматів (13,3%). Друге і третє місце за кількістю
терміналів посідають Дніпропетровська (10,8%) та Донецька (8,5%) області, а
за кількістю банкоматів. навпаки. - Донецька (10,2%) і Дніпропетровська
(8,9%).
Лідерами серед банків в Україні за кількістю емітованих платіжних
карток є: ПАТ "Приватбанк" - близько 18 330 тис. шт.; ПАТ "Райффайзен Банк
"Аваль" - понад 2 996 тис. шт.; ПАТ "Державний ощадний банк України" близько 2 349 тис. шт.; ПАТ "Укрсиббанк" - понад 1 151 тис. шт.; ПАТ
"Укрсоцбанк" - близько 877 тис. шт.; АТ "Дельта Банк" – близько 738 тис. шт.
[2]
Ринок платіжних карток в Україні входить у стадію стійкого зростання.
Визначилися банки-лідери та основні гравці на ринку платіжних карток.
Відбувається переосмислення концепції та меж застосування карткових
продуктів як банками, так і їх клієнтами - юридичними і фізичними
особами.Загалом карткова мережа в Україні розвивається швидкими темпами і
швидше за все ми повторимо загальносвітову тенденцію, оскільки банківський
продукт по своїй суті розрахований на широке коло споживачів, чому сприяє
зростання вигідності банківського продукту при розширенні клієнтської бази.
Розвиток вітчизняного карткового бізнесу можна охарактеризувати
екстенсивним зростанням, що забезпечується, насамперед, за рахунок
реалізації банками зарплатних та пенсійних проектів. Дебетові картки при
цьому використовуються їх власниками переважно для зняття готівки, а не для
здійснення безготівкових купівель у магазинах, оплати товарів та послуг.
Отже, основними напрямками подальшого розвитку ринку платіжних
карток в Україні повинно бути: впровадження більш захищених чіпових карт;
розповсюдження частки кредитних карток; поліпшення договірних умов щодо
зарплатних проектів.
Міжнародні фінансові установи, зокрема Банк міжнародних розрахунків
та Європейський центральних банк, визнають провідну роль платіжних систем
та систем розрахунків для підтримки фінансової стабільності країни. З огляду
на це. та з метою сприяння безперервному та ефективному функціонуванню
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платіжних систем центральні банки світу розпочали здійснювати нагляд
(оверсайт) за платіжними системами.
Національний банк України для визначення основних засад політики
щодо здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами, що
функціонують в Україні, схвалив Концепцію запровадження нагляду
(оверсайта) за платіжними системами в Україні (постанова Правління
Національного банку України від 15.09.2010 № 426) [2].
Здійснення Національним банком України нагляду за платіжними
системами сприятиме надійному та ефективному функціонуванню платіжних
систем, виявленню та попередженню проявів ризиків у платіжних системах,
захисту інтересів користувачів платіжних систем та підтримки довіри до
платіжних систем з метою поширення безготівкових розрахунків.
1. Коваленко В. В. Банківський нагляд : навч. посіб. / В. В. Коваленко. – Суми : УАБС
НБУ, 2007. – 262 с.
2. Кудельчук
І. А. Ризики у сфері банківського карткового бізнесу / І.А.Кудельчук //
Економічний простір. - 2012. - № 23/1. - С. 292-298.
3. Міщенко В. Міжнародний досвід реструктуризації банківської системи за участі
держави / В. Міщенко, А. Петріна // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4
4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=79219
5. Страхарчук
А.Я.. Страхарчук В.П. Інформаційні системи і технології в банках:
Навч.посіб // А.Я. Страхарчук. В.П. Страхарчук. - К.: УБС НБУ: Знання. 2010. -515с.(Інформаційні системи і технології в економіці).
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Банківська система є важливим елементом економіки сучасної держави,
вона має значний та різнобічний вплив на життєдіяльність суспільства.
Банківська система України не тільки акумулює вільні кошти і залучає їх у обіг,
але і виступає механізмом перерозподілу грошового капіталу, і елементом
розрахункового механізму господарської системи держави. Тому дослідження
перспектив її розвитку є актуальним на сьогодні.
Реформування банківської системи України було розпочато раніше, ніж
інших секторів економіки країни, тому вона є одним із найрозвиненіших
елементів господарського механізму. Метою дослідження є визначити
перспективи її розвитку на найближчі роки та можливості їх досягнення.
Банківська система України є досить молодою на відміну від банківських
систем інших розвинутих країн. Вона демонструє багато позитивних тенденції.
Темпи зростання головних показників банків порівняні і навіть дещо
232

перевищують результати, країн ЄС. Українські банки швидко розвиваються,
але їм бракує стійкості до кризових явищ економіки, які можуть призвести до
нестабільності в банківській системі.
В результаті дослідження можна визначити такі перспективи розвитку
банківської системи України на найближчі роки як: орієнтація на клієнтів з
середнім рівнем доходу; уповільнення монополізації банківської сфери;
активне застосування процедури реорганізації банків; забезпечення
пропорційного зростання обсягів регулятивного капіталу; розвиток
дистанційного банківського обслуговування ( інтернет-банкінгу ); підвищення
якості ризик-менеджменту у банківській сфері; розширення каналів
дистрибуції; покращення визначення незадоволених потреб клієнтів щодо
банківського обслуговування; створення ефективної системи управління та
здійснення кадрової політики у банківській сфері; забезпечення безперебійного
функціонування платіжних систем.
Можливостями досягнення цих перспектив є: покращення матеріально
технічної бази банків, покращення рівня знань з банківської справи персоналу,
особливо керівництва банку, а також допомога банкам з боку держави та інших
країн.
Досягнення цих перспектив може забезпечити сталий розвиток
банківської системи та економіки загалом.
Отже можна зробити висновок що у молодої банківської системи України
є багато перспектив розвитку, і коли навіть частина з них буде досягнута це
дасть змогу підняти її до рівня банківських систем провідних держав світу.
Тому треба докласти великих зусиль для подолання цього складного шляху і
чим швидше, тим краще.
1. Патрікац Л., Бойчук М. Глобалізація і банки: проблеми, перспективи / Л. Патрікац,
М. Бойчук // Вісник НБУ. – 2008. – №1. – С. 46-49.
2. Д’яконова І. Пошук стратегії розвитку банківської системи України в умовах
глобалізації фінансових ринків / І. Д’яконова // Вісник НБУ. – 2008. – №2. – С. 2631.
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МЕХАНІЗМ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Світова фінансово-економічна криза 2008 р. не оминула Україну та
значною мірою порушила функціонування кредитної системи і стала підставою
для банківської кризи.Масштаби впливу наслідків сучасної глобальної
фінансової кризи на стан та перспективи подальшого розвитку економіки
країни демонструють потребу посилення вимог щодо стійкості функціонування
банківської системи, удосконалення інструментів підтримки рівноваги та
стабільності банківського сектора з боку Національного банку України. У
233

зв’язку з цим важливого значення набуває розвиток системи рефінансування
центральним банком банків другого рівня, яка є невід’ємною складовою
механізму підтримки банківської ліквідності. Адже зниження рівня ліквідності
банківської системи призводить до нездатності банків задовольняти потреби
клієнтів, що в кінцевому рахунку може викликати дисбаланс у грошовокредитній політиці та в розвитку національної економіки [1].
У вітчизняній науці дослідженню проблем рефінансування банківських
установ приділили увагу у своїх працях такі вчені, як, В.І.Міщенко, С.В.
Науменкова, І.О. Лютий, Г.В. Салтикова та інші.
Операції рефінансування є найбільш ефективними з інструментів
грошово-кредитної політики.Серед різних організаційних форм рефінансування
найбільш важливим сегментом механізму підтримки ліквідності кредитних
організацій залишається кредитування їх з боку центрального банку, оскільки
саме центральний банк є кредитором останньої інстанції, завданням якого є
підтримка ліквідності банківської системи країни та здійснення грошовокредитного регулювання [2].
Класичне визначення рефінансування (від англ. refinancing) – операції з
надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку,
основною метою яких є регулювання ліквідності банків на виконання
Національним банком функції кредитора останньої інстанції [3, c.378].
Центральні банки використовують різні інструменти підтримання
ліквідності банків. НБУ застосовує наступні механізми рефінансування:
- рефінансування банків шляхом проведення кількісного або процентного
тендера;
- надання кредитів овернайт;
- операції РЕПО;
- надання стабілізаційного кредиту.
- довгострокові кредити під програми фінансового оздоровлення
- інші короткострокові кредити
Національний банк може прийняти рішення про підтримку ліквідності
комерційного банку шляхом рефінансування, якщо комерційний банк
дотримується таких вимог: має ліцензію Національного банку на здійснення
відповідних банківських операцій; термін діяльності – не менше одного року;
має у власності активи, що можуть виступати в якості застави.
До принципи рефінансування комерційних банків центральним слід
віднести: орієнтація на макроекономічні показники монетарної політики;
базування на загальновизнаних правилах кредитних відносин, якими є
платність, терміновість, забезпечення; регулювання центральним банком норм
щодо здійснення операцій рефінансування, що мінімізує рівень кредитного
ризику.
Згідно чинного законодавства, ставка рефінансування визначається на
основі облікової ставки Національного банку залежно від строку та виду
рефінансування. Ставка рефінансування не може бути меншою, ніж облікова
ставка [5].
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У 2012 р. загальний обсяг кредитів рефінансування наближався до обсягів
кризового 2008 р. і становив 97,6 млрд грн, що на 68,7 млрд грн більше, ніж у
попередньому році (рис. 1). Причиною такого обсягу кредиту сприяла поточна
дефляційна динаміка, а основна функція НБУ – підтримка цінової стабільності.
Тому у 2012 р. НБУ видавав нові кредити швидше, ніж банківська система
встигала погашати старі. Слід зауважити, що великі суми рефінансування були
видані проблемним банкам, які перебували на межі ліквідації [6].
Для регулювання ліквідності комерційних банків, а також управління
монетарною політикою НБУ здійснює рефінансування за обліковою ставкою,
яка становить 6,5%, що на 1 п.п менше, ніж на початку 2013 року та за
середньозваженою ставкою за всіма інструментами 15,66% (7,15% - 2013 р.).
Зростання вартості рефінансування на початку 2014 р. відбулося насамперед
через надання Національним банком України довгострокових кредитів під
програми фінансового оздоровлення окремих банків. Зазначені кредити
надавалися під 18,4% річних, а їхній обсяг становив 25,1% від загального
обсягу наданого рефінансування. Крім того, у лютому на 8,1 п.п зросла
вартість кредитів, наданих шляхом проведення тендера, – до 14,6% річних.
Стабілізаційні кредити в лютому не надавалися, проте надавалися інші
короткострокові кредити під 19,5% річних, що також визначило зростання
середньозваженої процентної ставки. Вартість кредитів овернайт у лютому
залишалася на рівні 7,5% річних [4].

Рис. 1. Загальний обсяг рефінансування банків протягом 2005-2012 рр.
Джерело: складено автором на основі [6]

Отже, проводячи дослідження практики рефінансування у період 20082014 рр., можна зробити висновок, що Національний банк справно виконує
функції кредитора останньої інстанції, збільшуючи обсяги кредитів у періоди
банківської кризи. Проте необхідно виправляти недоліки вітчизняної практики
рефінансування, які були виявлені під час системної банківської кризи,
зокрема:
- необхідно доопрацювати нормативно-правову базу, щоб вона була
направлена на оперативне рефінансування в кризових умовах;
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переймання принципів міжнародної практики в питаннях
рефінансування, за якими будь-який банк, у разі потреби, має впевненість в
отриманні кредиту центрального банку;
- неухильно дотримуватись чинного законодавства і за найменше
порушення застосовувати відповідні санкції;
- в умовах кризи видавати кредити рефінансування під жорстоким
контролем, стійким і платоспроможним банкам.
Зазначені пропозиції сприятимуть формуванню сучасної системи
рефінансування в Україні, яка забезпечить стабільність банківської системи та
дасть потужний поштовх до подальшого розвитку національної економіки.
1. Міщенко В. Ліквідність банківської систем: економічна сутність, структура і
методологічний підхід до аналізу / Міщенко В., Сомик А.// Вісник Національного
банку України.- 2008.- №11(153). – с.6-9.
2. Салтикова Г.В Рефінансування банків:світова практика та напрями розвитку в
Україні / Г.В. Салтикова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу,
2011. — № 2(14). — С. 142-145
3. 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.
4. Бюллетень Національного банку України, 2014. - №2. – Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
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6. Москвічова О. С Рефінансування, як одна з форм державного регулювання ринку
кредитних послуг/ О.С. Москвічова// Наукові записки Національного університету
«Острозька академія» серія «Економіка», 2013. – №23 – С.310-314
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КРИТЕРІЇВ
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ОФІЦІЙНИХ РЕЗЕРВІВ
Офіційні резерви – зовнішні активи, які є доступними при першій
необхідності та керуються центральними банками з метою задоволення потреб
платіжного балансу, проведення інтервенцій на валютних ринках, а також для
підтримання довіри до національної валюти та економіки, як основи для
іноземних запозичень.
Сьогодні фінансові кризи звернули особливу увагу урядовців багатьох
країн на необхідність накопичення офіційних резервів задля нівелювання
негативного впливу зовнішніх шоків на національну економіку. Оскільки
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утримання резервів пов’язане як з вигодами, так і з витратами для країни,
доцільно визначити оптимальний обсяг офіційних резервів.
В економічній літературі пропонують наступні методи визначення
оптимального рівня офіційних резервів країни: критерій покриття імпорту,
критерій Гвідотті-Грінспена, критерій Війнхолса-Каптейна, новий агрегований
критерій (МВФ) [2, c. 5].
Критерій покриття імпорту - найдавніший показник достатності
міжнародних резервів. Відповідно до цього критерію офіційні резерви повинні
бути достатніми, щоб оплатити щонайменше 3 місяці майбутнього імпорту
товарів та послуг, якщо надходження іноземної валюти в країну тимчасово
припиняться. Критерій покриття імпорту розроблявся тоді, коли торговельні
операції переважали в зовнішньому балансі над фінансовими, що обмежує його
корисність в умовах сучасних глобалізованих фінансових ринків.
Збільшення міжнародної фінансової інтеграції та фінансові кризи
призвели до переходу від застосування критеріїв, пов’язаних з торгівлею, до
критеріїв на основі фінансового рахунку. Критерій Гвідотті-Грінспена полягає в
тому, що міжнародні резерви повинні покривати всі зовнішні зобов’язання, що
підлягають оплаті протягом 12 місяців (тобто короткостроковий борг за
залишковим терміном погашення).
Критерій Гвідотті-Грінспена стосується лише зовнішнього боргу, тобто
боргу резидентів перед нерезидентами. В країнах з перехідною економікою
відтік капіталу резидентів створює додаткове навантаження на міжнародні
резерви. Резиденти намагаються обміняти активи в національній валюті на
активи в іноземній валюті. Війнхолс і Каптейн врахували цей ефект, додавши
два фактори до розрахунків Гвідотті-Грінспена:
- заборгованість по короткостроковим зовнішнім зобов’язанням відповідно
до залишкового
- строку погашення;
- фактор корекції - частка грошової бази, яка має бути покрита за рахунок
резервів, на адекватний рейтинг ризику країни [1].
Описані вище критерії не дозволяють провести комплексний аналіз,
оскільки розглядають окремі вузькі напрямки відтоку резервів. Останні
емпіричні праці МВФ пропонують використовувати агрегований показник
можливого навантаження на міжнародні резерви за різними каналами
(поточний та фінансовий рахунок платіжного балансу, включаючи внутрішній
відтік капіталу). Для країн з перехідною економікою агрегований індикатор
МВФ дорівнює: 10% експорту + 30% короткострокового зовнішнього боргу +
10% грошової маси + 10% інших портфельних зобов’язань. Країни повинні
мати міжнародні резерви в інтервалі 100% – 150% від запропонованого
індикатора.
Національний Банк України використовує критерій покриття імпорту, як
основний метод аналізу достатності обсягів офіційних резервів. Згідно з цим
критерієм: порівняно стійке падіння покриття імпорту резервами
спостерігалось вже з середини 2008 року. Однак критичний показник на рівні 3
місяці імпорту було пройдено в кінці 2012 року (рис. 1).
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В 2014 р. в Україні сформувався подвійний дефіцит (за поточним та
фінансовим рахунками). Станом на 01.03.2014 обсяги міжнародних резервів в
Україні становив 15,462 млрд. дол. США. Цього достатньо для покриття 1,8
місяців майбутнього імпорту, в той час коли граничне мінімальне значення
цього критерію дорівнює 3 місяцям [3]. Отже, обсяги резервів є недостатніми
для протистояння фінансовим шокам, особливо якщо вони доповнюються
внутрішню втечею капіталу.
Інші критерії враховують ширше коло напрямів відтоку міжнародних
резервів, отже їх значення для України є ще менш оптимістичними.
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Рис. 1. Динаміка офіційних резервів України
Джерело: розраховано автором на основі даних [3]

Отже, питання оптимального обсягу міжнародних резервів є і буде
актуальним. Вибір залишається за критерієм оптимальності накопичення цих
резервів. Щодо вітчизняної практики, то Національному Банку України слід
переглянути ефективність застосування критерію покриття імпорту. В умовах
функціонування сучасних глобалізованих фінансових ринків є доцільним
перехід до нових агрегованих показників (МВФ).
1. Кірхнер Р., Кравчук В. Належний рівень офіційних резервів в Україні: Нещодавні
зміни, оцінка та наслідки для економічної політики // Аналітична записка. Німецька
консультативна група/Інститут економічних досліджень. - 2013 – С. 21.
2. Джуччі Р., Мовчан В., Кірхнер Р. Адекватність офіційних резервів в Україні: аналіз та
рекомендації // Серія консультативних робіт. Німецька консультативна група/Інститут
економічних досліджень - 2009 – С. 18.
3. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua.
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Терешонок Ольга Віталіївна
ІІ курс магістратури, спеціальність «Банківська справа»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: к.е.н., доц. Версаль Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ В
2013 р.: АНАЛІЗ ЗА ГРУПАМИ БАНКІВ
Дослідження проблеми організації управління кредитним портфелем
банку, яке реалізується з позиції реальної практики, є необхідним для
підвищення ефективності банківської діяльності. Формування кредитного
портфеля пов’язане з високими рівнями ризиків, хоча водночас продукує
найвагоміші компоненти відсоткових доходів. Дослідження в даному напрямку
здійснюють такі відомі вчені, як Васильченко З.М. [2], Версаль Н.І. [3],
Герасимович А.М. [1], Науменкова С.В. [4] та інші.
Метою дослідження є з’ясування специфіки формування кредитного
портфеля вітчизняних банків.
Кредитний портфель – це сукупність кредитів, наданих банком на певну
дату з метою одержання доходу у вигляді відсотків. доходів. Обсяг кредитного
портфеля оцінюється за балансовою вартістю всіх кредитів банку, у тому числі
прострочених, пролонгованих, сумнівних. У структурі банківського балансу
кредитний портфель розглядається як складова активів банку, що
характеризується показниками дохідності й відповідним рівнем ризику.
Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх кредитів, у
тому числі прострочених, пролонгованих і сумнівних щодо повернення та є
втіленням кредитної політики банку та невід’ємною складовою його загальної
стратегії розвитку.
Головна мета управління кредитним портфелем комерційного банку
полягає в забезпеченні максимальної доходності за певного рівня ризику.
Доходність і ризик є основними параметрами, що характеризують якість
кредитного портфелю банку.
Виділяють п’ять послідовних етапів управління кредитним портфелем [1,
с. 142]:
1) вибір кредитної політики;
2) аналіз ринку кредитів;
3) формування кредитного портфеля;
4) перегляд кредитного портфеля;
5) оцінка ефективності кредитного портфеля.
Проаналізуємо динаміку кредитного портфеля за групами комерційних
банків України згідно з класифікацією НБУ протягом 2013 року (табл. 1).
Станом на 1 січня 2013 року до 1 групи (активи - більше 20000 млн. грн.)
входило 15 банків, до 2 групи – 20 банків (активи - більше 5000 млн. грн.), до 3
групи – 23 банка (активи - більше 3000 млн. грн.), до 4 групи – 122 банка
(активи - менше 3000 млн. грн.) (табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка кредитного портфелю за групами
комерційних банків України, тис. грн.
Група
банків
1
група
2
група
3
група
4
група
Всього

01.01.2013

01.04.2013

01.07.2013

01.10.2013

01.01.2014

Відхилення,
млн. грн.
гр.6-гр.2

Відхилення,
%.
гр.6/гр.2

444253857

452425158

465208824

484097666

514165196

69911339

115,7

123619429

124205400

118239599

115455347

146198088

22578659

118,3

56241044

57470976

58482916

63627390

62804716

6563672

111,7

70266716

73652312

77167823

84952906

76059946

5793230

108,2

694381046

707753846

719099162

748133309

799227946

104846900

115,1

Джерело: розраховано автором на основі даних [6]

Як видно з табл. 1, динаміка кредитного портфеля за групами
комерційних банків України, протягом 2013 року була позитивною.Частка
кредитного портфеля банків 4 групи складає станом на 01.01.2014 р. 9,5% від
загального обсягу кредитного портфеля банківської системи, в той час як
кредити банків I групи займають 64,3%. Протягом 2013 року спостерігається
зростання питомої ваги кредитів банків 1 та 2 групи, тоді як 3 та 4 група
показала зниження.
В 2014 р. в Україні склалася нестабільна економічна та політична
ситуація в країні, що призвело до девальвації гривні. Посилення
девальваційних очікувань і відплив депозитів з банківської системи призвели
до зростання відпливу готівкової валюти за січень-лютий поза банки до 1,9
млрд. дол. США, тоді як за весь 2013 р. 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.
Попередні дані за січень-лютий 2014 р. свідчать, що не зважаючи на
важкий стан економіки країни, банки продовжували кредитувати економіку.
Так, кредити, надані резидентам банками, на кінець лютого 2014 р. становили
976 млрд. грн., темп їх приросту – 18,5% у річному обчисленні порівняно з
10,4% на кінець січня.
Темпи приросту кредитів, наданих нефінансовим корпораціям, становили
20,8% у річному обчисленні, а кредитів, наданих домашнім господарствам,
становили 10,8%. Разом з тим темп приросту кредитів, наданих нефінансовим
корпораціям у національній валюті, становив 10,7% у річному обчисленні, а
темп приросту кредитів, наданих домашнім господарствам у національній
валюті, – 20,6% у річному обчисленні.
Загальний обсяг нових кредитів виданих у січні становив 134,9 млрд.
грн.., у лютому – 128,9 млрд. грн., тоді як середній обсяг за попередні 12
місяців – 139,6 млрд. грн. Обсяги кредитування домашніх господарств
протягом лютого 2014 року становили 10,6 млрд. грн., середній обсяг за
попередні 12 місяців – 11,3 млрд. грн.. Обсяги кредитування нефінансових
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корпорацій протягом лютого 2014 року становили 115,0 млрд. грн., середній
обсяг за попередні 12 місяців – 123,8 млрд. грн. [6].
Таким, чином, можна зробити висновок, що 2013 рік виявився складним
роком для банків України, з незначним зростанням обсягів кредитного
портфеля, причому банки 2 групи виявилися лідерами в цьому сегменті.
Нестабільна економічна та політична ситуація в Україні на початку 2014 року
призвела до девальвації гривні та відпливу депозитів з банківської системи, що
безумовно відкорегує показники активності банків на кредитному ринку
України.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ
БАНКАМИ УКРАЇНИ
Сьогодні в умовах другої (після 2008-2009рр.) хвилі глибинних кризових
явищ в економіці України та повторної різкої девальвації національної валюти
банки як основні суб’єкти грошово-кредитних відносин та головні гравці на
фінансовому ринку змушені провадити свою діяльність в умовах перманентної
фінансової нестабільності.
Варто відзначити, що вагому перевагу в забезпеченні безперебійності та
цілісності функціонування в реаліях сьогодення мають ті українські банківські
установи, що зуміли продовжити повноцінну діяльність та активний подальший
розвиток, незважаючи на вплив негативних факторів Світової фінансової кризи
2008-2009рр.
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Впродовж останніх місяців вітчизняні банки зіткнулись з великою
кількістю негативних процесів у своїй діяльності, що зумовлені поглибленням
поточної кризи, серед яких вважаємо за доцільне виокремити наступні:
суттєве скорочення як «гривневої», так і «валютної» ліквідності в
банківській системі України;
девальвація національної валюти відносно долара США в лютомуквітні 2014 р. на, в середньому, 42.5% (з 8 до 11,4 грн за 1 дол. США) [2];
збільшення гепу валютної позиції банку;
відтік депозитних заощаджень юридичних осіб та населення в
межах 10-15% (а за підрахунками окремих експертів, - до 30%) [3];
зниження кредитоспроможності окремих позичальників та
погіршення якості кредитного портфеля, що зумовило збільшення обов’язкових
резервів на покриття збитків за кредитними операціями.
Всі вищенаведені фактори призвели до збиткової діяльності банків в
перші місяці 2014р. При цьому ми можемо спостерігати позитивну динаміка
показників кредитних портфелів переважної більшості українських банків. Так,
кредитний сукупний кредитний портфель вітчизняної банківської системи за І
квартал 2014 року зріс майже до 1 трлн. грн (див. табл. 1).
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що під впливом
різкої девальвації національної валюти початку 2014р. банки переоцінили
власний кредитний портфель в сторону збільшення його гривневого
еквіваленту в межах 5-30%, в середньому по системі на 10%. Відзначимо, що
найбільший відносний приріст спостерігається саме у банківських установ з
іноземних капіталом, що пояснюється їх більш активною кредитною політикою
по відношенню до кредитування реального сектору у іноземній валюті. При
цьому кредити фізичних осіб складають близько 17% від загального кредитного
портфеля банків України, з яких, за оцінками експертів, «валютними» є близько
30% [3].
Зважаючи на значний відтік депозитних коштів, банки з метою
підтримання власної ліквідності змушені встановлювати певні внутрішні
обмеження у повноті надання фінансових послуг клієнтам.
В таких нестабільних умовах вітчизняні банківські установи з метою
забезпечення
ефективності
власного
функціонування
зобов’язані
напрацьовувати та використовувати вже існуючі передові методики управління
кредитним портфелем.
Банки з іноземним капіталом мають можливість використовувати у своїй
діяльності нові для українського ринку підходи до управління кредитним
портфелем. Так, в сьогоднішніх реаліях є практики, коли кредитний портфель в
розрізі позичальників (фізичні, юридичні особи) розподіляють на, умовно,
«унаслідуваний» (або «поганий»), тобто сукупність кредитів, що була надана до
та під час кризи й заборгованість за якими, здебільшого, була
реструктуризована, та «новий» (або «хороший»), що включає кредити, видані
новим позичальникам після активної фази кризи за оновленими й більш
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ефективними методиками банківського ризик-менеджменту, що напрацювались
в кризовий період.
Таблиця 1
Динаміка показників кредитних портфелів
окремих банків України у 2014р.
Кредитний
Кредити Кредити
портфель,
Абсолютни
Відносний юр.осіб фіз.осіб
млрд. грн
Банк
й приріст,
приріст
млрд. грн
01.01. 01.04.
01.04.2014
2014
2014
Всього по
907,5
999
91,5
10,1%
83,2%
16,8%
системі
Сбербанк Россії 27,419 36,227
8,808
32,1%
96,3%
3,7%
Промінвестбанк 29,817 36,11
6,293
21,1%
99,4%
0,6%
Надра
25,889 31,26
5,371
20,7%
69,7%
30,3%
Креді Агріколь
11,709 13,966
2,257
19,3%
84,1%
15,9%
Банк
ПУМБ
23,106 27,331
4,225
18,3%
82,4%
17,6%
ВТБ Банк
21,02 24,833
3,813
18,1%
85,4%
14,6%
Укрсоцбанк
30,033 34,99
4,957
16,5%
62,5%
37,5%
Укрексімбанк 51,192 59,578
8,386
16,4%
98,8%
1,2%
Фінанси і
18,768 21,633
2,865
15,3%
86,3%
13,7%
кредит
ОТП Банк
16,637 19,06
2,423
14,6%
62,1%
37,9%
Альфа-Банк
21,249 24,14
2,891
13,6%
76,3%
23,7%
Райффайзен
32,996 37,424
4,428
13,4%
69,4%
30,6%
Банк Аваль
Родовід Банк
3,261 3,682
0,421
12,9%
67,5%
32,5%
183,22
ПриватБанк
164,38
18,848
11,5%
84,5%
15,5%
8
Дельта Банк
40,345 44,825
4,48
11,1%
56,3%
43,7%
Ощадбанк
66,688 72,935
6,247
9,4%
94,5%
5,5%
Фідобанк
5,89
6,306
0,416
7,1%
64,2%
35,8%
Фінансова
12,968 13,807
0,839
6,5%
94,9%
5,1%
ініціатива
Укргазбанк
14,329 14,946
0,617
4,3%
77,9%
22,1%
УкрСиббанк
15,458 15,687
0,229
1,5%
54,1%
45,9%
Джерело: складено автором за даними [3]

При цьому, переважну більшість «поганого» портфеля складають
інвестиційні (на купівлю комерційної нерухомості для юридичних осіб) та
іпотечні (на купівлю житла для фізичних осіб) кредити у іноземній валюті,
надані на строк 10-20 років. Для таких кредитів характерним є значне зниження
коефіцієнтів покриття заборгованості зваженою заставною вартістю
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забезпечення. Це пояснюється, перш за все, тим фактом, що, згідно
українського законодавства, у договорах забезпечення (іпотеки) за
вищевказаними кредитами відображалась ринкова вартість предмета застави
(іпотеки) у національній валюті, а кредитні договори укладались у іноземній (й
банк переоцінює їх на балансі за офіційними курсом гривні до іноземної
валюти, що встановлює Національний банк України, на дату такої переоцінки).
Таким чином, за умови сталого, й, тим більше, стягуючого ринку нерухомості,
девальвація національної валюти призводить до збільшення балансової вартості
валютних кредитів й підвищення значення показника чистого кредитного
ризику, що змушує банки доформовувати обов’язкові резерви за кредитними
операціями [1]. При цьому, необхідність відлучати грошові кошти на
збільшення резервів негативно впливає на показники як ліквідності, так і
прибутковості банків.
Очевидно, що під впливом сукупності негативних факторів «поганий»
портфель не буде переважати в генеруванні доходу й прибутку банків, або й, в
окремих випадках, нестиме банку збитки. При цьому «хороший портфель», за
умови фахового та послідовного його формування, генерує левову частку
процентних доходів банку. Тому такий підхід дає можливість розподілити
результати діяльності банку (іноземної філії), умовно, «до» та «після» кризи,
що дозволяє вести внутрішній (управлінський) облік й оцінювати ефективність
обраної банком посткризової стратегії та вносити корективи в неї за
необхідності.
1. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування
та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за
активними банківськими операціями» N23 від 25.01.2012.
2. Офіційний сайт Національногобанку України www.bank.gov.ua
3. Інтернет-портал www.forbes.ua

Тимошенко Костянтин Олександрович
V курс, спеціальність «Банківська справа»
Київський національний торговельно-економічний університет
Науковий керівник: к.е.н., доц. Маслова Н.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ НА
РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Основою довгострокових відносин з клієнтами на ринку корпоративних
послуг є концепція маркетингових партнерських відносин, її застосування - це
складний та тривалий процес, що вимагає від банків значних зусиль та швидкої
адаптації до змін, які відбуваються, як в цілому на цьому сегменті ринка, так і в
середині кожного підприємства. Споживачі та конкуренти являються
основними орієнтирами при розробці маркетингової політики банку на ринку
корпоративних послуг.
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Розробка та реалізація маркетингової політики банку на корпоративному
ринку є однією з найважливіших проблем, що постає в процесі ведення
партнерських відносин, оскільки вона має задовольняти як потреби клієнтів,
так і інтереси банку.Зважена маркетингова політика банку щодо
корпоративного сегменту сприяє вчасній оцінці ринкової ситуації, визначенні
тенденцій розвитку та перспектив ведення партнерських відносин з клієнтами.
Серед головних завдань маркетингової політики банку на корпоративному
ринку можна виділити: - створення єдиної бази корпоративних клієнтів; постійний моніторинг корпоративного бізнесу; - розвиток і надання статусу
пріоритетної роботи з корпоративними клієнтами, що входять в галузеві
внутрішньобанківські комплекси клієнтської бази. Виконання таких завдань
відбувається, враховуючи спеціалізацію та диверсифікацію корпоративного
бізнесу.
Для вирішення поставлених завдань відділ маркетингу для роботи з
корпоративними клієнтами має виконувати відповідні функції, серед них
можна виділити такі як: - управління відносинами з клієнтами банку на підставі
отриманих від них, а також від співробітників підрозділів банку запитів,
пропозицій і скарг, що стосуються обслуговування; - проведення
маркетингових досліджень ринку корпоративних послуг і розробка на підставі
отриманих результатів програм і планів залучення клієнтури, а також особиста
участь у їх реалізації.
Необхідною умовою реалізації маркетингової політики на корпоративному
ринку є створення відділу маркетингу і роботи з клієнтурою, який має чітке
коло завдань і функцій, та безпосередню взаємодію з іншими підрозділами
банку.
Потрібно додати, що маркетингова політика банку на ринку
корпоративних послуг повинна бути обґрунтована на базі постійного аналізу
чинників, що впливають на неї та спрямована на максимізацію прибутків за
допомогою встановлення оптимальних термінів, процентної ставки, сум
залучення та розміщення коштів клієнтів, а також шляхів її реалізації.
В сучасній економіці велика кількість закордонних і вітчизняних банків
використовують у своїй діяльності концепцію маркетингових партнерських
відносин, яка є основою створення довгострокових відносин з клієнтами на
ринку корпоративних послуг. Її впровадження — це тривалий, складний,
капіталомісткий процес, і адаптація банків до ведення бізнесу в рамках "законів
маркетингу" вимагає фінансових, кадрових, ментальних змін в середині самого
підприємства.
На ринку корпоративних послуг спостерігається високий рівень
конкуренції, споживачі стають більш вимогливими до якості послуг, робітники
банків мають швидше та легше сприймати нові підходи до роботи, більш гнучкі
у адаптації до змін зовнішнього середовища.
Однією з важливих проблем, що постають сьогодні перед банками, є
необхідність розробки та реалізації ефективної маркетингової політики на
корпоративному ринку, яка має забезпечувати найкраще задоволення потреб
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клієнтів даного сегменту при одночасному досягненні поточних та
довгострокових цілей діяльності банку [1, с. 19].
Маркетингова політика банку покликана для своєчасної оцінки ринкової
ситуації, визначення сегменту корпоративних послуг, який займає банк на
даному етапі розвитку, оцінки ринкової позиції банку та конкурентного
середовища банку на ринку корпоративних послуг [2, с. 67]
Для досягнення своїх цілей на ринку корпоративних послуг, банк
використовує інструменти, які спрямовані на планування та здійснення заходів
із формування, управління та вдосконалення такого асортименту банківських
продуктів, який сприяв би одночасно максимальному задоволенню потреб
клієнтів і виконанню визначених завдань банку.
Наступними інструментами, які банк використовує при впровадженні та
застосуванні маркетингової політики на ринку корпоративних послуг є цінові,
збутові та комунікаційні.
Цінові інструменти покликані визначати оптимальні ціни на продукти та
послуги в межах обраних методів ціноутворення з метою узгодження інтересів
клієнтів та банку за умов збереження ним конкурентоспроможності на ринку.
Банк повинен раціонально використовувати збутові інструменти, які
спрямовані на управління каналами збуту банківських послуг, у тому числі їх
планування, організацію, реалізацію та контроль у межах маркетингової
політики на ринку корпоративних послуг з метою максимального задоволення
клієнтів та досягнення цілей банку.
При налагодженні партнерських відносин, банк повинен застосовувати
комунікаційні інструменти, котрі покликані встановлювати інформаційні
зв’язки з клієнтами щодо створення і підтримки попиту на банківські послуги, а
також їхнє просування та забезпечення конкурентних переваг банку на ринку
корпоративних послуг [3, с. 156].
Слід зазначити, що маркетингова політика банку на ринку корпоративних
послуг несе ряд завдань, які мають виконуватись, серед них можна виділити
такі як:
створення єдиної бази корпоративних клієнтів по всій мережі банку;
постійний моніторинг корпоративного бізнесу за напрямками банківської
діяльності;
розробка банківських продуктів, операцій, послуг і технологій, що
забезпечують розвиток бізнесу з корпоративними клієнтами;
розподіл кредитних ресурсів між корпоративними клієнтами в залежності
від збільшення обсягу бізнесу клієнта з банком;
створення напрямів бізнесу з фінансового консультування корпоративних
клієнтів;
розвиток і надання статусу пріоритетної роботи з корпоративними
клієнтами, що входять в галузеві внутрішньобанківські комплекси клієнтської
бази;
Виконання завдань маркетингової політики відбувається, враховуючи
спеціалізацію та диверсифікацію корпоративного бізнесу.
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Для вирішення поставлених завдань відділ маркетингу для роботи з
корпоративними клієнтами має виконувати такі функції:
збирання інформації, створення і ведення корпоративних інформаційних
баз даних для здійснення маркетингового аналізу (у тому числі створення і
ведення бази даних про клієнтів, анкетування клієнтів, створення і ведення бази
даних про основних конкурентів на ринку банківських послуг);
проведення маркетингових досліджень ринку корпоративних послуг і
розробка на підставі отриманих результатів програм і планів залучення
клієнтури, а також особиста участь у їх реалізації;
маркетинговий аналіз наявних банківських продуктів і розробка нових
продуктів і послуг для корпоративних клієнтів;
управління відносинами з клієнтами банку на підставі отриманих від них,
а також від співробітників підрозділів банку запитів, пропозицій і скарг, що
стосуються обслуговування;
організація індивідуальної роботи з VІР-клієнтами банку шляхом
закріплення за ними персональних менеджерів;
інформування підрозділів банку про проведену роботу з корпоративними
клієнтами і її наслідки, про рекламні заходи [4, с. 192].
При виконанні наведених функцій банк повинен керуватися низкою
специфічних принципів, які відповідають корпоративній спеціалізації та
полягають у:
інформаційному забезпеченні корпоративної політики, шляхом створення
корпоративної клієнтської бази;
підвищенні якості управління корпоративною базою;
регулярному оцінюванні якості управління корпоративною базою;
постійному розвитку банківських послуг з метою залучення
корпоративних клієнтів;
забезпеченні зручної та гнучкої бази до запитів корпоративних клієнтів;
забезпеченні системи оцінювання якості послуг;
впровадження нових технологічно-інформаційних технологій, що
забезпечить зручне та оперативне обслуговування корпоративних клієнтів;
підтримка безпеки проведення банківських операцій;
підтримка корпоративного іміджу та надійності роботи банку [5, с. 53].
Mаркетингова політика банку на ринку корпоративних послуг повинна
бути обґрунтована на базі постійного аналізу чинників, що впливають на неї та
спрямована на максимізацію прибутків за допомогою встановлення
оптимальних термінів, процентної ставки, сум залучення та розміщення коштів
клієнтів, а також шляхів її реалізації [6, с. 10].
Таким чином, необхідною умовою реалізації маркетингової політики на
корпоративному ринку є створення відділу маркетингу і роботи з клієнтурою,
який має чітке коло завдань і функцій і безпосередню взаємодію з іншими
підрозділами банку. Порядок цієї взаємодії повинен регламентуватися
внутрішніми нормативними документами банку та нормативними актами
НБУ [7, с. 26].
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Слід відзначити, що робота з корпоративними клієнтами - це серйозне
питання для будь-якого банку. Як правило, банки починають з єдиної
стандартизованої лінійки продуктів, проте з плином часу і зростанням оборотів
окремих клієнтів надаються ті чи інші преференції - впровадження
індивідуальних ставок, вартості послуг, відстрочок по оплаті тощо. Тому
особливість маркетингової політики банку на ринку корпоративних послуг
визначається специфічними відносинами між суб’єктами даного ринку.
Для розробки ефективної маркетингової політики, банки повинні
застосовувати персональний підхід до кожного з клієнтів. Так при врахуванні
корпоративного інтересу кожного з клієнтів формується інформаційна база, яка
враховується разом с інтересами та сферою діяльністю банку при впровадженні
нових послуг, а також відповідного коригування вже існуючих. Це дозволяє
оперативно реагувати на зміни корпоративного бізнесу та вимог клієнтів.
Персоналізація і індивідуальний підхід характеризуються реальними
потребами клієнтів. В процесі спілкування і аналізу взаємовідносин з клієнтом
необхідно визначити, які
конкретні, персональні форми банківського
обслуговування він потребує, і роз'яснити йому необхідність і вигідність їх
покупки.
1. Лаврушин, О.І. Банковска справа: сучасна система кредитування: навч. Посібник для
вузів / О.І. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корнієнко; під ред. О.І. Лаврушина. Москва: КноРус, 2006. - 256 с.
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3. Маслова Н.О. Маркетинг у банку: навчальний посібник - К.: КНТЕУ, 2012. – 320 с.
4. Кубів С.І. Реалізація сучасних маркетингових концепцій у діяльності комерційного
банку/ С.І. Кубів, Є.В. Крикавський, Н.С. Косар / Львівська політехніка, 2007. – №14.
– 257с.
5. Магалецький А.В. Теоретичні основи формування маркетингової політики/ Економіка
та держава, 2008. – 53 с.
6. Криклій А.С. Політика банків у сфері маркетингу/ Економіка та держава, 2008. – 10
с.
7. Лютий І.О. Банківський маркетинг: підручн./ І.О. Лютий, О.О. Солодка– К.: Центр
учбової літератури, 2010. – 776 с.

Тимошина Ольга Сергіївна
V курс, спеціальність «Міжнародний фінансовий менеджмент»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Науковий керівник:д.е.н., доц. Фролова Т.О.
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКІНГУ В УКРАЇНІ
ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ УГОД ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ
Вважається, що українська банківська система тяжіє до універсальної
(європейської) моделі побудови кредитно-банківської системи, яка на відміну
від сегментованої (американської та англосаксонської) моделі не передбачає
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чітку функціональну спеціалізацію на фінансовому ринку і дозволяє
поєднувати звичайні банківські операції (депозитні, позичкові, розрахункові) з
інвестиційними операціями на ринку цінних паперів. Відповідно через це, а
також через низку інших причин, на сьогоднішній день в Україні немає
інвестиційних банків як таких. Але існує доволі багато комерційних банків та
інвестиційних компаній, що надають послуги інвестиційного банкінгу. Тим не
менш, в багатьох країнах з універсальною моделлю банківської системи
важливе місце займають спеціалізовані інвестиційні банки (далі - ІБ) - приватні
та державні кредитні інститути з особливими завданнями, що виконують ряд
функцій по стимулювання інвестиційної активності в різних сферах
національної економіки [1, с. 259].
Однак серед всіх послуг, які спеціалізовані інвестиційні банки
пропонують своїм клієнтам, ми хотіли би зосередитись на послугах із
реструктуризації бізнесу шляхом злиття та поглинання (далі – ЗіП). Метою цієї
статті є оцінка потенційного попиту на послуги цієї групи в Україні та
визначення доцільності та можливих шляхів розвитку інвестиційного банкінгу
для обслуговування угод злиття та поглинання в Україні.
Попри те, що з першої у світі хвилі ЗіП пройшло вже більше століття,
однозначного визначення цієї економічної категорії немає. МВФ визначає
транскордонні ЗіП як форму міжнародного прямого інвестування,
законодавства окремих держав та інтеграційних угруповань регламентують
власні визначення, як і окремі науковці, економісти та фінансисти. Для цілей
нашого дослідження пропонується використовувати наступні визначення
злиття та поглинання:
Злиття – це угода , що укладається після проведення переговорів між
менеджментом та за згоди акціонерів, та передбачає об’єднання двох чи більше
компаній, при якому хоча б одна з них припиняє своє існування або усі вони,
формуючи нову компанію, зберігаючи при цьому права власності та відносну
незалежність в управлінні задля досягнення ефекту синергії всіма учасниками.
Поглинання – це угода, при якій не обов’язково після переговорів,
відбувається об’єднання двох компаній, при якому одна з компаній припиняє
своє існування та стає частиною іншої в результаті продажу всіх чи
мажоритарної частки акцій, яке означає передачу прав власності на користь
компанії, яка поглинає.
Однозначних оцінок обсягу українського ринку ЗіП немає, у зв’язку із
відсутністю надійних статистичних даних та важкістю врахування недружніх
поглинань. Але навіть з огляду на оціночні дані, що представлені далі, стає
зрозумілим, що наш ринок є малим, складаючи менше одного відсотка
світового ринку, який на 2013 рік оцінювався у розмірі від 2,215 трлн. дол.
США [2, c. 4] до 2,91 трлн. дол. США [3, c. 1].
За різними оцінками у 2011 році ринок ЗіП в Україні за обсягом складав
від 5 млрд. дол. США, за оцінкамиErnst&Young [4, с. 2], до 6,5 млрд. дол. США,
за оцінкою Горового Д.А.[5, с. 184], і налічував 232 угоди [6, с.6]. У 2012 році
ринок зменшився за різними даними до 2 млрд. дол. США, згідно
інформаційного агентства РБК Україна [7], чи лише до 5,5 млрд. дол. США, за
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оцінкою Горового Д.А. [5, с. 184], хоча кількість угод збільшилась до 342[6,
с.6]. Даних за 2013 рік поки що немає, однак у компанії Visum Capital
підрахували, що сума закритих і оголошених угод в Україні в цілому за 2013-й
може перевищити $8 млрд., а їх кількість — 160 [8, c. 2-3]. Отже, ми можемо
констатувати збільшення обсягу ринку та середньої вартості угод у 2013 році.
Горовий також зауважує, що прогнози обсягу ринку ЗіП Україні є досить
суперечливими, що свідчить про низький рівень їх достовірності та
неможливість визначення якоїсь певної тенденції подальшого розвитку.
Доречно також відмітити, що 98% ЗіП в Україні є технічно недружніми
через відсутність законодавчо прописаної технології злиття-поглинання. Попри
недоскональне законодавство, в Україні дійсно мають місце багато рейдерських
захоплень компаній: в середньому близько 3 млрд. дол. США щорічно за
оцінками інвестиційної компанії «DragonCapital» [5, с. 184].
На сьогоднішній день обслуговують цей ринок переважно інвестиційні
компанії, компанії з управління активами, консультаційні компанії,
інвестиційні холдинги - ConcordeCapital, DragonCapital, VisumCapital, Kinto,
ITT-Інвест, АРТ Капитал, Аваль Брок, IC3, RenaissanceCapital, TroikaDialog,
VTBCapital, MT-Инвест, FinPoint, SARS Capital, Altius, Сократ,
ProCapitalGroup; банки – Дельта Банк, Юнікредит, Правекс Банк, OTPBank,
Укрсиббанк, Банк Кіпру, CreditAgricole, Фінанси та кредит. Відмітимо, що
більшість з названих банків має іноземний капітал, однак навіть вони згортають
свої інвестиційні напрямки. Так КУА «Райффайзен Аваль», дочірня компанія
Райффайзен Банк Аваль не стала продовжувати термін дії ліцензії на
управління активами інституційних інвесторів на 2013 рік. Станом на червень
2013 року КУА «Райффайзен Аваль» займала п’яте місце за активами за даними
ресурсу Invetfunds.ua, але по закінченню 2012 року показали збитки у розмірі
3,089 млн. грн. [10].
На жаль, компанії в своїй більшості не розголошують обсяги угод, які
вони обслуговують, що робить неможливим аналіз поточної конкурентної
структури ринку. Тим не менш, згідно відкритої інформації, компанії
ConcordeCapital, DragonCapital та FinPoint обслуговували у 2013 році угоди з
ЗіП, що сумарно становили 87,5 [12], 156,2 [13], 108 [14] млн. грн. для кожної
відповідно. Ці угоди разом складають близько 5% ринку 2013 року.
Відмічають, що на ринку зріс попит на консультування ЗіП середніх та малих
підприємств.
Послуги цих фінансових посередників в сфері ЗіП включають в себе
консалтингову
діяльність
по
визначенню
оптимального
варіанту
реструктуризації бізнесу, залучення фінансових ресурсів, акумулювання на
ринку великих пакетів акцій за замовленням клієнта, продаж великих пакетів,
реструктуризація окремих компаній та продажу їх частин, розробка та
здійснення ефективного захисту клієнтів від недружніх поглинань.
Характерним є те, що українські банки більш схильні створювати дочірні
компанії, які спеціалізуються на послугах інвестиційного банкінгу. Причин
цьому може бути декілька. Перша – це відокремлення ризиків інвестиційної
діяльності від ризиків операційної діяльності банків. Друга – це більша
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гнучкість інвестиційного підрозділу при веденні бізнесу та його менеджменті.
Крім того такі підрозділи менше зосереджені на якомусь одному чи декількох
фінансових інструментах чи послугах. В іншому випадку банки просто
створюють окремий структурний підрозділ без утворення окремої юридичної
особи.
Однак,С.М. Козьменко та С.В. Лєонова [1, с.265-270] вважають, що
процес створення спеціалізованих інвестиційних банків також має місце в
Україні. Як приклад державно-приватного ІБ наводиться Український банк
реконструкції та розвитку, що нагадує досвід Японії (Банк розвитку Японії).
Але УБРР має ряд проблем, є більш спеціалізованим на сприянні інноваційним
проектам, а інвестиційна діяльність пов’язана лише з андеррайтингом,
брокерською та дилерською діяльністю. Також згадується Концепція
Державної цільової економічної Програми модернізації ринків капіталу в
Україні, якої передбачалось створення державного інноваційно-інвестиційного
банку, тобто державного спеціалізованого інвестиційного банку. Але концепція
була від 2007 року і всі ініціативи мали б бути впроваджені ще до 2010-2013
років.
Окремі автори [1, c. 268; 9, c. 198; 10c. 293] вказують, що основною
перепоною для розвитку українського інвестиційного банкінгу загалом, тим
більше в сфері обслуговування ЗіП, є нерозвинений фондовий ринок. Але якщо
будуть створені умови для розвитку специфічних інвестиційних банківських
послуг на базі фондового ринку, то виникне гостра потреба у створенні
спеціалізованих ІБ. До цього також можна додати несприятливий
інвестиційний клімат, економічну й політичну нестабільність, низький рівень
довіри до фінансових посередників та банківської системи.
Висновок. Можна стверджувати, що на сьогоднішній день необхідності у
створенні спеціалізованих інвестиційних банків поки що немає, адже їх функції
при теперішньому попиті цілком можуть виконувати інвестиційні компанії та
універсальні банки. Однак, якщо державою будуть створені умови, які
призведуть до розвитку фондового ринку, покращення інвестиційного клімату в
країні та полегшення умов ведення бізнесу, то попит на послуги як
інвестиційного банкінгу загалом, так і обслуговування угод злиття та
поглинання зокрема, зросте. Отже для успішного розвитку як ринку злиття та
поглинання, так і інвестиційного банкінгу необхідний комплексний підхід,
першим кроком в якому стане створення ефективної інфраструктури
фінансових ринків.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
ЕКСПОРТНИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ
Світовий досвід свідчить, що практично в кожній країні функціонує
механізм державної фінансової підтримки експортної діяльності, який є
найважливішою складовою національної системи стимулювання експорту
(включає також організаційні, адміністративні, інформаційно-консультаційні та
інші заходи державної підтримки).
Фінансова підтримка експорту - одне з пріоритетних напрямків політики
уряду щодо забезпечення високої конкурентоспроможності національних
компаній на світовому ринку, що дозволяє їм досягати успіху в гострій
конкурентній боротьбі і отримувати вигідні замовлення. Ця підтримка сприяє
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розширенню та підвищенню стійкості зовнішньоторговельних потоків, що
грають зростаючу роль у сучасному економічному розвитку [1, с. 51].
Одним з головних її видів виступає фінансова підтримка у формі
страхування експортних кредитів, що дозволяє захистити експортерів від
ризиків, що виникають при експортному кредитуванні. У більшості розвинених
країн такий вид сприяння успішно застосовується з середини XX ст. У деяких
країнах-членах СНД створені державні структури, що займаються
страхуванням експортних кредитів (наприклад, «Ексімгарант» в Білорусі,
«Державна страхова корпорація зі страхування експортних кредитів і
інвестицій» в Казахстані, «Узбекінвест» в Узбекистані) [2, с. 25].
В умовах згортання експортних кредитів, особливого значення набувають
страхування і гарантування експортних кредитів і закордонних інвестицій як
механізму державної фінансової підтримки експорту. В умовах посилення
міжнародної конкуренції саме страхування та гарантування експорту, як
показує закордонна практика, служать ефективним засобом стимулювання
реалізації продукції широкого кола галузей обробної промисловості і
сільського господарства, а також послуг.
Потреба в поглибленому вивченні практики сучасного страхування і
гарантування експортних кредитів і закордонних інвестицій обумовлена, на
наш погляд, наступними факторами:
1) від функціонування цих інструментів стимулювання експорту та
закордонних інвестицій багато в чому залежать конкурентні позиції країни на
світовому ринку;
2) розвиток страхування і гарантування експортних кредитів і
закордонних інвестицій є перспективним напрямом зовнішньоекономічної
політики урядів в силу універсального характеру і гнучкості зазначених
інструментів, їх привабливості для малого і середнього бізнесу, початківців
експортерів;
3) Україні необхідно мати механізми страхування і гарантування
експортних кредитів і закордонних інвестицій, як мінімум щоб не поступатися
за ефективністю іншим розвиненим країнам в інтересах не тільки щодо
збільшення обсягу експорту, а й вдосконалення його структури за рахунок
підвищення частки продукції обробної промисловості та послуг, що
користуютьсязростаючим попитом на світовому ринку.
Як правило, страхування експорту передбачає наступне коло ризиків [3,
с. 72]:
Комерційні ризики, що включають банкрутство покупця, нездатність
покупця виконати зобов'язання за контрактом.
Політичні ризики, що передбачають однобічне (необґрунтоване)
розірвання, або невиконання контракту державним органом іноземної держави;
непередбачена дія державного органа країни призначення поставки
українського товару/послуги, що обмежує або забороняє поставку даного
товару/послуги; експропріація, націоналізація, конфіскація, обмеження прав
власності на експортований товар; обмеження або заборона на здійснення
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конвертації валюти або здійснення платежу; війна, громадські заворушення,
безладдя масового характеру.
Спроби створення системи страхування і гарантування експорту в нашій
країні до останнього часу не увінчалися успіхом, у тому числі з причини
неадекватної інституціонального забезпечення цієї діяльності, а саме через
відсутність в своєму розпорядженні необхідними ресурсами і можливостями.
Для створення в Україні цілісної системи страхування експорту
необхідно:
1) прийняти спеціальне законодавство, що регламентує страхування
експортних кредитів та інвестицій. Для цього визначити основні напрями
державної політики у сфері підтримки страхування та кредитування експорту
(формування інфраструктури для забезпечення реалізації державної політики
щодо підтримки національного експорту шляхом створення та забезпечення
функціонування відповідної страхової компанії; запровадження системи
контролю за реалізацією державної політики у сфері страхування експорту
шляхом утворення Наглядової ради Компанії з представників центральних
органів влади та Національного банку; запровадження заходів щодо
забезпечення реалізації державної політики у сфері страхування та
кредитування експорту; внесення змін до Бюджетного кодексу та Державного
бюджету України, яке передбачатиме визначення фінансування для реалізації
державної політики підтримки страхування та кредитування експорту);
2) створити страхову компанію зі статутним фондом не менше ніж 1 млрд
грн. Джерела його наповнення можуть бути різними, в т.ч. участь міжнародних
страхових груп таких як PZU, VIG, Allianze, INGO, UNIQA, RGS, QBE тощо. В
переважній більшості країн 100% акціонером цих установ виступає держава.
Серед таких установ – «МЕНІВ» (Угорщина), «EGAR» (Чехія), «SPE»
(Словаччина), «EDC» (Канада) та ін. Менше поширені установи страхування
експорту, форма власності яких змішана, тобто певну частку статутного фонду
утримує як держава, так і недержавні інвестори. Причому у більшості цих
установ державі належить понад 51% акцій (в Польщі, Румунії, Словенії –
майже 70%), але є й такі, де частка державної власності становить менше ніж
50%, наприклад, Франція, Зімбабве. А, скажімо, в таких країнах, як ПАР, Нова
Зеландія, Аргентина, Австрія, Нідерланди та інших страхування експорту
здійснюється через стовідсотково приватні установи, статутні фонди яких
сформовано, як правило, у формі пулу коштів національних та іноземних
страхових організацій.
При цьому установи, які знаходяться в частковій чи повній приватній
власності, несуть відповідальність власними коштами тільки за страхування
короткострокових комерційних ризиків (рідше середньострокових). Жодна з
них не здійснює страхування політичних і довгострокових комерційних ризиків
за власний рахунок. Ці ризики страхуються за рахунок спеціально створених
бюджетних чи позабюджетних фондів, а установи виступають в ролі
адміністратора страхування від імені держави [4, с. 12].
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СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Становлення і розвиток банківської системи України відбувається в
умовах постійної зміни економічної кон'юнктури та непередбачуваності
перспективи, що позначається на стабільності діяльності багатьох українських
банків і потребує розробки заходів щодо державного захисту банківських
установ та їх клієнтів від підвищеного ризику. Однак проблему стабільності
банківської системи неможливо вирішити лише шляхом застосування
фінансово-грошового інструментарію. Потрібен комплексний підхід до
розв'язання цілої низки проблем, пов'язаних із піднесенням національної
економіки. Перебіг кризових явиш у валютно-фінансовій сфері України
продемонстрував як важливість ролі банківської системи у відновленні
економічної діяльності, так і масштаб економічних проблем, обумовлених
неефективною стратегією банківської діяльності. Вкрай складна ситуація, в
якій нині опинилася банківська система України, потребує активного пошуку
шляхів виходу з кризи, суттєвої реорганізації банківського сектору.
Аналіз стану банківської справи в Україні дає можливість виявити кілька
проблем, вирішення яких сприятиме виходу банків із кризи і створенню в
Україні банківської системи ринкового зразка. Сучасна політика НБУ в сфері
банківського регулювання має спрямовуватися на інтеграцію стратегій
розвитку банківського сектору та фінансового ринку, що дасть змогу
ефективніше використовувати потенціал як фінансових, так і інституційних
фінансових ресурсів. Розробка антикризових заходів повинна набути нової
якості: стратегічним завданням має стати не просто виживання в умовах кризи,
а якісне оновлення банківської системи країни.
Сучасна системна криза в Україні породжена як різким погіршенням
економічної ситуації в реальному секторі економіки, так і руйнуванням
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піраміди банківських боргових зобов'язань, недооцінкою фінансових ризиків.
Це обумовлює пріоритетність вирішення ключових проблем національного
банківського сектору в загальному процесі здійснення антикризової політики в
Україні.
У науковій літературі поки що немає єдиної думки щодо побудови
цілісної національної моделі регулювання банківської системи. Тому питання
розвитку державної фінансово-кредитної політики в сфері банківської
діяльності потребує подальшого дослідження. За станом на 01 липня 2013 року
в Державний реєстр було занесено 198 банків, із яких фактично діяло 187.
Питання достатності кількості банків у державі полемічне і потребує окремого
аналізу. Однак, зазначимо, що оцінка цієї достатності має визначатися не лише
за кількістю банків, а й за розмірами філіальної мережі та мірою користування
банківськими послугами з боку населення та підприємств.
У регіональному розрізі найбільше банків, що подають звітність НБУ
було зареєстровано у м. Києві та Київській області - 113 (62% від загальної
кількості). Серед лідерів також Дніпропетровська (14 банків), Донецька (11
банків). Харківська та Одеська (по 10 банків) області. Отже, банківській системі
України притаманна концентрація банківських установ переважно в столиці та
в містах-мільйонерах.
Упродовж першого півріччя 2013 р. банки ліквідували 125 філій — утричі
більше, ніж за весь 2012 р.. До 1 липня 2013 р. загальна філіальна мережа
банків скоротилася до 1189 офісів. Це — мінімальний рівень, починаючи з
серпня 2006 року, тобто з часу; коли НБУ розпочав стежити за цим показником.
За даними голови правління Приватбанку Олександра Дубілета, кількість
відособлених структурних підрозділів банків в Україні скоротилася з жовтня
2008 р. на 460 одиниць. За даними інших учасників ринку, Укрсиббанк закрив
100 відділень; "Фінанси та Кредит" - 80; "Надра" - 77; Укрпромбанк - 32;
"Форум" - 20, Родовід-банк - 19; "Київ" - 14. При цьому найактивніше банки
скорочували свою присутність у східних областях України.
Банківська система України — система відкритого типу. В країні
створено рівні умови для реєстрації та функціонування банків із вітчизняним та
іноземним капіталом, зокрема й щодо регламентації менеджменту банківських
операцій та їх оподаткування, права виходу у світовий фінансовий простір[6].
Присутність іноземного капіталу у фінансових установах країни на сьогодні доволі значна. Фінансовий сектор України — один із лідерів із залучення
прямих іноземних інвестицій (на нього припадає 19% від усього накопиченого
іноземного капіталу). Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків
України за станом на 1 липня 2009 р. становила 39.1% і перевищувала граничне
значення межі економічної безпеки (30%).
Кількість банків, створених за участі іноземного капіталу, з початку року
скоротилася на 2 і на кінець червня становила 51 банк, із них 17 - зі 100відсотковим іноземним капіталом. За оцінками експертів, ці банки
контролюють понад 50% активів усієї банківської системи країни.
Таким чином, банківський ринок в Україні розвивається шляхом, який
пройшли банківські системи країн Східної Європи, де за останні кілька років
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присутність іноземного капіталу збільшилася, а їх загальна кількість —
зменшилася. Такого роду загроза останнім часом стала актуальною і для
національної банківської системи.
Слід зауважити, що негативний вплив світової фінансової кризи (з огляду
на велику частку транснаціональних фінансових корпорацій) може
поширюватися на банківський сектор України як прямо, так і опосередковано
— якщо материнські компанії зазнаватимуть збитків та матимуть проблеми з
ліквідністю.Як показав досвід, саме банківські установи з іноземним капіталом
за рахунок підтримки материнських банків були стійкішими до проявів
фінансової кризи.Питома вага власного капіталу в структурі пасивів банків на 1
липня 2013 р. становила 13%.В умовах кризи вперше за останні декілька років у
банківській системі проявилася тенденція до скорочення активів: за перші 6
місяців 2013 р. вони зменшилися на 3% - до 944.5 млрд. грн.Зобов'язання банків
у першому півріччі зменшилися на 6.8% — до 752.1 млрд. гривень.
Позитивні тенденції, які почати формуватися на грошово-кредитному
ринку у квітні - травні 2013 року, упродовж червня закріпилися. Йдеться
зокрема про прискорення темпів збільшення депозитів населення в банках та
зростання обсягів кредитів, наданих підприємствам реального сектору
економіки.Третій місяць поспіть (на час написання цієї статті) утримується
висхідна динаміка депозитів фізичних осіб, що свідчить про поступове
відновлення довіри населення до банків. Показник приросту вкладів населення
в червні (2.7%) Збільшення депозитів фізичних осіб позитивно вплинуло на
динаміку загального обсягу депозитів, який у червні зріс на 1.3% - до 317 млрд.
грн. (з початку року він зменшився на 11.4%).
У червні 2013 р. продовжилася низхідна тенденція в динаміці депозитів
юридичних осіб, обсяг яких у цьому місяці зменшився на 1.0% (з початку року на 17.1%) - до 117.9 млрд. грн. Це відбулося за рахунок зменшення депозитів в
іноземній валюті на 9.6% -до 41.4 млрд. грн., тоді як депозити в національній
валюті збільшилися на 4.3% - до 76.5 млрд. грн.В умовах прискорення темпів
зростання депозитів у червні на 1.0% збільшився обсяг грошової маси - до 472.7
млрд. грн. (із початку року він зменшився на 8.3%). У річному вимірізначно
перевищував показники травня та квітня (0.7% і 0.6% відповідно). Збільшення
обсягу депозитів населення в червні зафіксовано як у національній валюті - на
2.0% — до 101.4 млрд. грн.. так і в іноземній - на 3.4% - до 97.6 млрд. грн. Утім
кумулятивний показник приросту депозитів фізичних осіб з початку року поки
що є від'ємним (зменшився на 7.7% — до 199 млрд. грн.).
Однією з причин недостатнього розвитку кредитної й інвестиційної
діяльності банків є також те, що банківська система України залишається
недобудованою. Згідно зі ст. 92 Конституції України засади створення і
функціонування фінансового, грошового, кредитною та інвестиційного ринків
мали визначатися виключно законами України. Проте до цього часу Україна не
має Концепції розвитку банківської системи і в законодавчому порядку не
встановлено, ким вона має розроблятися, хоча таку концепцію планувалося
прийняти Верховною Радою України ще до 1 травня 1995 р. В ній мали б бути
визначені склад банківської системи України і засади діяльності основних її
257

ланок; у тому числі мало вирішитися питання про те, потрібні чи ні
спеціалізовані банки, які самі якої форми власності. Адже це доволі важлива
проблема, вирішення якої давно уже потребує господарська практика.
До основних напрямів стратегії розвитку банківської системи слід
віднести:
- забезпечення режиму чіткої узгодженості грошово-кредитної політики з
вимогами зміцнення банківської системи та підвищення довіри до українських
банків;
- створення максимально повної законодавчої бази функціонування
банківської системи (загалом слід розробити понад 20 законопроектів, зокрема
"Про банківську таємницю";
- забезпечення відповідальності банків за прийняті ними зобов'язання
перед державою, іншими банками, фізичними та юридичними особами;
підвищення ролі Національною Банку України у забезпеченні стійкого
розвитку банківської системи, запобіганні системних криз глобального
характеру і масового банкрутства банків, що загрожує інтересам держави,
суспільства, особи;
- активне включення банківського капіталу в структурні перетворенню
економіки;
- досягнення збалансованості попиту і пропозиції грошей шляхом
послідовного зниження ставки рефінансування НБУ і, відповідно, підвищення
попиту суб'єктів підприємницької діяльності на позичкові кошти;
- підвищення рівня управління активами і пасивами банків шляхом
створення системи страхування ризиків.
Зміцненню банківської системі сприятиме розробка і прийняття
комплексної програми фінансового оздоровлення українських банків.
1. Лютий І. О.Гроші та кредит:підручник/ Лютий І. О., Версаль Н. І., Любкіна О. В.,
Рожко О. Д. –К.:ВПЦ «Київський університет»,2010.-559.с
2. Лютий І. О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки / І. О. Лютий
– К. : Атака, 1999. – С.96. – 240с.
3. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ.
/ Ф. С. Мишкін – К.: Основи, 1998. – 963с.
4. Нікіфоров П. О.Теорія та методологія регулювання грошового обігу / П. О. Нікіфоров
– Чернівці: Рута, 2002.
5. Карасьова З. М. Проблеми та перспективи розвитку кредитування фізичних осіб в
Україні [Текст] / З. М. Карасьова // Проблеми і перспективи розвитку банківської
системи України. Т. 7. - C. 234-236.
6. Пшик В. І. Становлення і розвиток фінансово-кредитних відносин в Україні [Текст] /
В. І. Пшик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 19. –
С. 231-251.
7. Поченчук Г. М. Фінансовий розвиток та економічне зростання : роль кредитної
системи [Текст] / Г. М. Поченчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006.
№ 8. – С. 31-37.
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РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО
КОНКУРЕНЦІЇ
В сучасних умовах банки другого рівня є основою вітчизняного
фінансового ринку. Зростаючий обсяг банківських послуг призводить до
загострення конкуренції у цій сфері. Для кредитної установи неприпустима
ситуація, коли один фінансовий продукт споживається клієнтом у даній
установі, а всі інші, необхідні клієнтові – в іншій. Тому, здобуваючи
конкурентні переваги, банківський сектор повинен застосовувати політику
«лідера якості», оперуючи не лише відсотковими ставками, а орієнтуючись на
пошук у своєму продукті додаткових споживчих якостей у відповідь на
дослідження запитів споживачів [1, с. 40; 2, с. 14]. Як справедливо зазначено у
[1, с. 44]: «Першим, вихідним моментом, обов’язковим для функціонування
ринку, є наявність клієнта з його потребами…».
Сферою прояву банківської конкуренції є ринок банківських послуг, що
являє собою досить складне утворення та певною мірою стосується практично
всіх елементів ринкової системи, а саме ринків: засобів виробництва; предметів
споживання; праці; інформаційних продуктів; нерухомості; фінансового та ін.
[3, с. 220]. На кожному з цих ринків банки виступають у ролі безпосередніх
учасників ринкових відносин (покупців або продавців різноманітних товарів і
послуг), однак основною сферою їхньої діяльності слугує фінансовий ринок.
Поняття «банківська конкуренція» є досить умовним, тому що суб’єктами
діяльності ринку банківських послуг виступають не тільки банки. Навіть у
фінансовому секторі цього ринку можна виділити три рівні конкурентної
боротьби [4, с. 151-152]:
1. Конкуренція між комерційними банками. Її рівень і гострота
визначаються насамперед співвідношенням між універсальними та
спеціалізованими банками. Функціонує обернена залежність: чим вищий рівень
спеціалізації в банківській сфері, тим нижчий рівень конкуренції.
2. Конкуренція комерційних банків з небанківськими кредитнофінансовими установами, до яких належать: ломбарди, пенсійні фонди,
інвестиційні фонди, установи кредитної кооперації тощо.
3. Конкуренція комерційних банків з нефінансовими організаціями (з
відділеннями зв’язку у сфері грошових переказів, з торговими підприємствами,
що реалізують товари в кредит, із структурами, що емітують і обслуговують
платіжні картки тощо).
Результатом універсалізації комерційних банків і загострення конкуренції
на банківському ринку є поява фінансових конгломератів, які з метою більшого
охоплення ринку, які пропонують нові види послуг. Крім того, спостерігається
й значне зростання концентрації на міжнародних ринках капіталу, поглиблення
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процесів фінансовї глобалізації. Сьогодні в економіці домінує невелика група
великих транснаціональних банків, операції яких охоплюють безліч країн. Це
призвело до появи міжнародної банківської конкуренції, під якою розуміють
суперництво між учасниками міжнародного ринку банківських послуг.
Як відомо, фінансові послуги можуть надаватись різними небанківськими
фінансово-кредитними установами, основна діяльність яких має вузьку
спеціалізацію і не пов’язана з наданням банківських послуг (кредитними
спілками, лізинговими компаніями, пенсійними фондами та ін.). Тому першою
особливістю формування конкурентного середовища на цьому ринку є те, що
конкурентні відносини виникають на різних інституційних рівнях – як між
самими банками, так і між банками та іншими фінансовими інститутами.
Зазвичай конкурентна боротьба відбувається за завоювання якнайбільшої
частки ринку, що тотожне бажанню максимізувати прибуток. Але як
посередники грошовому ринку банки та інші фінансово-кредитні посередники
працюють переважно за рахунок чужих капіталів, які на порядок перевищують
обсяг власних ресурсів цих інститутів, а отже на їх діяльність можуть впливати
не лише об’єктивні чинники, такі як стан економіки чи стан кон’юнктури, але й
чинники суб’єктивного характеру – економічна поведінка суб’єктів
господарювання, інфляційні очікування фізичних осіб – вкладників банків і,
навіть, політичні кризи, що можуть призвести до паніки та масового вилучення
депозитів.
Тому другою особливістю конкуренції на ринку банківських послуг, на
нашу думку, є те, що вона повинна розглядатися як суперництво фінансовокредитних інститутів у сфері мінімізації ризиків та завоювання довіри
економічних суб’єктів.
Для функціонування будь-якого ринку необхідною умовою є наявність
клієнта з його певними потребами. Тому рівень поінформованості споживачів
та ступінь їх задоволення банківськими послугами, на нашу думку, теж
визначає особливості формування конкуренції на цьому ринку.
Слід зазначити, що банківська діяльність є сферою з великим
регулятивним тиском з боку держави, оскільки стабільність банківської
системи є запорукою стійкого розвитку ринкової економіки. Отже, наступний
рівень конкуренції на ринку банківських послуг формується під впливом
механізму банківського регулювання з боку НБУ. Державне регулювання сфери
банківської діяльності формує залежність банківської конкуренції від
психологічного фактору – довіри клієнтів. Конкуренція, яка приводить до
«знищення» конкурента у кредитній системі неприйнятна, адже втрата довіри
до однієї установи автоматично може спричинити зростання недовіри до
кредитних інститутів загалом. У західній практиці це має назву «феномен
системного ризику» або «ефект доміно».
Зазначені аспекти дозволили виділити особливостей конкуренції у сфері
банківських послуг.
По-перше, сама будова кредитної системи передбачає існування
конкуренції на різних рівнях: між банками (спеціалізованими та
універсальними; великими й малими і т.п.). вона може мати характер
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індивідуальної чи групової, але все це підвиди міжбанківської конкуренції; а
також між банківськими установами та спеціалізованими кредитнофінансовими інститутами – цей рівень конкуренції ми вважаємо за доцільне
називати інституційним [5, с. 25] .
По-друге, особливості ринку банківських послуг полягають у тому, що він
існує у двох якостях – як ринок продавця і як ринок покупця. Тобто, виконуючи
активні операції, банки та інші небанківські фінансово-кредитні установи
конкурують за вигідні умови розміщення коштів, а здійснюючи пасивні
операції – відповідно за залучення ресурсів.
По-третє, важливе значення має стан розвитку економіки – у періоди спаду
загострюється конкуренція за сфери вкладання коштів, а під час піднесення
конкуренція зростає за залучення тимчасово вільних коштів та заощаджень.
По-четверте, відсутність у банківській сфері вхідних обмежень для
доступу на ринок банківських послуг у вигляді патентів і т.п. приводить до
значної інтенсивності банківської конкуренції.
По-п’яте, особливий характер банківського продукту, а отже й цінової
конкуренції виносять на порядок денний необхідність визначити показники
якості банківських продуктів та їх зрозумілої реклами.
Як відомо, конкурентні відносини в економіці виникли одночасно із
товарним виробництвом і стали механізмом регулювання ринкового
господарства. Ринок банківських послуг характеризується високим рівнем
конкуренції, яка має власні інституційні особливості. Врахування зазначених
особливостей дозволить пізнати глибинні причини поведінки економічних
суб’єктів ринку банківських послуг та дозволить прогнозувати їх конкурентну
поведінку.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ.
БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД
Важливою функцією держави є регулювання та нагляд за діяльністю
банків з метою забезпечення стабільності банківської системи.
Терміни «регулювання банківської діяльності» та «нагляд за діяльністю
банків» цілком слушно часто вживають поруч, тому що вони характеризують
взаємозв'язані та взаємодоповнюючі види діяльності.
Підрегулюванням
банківської
діяльності розуміють
насамперед
створення відповідної правової бази. По-перше, це розроблення та ухвалення
законів, що регламентують діяльність банків (наприклад, закон про
центральний банк країни, закон про банки і банківську систему). По-друге, це
ухвалення відповідними установами, уповноваженими державою, положень,
що регламентують функціонування банків, у вигляді нормативних актів,
інструкцій, директив. Вони базуються на чинному законодавстві і
конкретизують, роз'яснюють основні положення законів. Законодавчі і
нормативні положення визначають такі межі поведінки банків, які сприяють
надійному та ефективному функціонуванню банківської системи.
Під банківським наглядомрозуміють насамперед моніторинг процесів, що
мають місце у банківській сфері на різних стадіях функціонування банків, а
саме:
— створення нових банків та їхніх установ;
— діяльності банків;
— реорганізації та ліквідації банків.
Регулятивно-наглядові органи мають повноваження застосовувати до
банків певні коригувальні заходи, а також заходи примусового впливу з метою
регулювання їхньої діяльності. Ці заходи можуть розглядатися одночасно як
елемент банківського нагляду і як елемент банківського регулювання. Отже,
поняття регулювання банківської діяльності та банківський нагляд дуже тісно
переплітаються.
У країнах з ринковою економікою держава в особі центрального банку та
відповідних уповноважених органів ставить за мету впровадження
пруденційного (від англ. prudential– розсудливий) банківського регулювання та
нагляду, спрямованого на забезпечення стабільності та надійності банків, їхньої
обачливої та розважливої поведінки, виконання банками вимог фінансової
безпеки.
Ефективне використання можливостей пруденційного банківського
регулювання та нагляду передбачає необхідність чіткого законодавчого
визначення таких понять, як «банк» і «банківська діяльність». Чітке їхз
визначення допоможе економічним суб’єктам легко орієнтуватися на
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фінансовому ринку, знати, які посередницькі операції належать до банківської
діяльності та які наслідки (правові та економічні) вона може мати. Критерієм
віднесення посередників фінансового ринку до банківських установ може бути
комплекс із трьох посередницьких операцій, що є базовими для банківської
діяльності:
— прийняття грошових коштів від клієнтів у вклади;
— надання клієнтам кредитів і створення платіжних засобів;
— здійснення розрахунків між клієнтами.
Одна з важливих функцій банків — збереження грошових заощаджень
суспільства. Банки — це довірчі установи, тобто в основі їхньої діяльності
лежить довіра до них з боку суспільства. Для того, щоб економічні суб'єкти
розміщували в банках свої заощадження, вони повинні мати певнігарантії, що
ці заощадження можна буде отримати в наперед домовлені строки і з
обіцяними процентами. В цих умовах суспільство розглядає виконання
державою функції банківського регулювання та нагляду як свого роду гарантію
розумної та обачливої політики банків. Крім того, з метою підвищення довіри
до банківської системи у більшості ринкових економік функціонують
спеціальні колективні фонди (корпорації) страхування депозитів. Вони
гарантують вкладникам у разі банкрутства банку повернення їхніх заощаджень
у певних межах.
Банки, на відміну від інших економічних суб’єктів ринку, містять у собі
підвищену загрозу дестабілізації власної діяльності і провокування
загальноекономічної кризи, що пояснюється самою природою банків,
специфікою їхньої діяльності. Так, капітал банків становить невелику частку у
їхніх сукупних ресурсах, оскільки банки працюють за рахунок залучення
коштів великої кількості вкладників. У зв’язку з цим платоспроможність і
ліквідність банків є поняттями відносними, вони базуються на допущенні, що
вкладники не вилучать свої кошти з банків одночасно. Проте економічна
ситуація в країні може скластися у такий спосіб, що ймовірність вилучення
коштів значної кількості вкладників з банків стане реальністю, і банки, що
опинились у цій ситуації, можуть збанкрутувати. Банки-банкрути, тісно
пов’язані з іншими банками через систему міжбанківських зв'язків, будуть не
здатні виконати свої зобов’язання перед вкладниками, перед іншими банками,
що потягне за собою цілий ланцюг банківських крахів. Наслідком цього може
стати порушення грошового обігу з ризиком перейти у кризу банківського
сектора, а потім і в загальноекономічну кризу країни.
Найбільше значення як противага цьому має система страхування
депозитів, створена вперше у 1934 р. у США. Вона була заснована як
Федеральна корпорація страхування депозитів, Федеральне незалежне
агентство, підзвітне Конгресу. Багато країн, і Україна не виняток, в тій чи іншій
формі запозичили досвід США.
Отже, банки відіграють ключову роль в економіці і водночас їм
притаманна підвищена фінансова вразливість, що зумовлює необхідність
розроблення та ухвалення державою заходів стосовно банківського
регулювання та нагляду.
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Банки формують платіжну систему країни. На банківських рахунках
зосереджені кошти, що становлять основу для безготівкових розрахунків, і саме
банки здійснюють їх. Надійна й ефективна система розрахунків — це важливий
компонент розвинутої економіки. З огляду на наявність тісного взаємозв'язку
сучасної грошово-кредитної і виробничої систем порушення в платіжній
системі можуть негативно позначитися на розвитку економіки. Зауважимо, що
міжбанківський ринок і платіжний обіг у сучасних умовах мають міжнародний
характер. У зв'язку з цим проблеми, що виникають на національних
банківських ринках, перестають бути локальними й експортуються на світовий
ринок, що також є аргументом для обгрунтування необхідності банківського
регулювання та нагляду.
Важливою є і така зовнішня обставина. Банківська система будь-якої
країни не може сприйматися світовою спільнотою як повноцінна за відсутності
системи банківського регулювання та нагляду, що відповідає міжнародно
визнаним стандартам.
Ефективна система банківського регулювання та нагляду потрібна і
самим банкам, тому що успіх їхньої діяльності залежить від довіри до них з
боку суспільства. Втрата довіри вкладників до одного банку може викликати
ланцюгову реакцію, перекинутися на всю банківську систему і призвести до
втрати довіри до всієї банківської системи.
Отже, необхідність банківського регулювання та нагляду з боку держави
визначається квазісуспільною природою банків. Банки функціонують головно
як недержавні, приватні структури, мета діяльності яких — отримання
максимального прибутку. Водночас, як уже зазначалося, вони виконують
суспільно корисні й необхідні функції, що і робить регулювання та нагляд за
їхньою діяльністю обгрунтованим і необхідним завданням держави.
Ефективність банківського регулювання та нагляду залежить значною
мірою від того, наскільки чітко визначені завдання, що стоять перед
відповідними регулятивно-наглядовими органами, наскільки добре ці завдання
розуміють і підтримують органи, що розробляють економічну політику
держави і несуть відповідальність за реалізацію цієї політики.
Основні завдання банківського регулювання та нагляду:
забезпечення стабільності та надійності банківської системи з метою
сприяння економічному піднесенню;
захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в банках, від
неефективного управління банками і від шахрайства. Інтереси вкладників
потребують захисту, тому що в усіх країнах рівень інформованості вкладників
про фінансовий стан банків вельми не достатній і вони не мають можливості
самостійно оцінити, який ризик беруть на себе, розміщуючи свої кошти в тому
чи іншому банку;
створення конкурентного середовища у банківському секторі, адже саме
це середовище є найсприятливішим для клієнтів банків. Завдяки банківській
конкуренції знижуються процентні ставки за позичками, підвищуються
процентні ставки за депозитами, розширюється спектр банківських послуг,
запроваджуються новітні банківські технології тощо;
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забезпечення відкритості (прозорості) політики і діяльності банківського
сектора в цілому і кожного банку окремо. Підвищення відкритості базується на
удосконаленні системи обліку і звітності в банках і наближенні їх до вимог, що
випливають із досвіду міжнародної банківської практики;
підтримування необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в
банківському секторі, забезпечення ефективної діяльності банків і
запровадження технологічних нововведень в інтересах споживачів банківських
послуг.
Необхідність і значущість банківського регулювання та нагляду в умовах
ринкової економіки не виключають саморегуляцію банківського сектора через
ринкові механізми. Ці дві форми регулювання мають доповнювати одна одну.
Банки повинні діяти, керуючись принципами комерційного розрахунку та
надійності.У свою чергу, органи банківського регулювання та нагляду мусять
діяти, керуючись принципами розумного, обачливого ставлення до банків,
тобто вони не повинні вимагати від банків здійснення операцій, які могли б
послабити їхній фінансовий стан, та посягати на свободу підприємницької
діяльності.
У світовій практиці спочатку десятиріччями, століттями формувалася
банківська система, а потім уже система регулювання та нагляду. В Україні ці
процеси відбуваються паралельно, що є ускладнюючим фактором. Водночас
Україна має й деякі переваги — вона може і повинна скористатися
накопиченим світовим досвідом у галузі банківського регулювання та нагляду.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Проблема становлення української національної системи грошовокредитних відносин є основоположною у сфері економічного реформування
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держави, їх роль на сучасному етапі зростає, оскільки відбувається зростання
фінансового сектора, до змін якого особливо чутливими є перехідні економіки.
Питання ефективної грошово-кредитної політики сьогодні тяжко переоцінити
для України. Світова практика нагромадила значний досвід грошовокредитного регулювання, тому важливим є його врахування при розробці та
реалізації грошово-кредитної політики в Україні.
Головна сучасна тенденція розвитку світових економічних відносин
пов’язана із поширенням інтеграційних процесів, які охоплюють не лише
економічні зв’язки, а й національні грошові системи держав. Вплив світових
інтеграційних процесів на трансформацію національних грошових систем
найбільш яскраво проявляється в Європі. Для вирішення валютних проблем
створено Європейський центральний банк у Франкфурті-на-Майні, а
національні банки держав-членів займаються лише реалізацією валютної
політики, а не її визначенням. З січня 1999 р. у безготівковий обіг було введено
нову грошову одиницю – євро. Введення євро – безпрецедентне явище у
світовій економіці. Вперше йде річ про появу на економічній карті світу цілком
нової грошової одиниці, яка має на меті замінити у найближчі роки та
поступово витіснити з внутрішнього та зовнішнього обороту національні
грошові одиниці. За рахунок запровадження постійних курсових коефіцієнтів та
передачі функцій монетарної політики до створеного Європейського
центрального банку національні валюти країн-членів єврозони фактично
перестали бути самостійними, а стали дублікатами єдиної європейської валюти.
Для боротьби з інфляцією Банк Англії застосовує різні інструменти.
Спочатку переважав неокейнсіанський підхід до грошово-кредитного
регулювання. Використовувалися три методи: зміна процентної ставки Банку
Англії, зміна норм резервування та прямі селективні методи контролю за
банківськими позиками приватному сектору. Головним інструментом
селективного регулювання були так звані кредитні стелі, тобто встановлення
кількісних лімітів на позики приватному сектору. Такі ліміти доповнювалися
вказівками Банку Англії, яким категоріям позичальників слід надавати переваги
при кредитуванні. Вводилися обмеження на купівлю комерційними банками та
дисконтними компаніями комерційних векселів, регулювалися умови
споживчого кредитування та інше. Згодом посилився вплив неокласичних та
монетаристських концепцій. Банк Англії відмовився від прямих методів
контролю за банківськими позиками та розпочав використовувати операції на
відкритому ринку з купівлі-продажу цінних паперів. Для поширення продажу
державних зобов’язань за межи банківської системи Банк Англії зробив ряд
змін у механізмі регулювання державного боргу, для того, щоб підвищити його.
Важливішою метою грошово-кредитного регулювання стало стабільне
зниження темпів зростання грошової маси та співвідношення державних позик
до валового внутрішнього продукту. Окрім Казначейства, яке випускає монети,
емітентами грошей у Великобританії є Банк Англії та комерційні банки. Банк
Англії монопольно здійснює випуск банкнот в сумі, що визначається
казначейством та затверджена парламентом.
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В Японії національною грошовою одиницею є єна. У післявоєнний період
відбуваються зміни в грошовій системі і структурі грошового обігу. В перші
роки після війни вона почала покращуватись. Це пояснюється відновленням
господарства, ростом торгівельного і платіжного обороту. В 1952-1965 рр.
питома вага депозитних грошей в грошовій масі складає 78%. Далі
спостерігається деяке її зниження. У післявоєнний період Банк Японії проводив
політику перекредитування. Банк Японії на пільгових умовах кредитував
монополістичні банки, а ті у свою чергу кредитували інші комерційні
корпорації у розмірах, що перевищували суму їх депозитів. Така політика
звузила можливості маневрування за допомогою грошово-кредитної емісії. У
такому ж напрямку здійснювалась політика розміщення державних цінних
паперів у Банку Японії до здійснення фінансово-адміністративної реформи. Не
дивлячись на відносно сильні позиції єни, в порівнянні з багатьма валютами, в
останній час відбувається її девальвація, а роль єни в міжнародній валютній
системі залишається досить скромною. Ділові кола і уряд Японії не бажають
висувати єну на роль міжнародної резервної і розрахункової валюти, так як
валюта в цій ролі знаходиться під негативним впливом зовнішніх факторів. В
умовах стійкості резервної валюти і особливо в умовах тенденції росту її курсу
невідворотній посилений приплив у країну капіталів. Важливою перевагою
національної валюти, що використовується у якості міжнародного резервного і
платіжного засобу є те, що вона виключає можливість валютних ризиків.
Використання єни як резервної валюти для японських зовнішньоекономічних
угод означає перекладання їх на іноземних контрагентів, які також для
запобігання валютних ризиків зацікавлені проводити розрахунки у своїй
національній валюті або традиційній широко використовуваній валюті третьої
країни, такої як долар. Цю зацікавленість японські ділові кола використовують
як важливий інструмент у конкурентній боротьбі на світових товарних ринках,
беручи на себе валютні ризики. Ось чому Японія так само віддає перевагу
розрахункам з міжнародних угод у національних валютах іноземних покупців і
продавців, а також в американських доларах.
До 70-х рр. Х1Х ст. на теріторії сучасної Німеччини знаходилася 21
держава, які користувалися різними грошовими системами. Вони базувалися ,
як правило, на срібному монометалізмі, лише в Бременській системі основою
виступав золотий талер. В обігу також знаходилися банкноти та паперові гроші.
З початком першої світової війни розмін банкнот Рейхсбанку на золото було
припинено. Грошова система Німеччини в цей час активно використовувалась
як джерело фінансування війни. Під час та особливо після війни у великих
обсягах здійснювалась грошова емісія, що викликало гіперінфляцію у країні.
Німеччина опинилася на межі економічної катастрофи. За таких умов США та
Великобританія надали позики. Згідно з реформою в обіг було введено нову
грошову одиницю – німецьку марку (Дойч Марк). Реформу було проведено
таким чином, що монополіі не лише не втратили, а навіть збільшили свої
капітали. У підсумку в процесі реформи було анульовано 93,5% грошових
рахунків і готівки, що знаходилась на руках у населення. Водночас було
анульовано і внутрішній державний борг.
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У країнах Центральної та Східної Європи одним з пріоритетних завдань
ринкових реформ стало формування ефективної системи кредитно-грошового
регулювання, що дає можливість прискорити вирішення проблем фінансової
стабілізації,
стимулювання
інвестиційної
активності,
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних виробників, стабілізації рівня життя
населення. Щоб вирішити ці завдання, необхідно здійснити цілеспрямовану
реформу фінансової системи.
У ринковій економіці фінансовий сектор перебуває в центрі мобілізації та
розподілу ресурсів, ціноутворення й оцінки ризику. У плановій економіці
функції мобілізації коштів виконує податкова система, а фінансова —
примітивна і пасивна — ігнорує чинники ризику і пристосовується до планових
запитів кредитів. Тож реформа і розвиток фінансового сектору життєво важливі
для системних реформ. Країни Центральної та Східної Європи реформі
фінансової системи приділяють основну увагу.
Важливим напрямком формування національної ринкової політики у
країнах СНД стало створення самостійних грошових систем. Національні
валюти запроваджено в Росії, Вірменії, Білорусії, Казахстані, Киргизстані,
Молдові,Туркменістані, Азербайджані, Узбекистані, Грузії, Таджикистані,
Україні. У переважній більшості держав СНД спостерігається тенденція до
зниження курсу національних валют стосовно долара США. Невід’ємними
елементами нових кредитних систем у країнах СНД є комерційні банки. В
умовах зниження обсягів прямого державного фінансування вони покликані
вирішувати питання кредитування економіки. Проте фінансова криза дуже
обмежує їх можливості.
Щоб забезпечити ефективний розподіл ресурсів у ринковій економіці,
потрібні механізми визначення реальної вартості капіталу та переливання
капіталів між сферами економіки. Формування таких механізмів передбачає
розвиток фінансового ринку.
У країнах Центральної та Східної Європи одним з пріоритетних завдань
ринкових реформ стало формування ефективної системи кредитно-грошового
регулювання, що дає можливість прискорити вирішення проблем фінансової
стабілізації,
стимулювання
інвестиційної
активності,
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних виробників, стабілізації рівня життя
населення. Щоб вирішити ці завдання, необхідно здійснити цілеспрямовану
реформу фінансової системи.
У ринковій економіці фінансовий сектор перебуває в центрі мобілізації та
розподілу ресурсів, ціно утворювання й ризику. У плановій економіці функції
мобілізації коштів виконує податкова система, а фінансова – примітивна і
пасивна – ігнорує чинники ризику і пристосовується до планових запитів
кредитів. Тож реформа і розвиток фінансового сектору життєво важливі для
системних реформ.
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РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ
ЯК АНТИКРИЗОВА ПІДТРИМКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Одним з головних критеріїв готовності і здатності України до
актуального питання світової інтеграції є стійкість банківської системи, що
впливає на фінансову стабільність країни в цілому.
Дослідженням механізму рефінансування банків та міжбанківського
кредитування у своїй науковій діяльності займаються такі дослідники як: В.
Міщенко, О. Дзюблюк, І. Івасів, Циганов С., Савлук М., Васюренко О. та ін.
В сучасних умовах однією з ознак здорової банківської системи є
належний рівень ліквідності банківських установ. Підтримка ліквідності
виражається у застосуванні центральним банком таких інструментів, як
операції з рефінансування, операції РЕПО, вивільнення коштів із обов’язкових
резервів, а також операції на відкритому ринку з власними борговими
зобов’язаннями та державними цінними паперами. Під викупом активів
зазвичай слід розуміти придбання «поганих» активів та зарахування їх на
баланси або державних установ, або спеціально створених «поганих» банків [2].
Обсяг рефінансування банків повинен відповідати загальному стану
грошово-кредитного ринку та наявним в обігу фінансовим інструментам. В
період активних операцій із купівлі іноземної валюти та операцій на відкритому
ринку з боку Національного банку обсяги рефінансування зменшуються, і
навпаки, у процесі інтервенцій з продажу валюти попит на рефінансування
Національного банку значно збільшується.
Процентна політика щодо кредитів рефінансування має сприяти
ефективному управлінню грошово-кредитним ринком у цілому. Банки повинні
залучати наявні в обігу кошти для забезпечення ресурсами своїх активних
операцій, а кредитами рефінансування користуватись лише в екстрених
випадках. Національний банк не є постачальником ресурсів для комерційних
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банків, він здійснює регулювання грошової маси та підтримку ліквідності
банків на визначених умовах [3].
Ставка рефінансування змінюється в залежності від економічної ситуації.
Тобто, вона виконує сигнальну функцію при цьому даючи учасникам
грошового ринку інформацію про оцінку центральним банком існуючого рівня
інфляції та перспектив її розвитку, тим самим, впливаючи на інфляційні
очікування господарюючих суб’єктів. Що стосується України, то рівень ставки
рефінансування за останнє півріччя значно підвищився з 7,15% в 2013 р. до
12,62% на початку 2014 р. (рис. 1), це свідчить про дестабілізацію економічної
ситуації.
Банківська система України також відчула погіршення ліквідності і
платоспроможності через світову фінансову кризу вже у 2008 році. Перший
етап антикризових дій включав рефінансування банківських установ на суму
близько 36,94 млрд. грн. [6].
Держава провела рефінансування установ без чіткого дотримання
стандартів щодо прозорості, рівності доступу всіх банків, операційної
незалежності, наявності заставного забезпечення та низького рівня ризику.
Деякі з рефінансованих установ уже через рік заявили про нестачу капіталу.
Хоча на міжнародному рівні прийнята практика, що банк, який відчуває
проблеми платоспроможності, повинен спочатку вирішити питання нестачі
капіталу і тільки потім претендувати на виділення нових кредитних ресурсів від
центрального банку.
На другому етапі з’явилося усвідомлення, що недостатній рівень
капіталізації банківської системи України став фактором розгортання та
поглиблення фінансової кризи. Дослідники МВФ вказують, що витрати на
рекапіталізацію та інші заходи з реструктуризації протягом 2007–2011 рр.
сягнули 4,5% від ВВП [5].

Рис. 1. Динаміка основних параметрів операцій з рефінансуваннябанків
за 2008-2014 рр.
Джерело: складено автором на основі [6]
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Слід зазначити, що обсяг операцій рефінансування упродовж ІІ півріччя
2009 року становив 8,6 млрд. грн., тоді як у І півріччі – 55,8 млрд. грн.
Процентна політика спрямовувалася на утримання вартості грошей на
позитивному рівні щодо інфляції з метою стимулювання повернення вкладів у
банківську систему.
В 2010 році обсяги підтримки ліквідності через надання нових кредитів
рефінансування були незначними і становили лише 5,2 млрд. грн.
Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування в 2010 році
становила 11,6% і була нижче ніж середньозважена ставка в будь-якому місяці
2009 року. Обсяг операцій з’ясування банків у 2011 році становив28.8 млрд.
грн., Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування
становила 12,39%. Розмір операцій Національного банку України з
рефінансування банків за підсумками 2012 року становив 97,6 млрд. грн.
Ураховуючи стабільну цінову ситуацію в країні, у 2012 році було вжито
комплекс заходів, спрямованих на підтримку процесів економічного розвитку
шляхом стимулювання кредитної діяльності банків. Зокрема, було знижено
облікову ставку та ставки за кредитами рефінансування (до 8,13%), активно
проводились операції з підтримки ліквідності банківської системи через
надання кредитів рефінансування та операції з купівлі цінних паперів.
Підтримка банківської системи за допомогою механізму рефінансування
в 2013 становила 33,6 млрд. грн, з них 70% наданих коштів припадали на
останні два місяці року.
Перший квартал 2014 року характеризується зростанням обсягів
депозитів в іноземній валюті, а також готівкових коштів в обігу поза
депозитними корпораціями. Грошова база за місяць зросла на 4,7% – до 308,4
млрд. грн. У річному обчисленні приріст грошової маси прискорився до 19,5%,
грошової бази – до 21,0. В таких умовах політика Національного банку України
спрямовувалась на втримання рівноваги на грошово-кредитному ринку та
підтримку банківської системи. Було збільшено обсяг операцій з
рефінансування банків та зменшено обсяг мобілізаційних операцій. З початку
2014 р. обсягрефінансування банківНаціональним банком України становить
63,1млрд.грн.).Середньозважена процентна ставка - 12,62%. Такі великі об’єми
рефінансування пояснюються великим відпливом депозитів та потребують
вдосконалення системи контролю за використанням отриманих коштів.
Отже, Національний банк України виконує функцію кредитора останньої
інстанції, збільшуючи обсяги рефінансування в період фінансової
нестабільності [1]. Ефективність застосування цього інструменту грошовокредитного регулювання нейтралізується загальноекономічним кризовим
станом країни, що впливає на платоспроможність суб’єктів економіки, а отже, і
на обсяги здійснення банками активних операцій, скорочення депозитної бази.
Зменшення дієвості політики рефінансування пов'язано з нецільовим
використанням отриманих коштів банками. Щодо самого механізму
рефінансування, то Національному банку необхідно більш конкретно та повно
представляти результати його політики в цій сфері, висвітлюючи інформацію
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про всі інструменти рефінансування та банки - отримувачі кредитів
Національного банку.
Важливим кроками для стабілізації стану банківської системи має бути:
- спрощення процедури отримання рефінансування та збільшення обсягів
бланкових кредитів Національного банку, що активізує грошово-кредитний
ринок, сприяючи досягненню макроекономічної стабільності.
- розробка заходів щодо надання підтримки з боку Національного банку
ліквідності банків у спосіб здійснення цільового рефінансування;
- забезпечити підвищення прозорості діяльності банківської системи
шляхом розвитку кредитних бюро, рейтингових агенцій і запровадження
вимоги щодо обов’язкового рейтингування, створення єдиної державної
інформаційної системи зі збору, накопичення та обробки даних щодо кредитної
історії позичальників (Державного реєстру кредитних історій);
розробити механізми мінімізації
ризиків виведення з ринку
неплатоспроможних банків.
1. Закон України «Про Національний банк України» від 20. 05. 1999 № 679-XIV –
[Електронний ресурс]: - Режим доступу: // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14
2. Гребеник Н. Основні віхи у формуванні грошово-кредитної (монетарної) політики в
Україні / Н. Гребеник //Вісник НБУ. – 2010. – №2. – С. 3-11
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Научный руководитель: ас. Тарануха И. Ю.
РОЛЬ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
В банковской сфере всегда существует опасность потери денежных
средств. И этот риск является неизбежной частью банковской деятельности.
Тем не менее, банк обычно предпочитает избежать риска, а если это
невозможно, то свести его к минимуму. Качественное управление банковской
деятельностью всегда означает успех или провал банка в трудное время. В
связи с этим наиболее острой проблемой банковской системы является
улучшение
качества
методик
корпоративного
управления
и
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усовершенствование процедур риск-менеджмента в текущей деятельности
банков.
Риск-менеджмент стал объектом исследования не только зарубежных
ученых, таких как Эндрю Холмс, Томас Л. Бартон, Уильям Г. Шенкир, Пол Л.
Уокер, но и в частности, такие ученые и представители банковского дела
исследовали риск-менеджмент: А.С. Долматов, Ф. Н. Филина, П.Самиев и др.
Риск в банковской деятельности естественным образом связан с
менеджментом, со всеми его функциями - планированием, организацией,
оперативным управлением, использованием персонала, экономическим
контролем. Каждая из этих функций связана с определенной мерой риска и
требует создания адаптивной к нему системой функционирования. То есть
необходим и особый менеджмент риска, или специфическая система
управления, основывающаяся на познании экономической сущности риска,
разработке и реализации стратегии отношения к нему, исходя из специфики
банковской деятельности.
Система риск-менеджмента есть необходимым элементом управления
банком, залогом его конкурентоспособности.Четкое, быстрое выполнение
операционных процедур, отсутствие ошибок и сбоев, выполнение обязательств
банков – ключевые факторы, привлекающие клиента в любой экономической
обстановке. Именно надежность является залогом стабильного развития, а
также высокого доверия со стороны клиентов.
Среди множества финансовых рисков в банковской сфере можно
выделить следующие наиболее важные риски:
- кредитный риск;
- риск несбалансированной ликвидности;
- риск неплатежеспособности;
- рыночный риск;
- валютный риск;
- риск упущенной финансовой выгоды;
- риск процентной ставки.
Традиционно кредитные риски считаются основными банковскими
рисками. Несмотря на то, что с каждым годом уровень соблюдения кредитных
нормативов растет, именно кредитные риски вызывают сейчас наибольшую
обеспокоенность экспертов в плане устойчивости всей банковской системы.
Одним из действенных способов снижения кредитного риска –
требования банка к обеспечению кредита, т.е. наличию гарантии или залога,
который обычно согласно кредитному договору должен быть застрахован.
Страхование жизни и трудоспособности заемщика, а также залогового
имущества является условием успешного кредитования.
Часть банкиров не считает залог основным способом снижения
кредитного риска. Главное – это система оценки кредитоспособности
заемщика, его способность создать необходимый для погашения долга
доход.Как показало исследование практики кредитования, залог и гарантии
могут отсутствовать, а деятельность заемщика подвергается различным
рискам. Это приведет к неисполнению обязательств заемщиком.
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Можно утверждать, что и для банка и для страховой компании
необходима система оценки рисков, связанных с заемщиками, поставщиками и
другими агентами. Подобная система, основанная на логичных и четко
структурированных рейтингах, должна существенно облегчать работу в
области андеррайтинга (процесс принятия страхового риска) и внешней оценки
кредитоспособности клиентов и их корпоративных рисков.
С кредитным риском тесно связан риск ликвидности. Ликвидность
банковского сектора позволяет оценить коэффициент покрытия, который
сравнивает наиболее устойчивую часть источников ресурсной базы с
основными направлениями их вложений. Снижение коэффициента
свидетельствует об увеличивающейся зависимости выполнения принятых
кредитными организациями обязательств от их возможностей оперативно
выйти на денежный или фондовый рынок и, как следствие этого, о возрастании
риска потери ликвидности.
Самыми уязвимыми чувствуют себя малые и средние банки, что
заставляет их держать до 20-25% активов в высоколиквидной форме. Но даже
такая предусмотрительность не гарантирует им отсутствие проблем с
исполнением обязательств, если возникнет масштабный дефицит ликвидности.
Управление риском ликвидности осложняется тем, что помощь собственников,
доступны не всем банкам, а продажа ценных бумаг работают лишь в
стабильной экономической ситуации.
Рыночный риск – риск возникновения у кредитной организации
финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов иностранных
валют. Он относится к категории спекулятивного риска, состоящего в том, что
движение цен может привести к прибыли или убытку. Известно, что такие
риски, как правило, не страхуются.
Для управления рыночным риском банк формирует политику, где
прописывает цели и методы, направленные на защиту капитала от негативных
воздействий изменений цен. В большинстве банков в рамках управления
рыночным риском проводится переоценка портфелей, отражающая изменение
стоимости активов в зависимости от движения рыночных цен. Переоценка
портфеля ценных бумаг является важной мерой по защите банковского
капитала.
В последнее время изменилось отношение риск-менеджеров к
операционным рискам. Мировая банковская индустрия пришла к пониманию,
что управление операционным риском является важным элементом целостной
системы риск-менеджмента, что оно необходимо, прежде всего, самим
финансовым институтам. Следует согласиться с тем, что убытки от событий,
вероятность наступления которых называется операционным риском, часто
достигают значительных размеров.Я считаю, что в отличие от других видов
банковских рисков большинство операционных можно и целесообразно
застраховать. Сегодня банкам предлагается множество видов страхования,
ориентированных на защиту от операционных рисков.
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Каждый банк в развитых странах заключает договор страхования в
отношении целого набора рисков. Этот набор столь велик, что такой полис
называют Bankers Blanket Bond (B.B.B.) – «Банковская Бланковая Облигация».
По указанному выше полису страхуются риски: «огневые» (включают
пожар, наводнение, кражи, ограбления, затопление водопроводной водой и др.);
«денежные» – связанные с присутствием в здании или перевозкой наличных
средств; «компьютерные»; несчастных случаев – что особенно важно для
банковских служащих от инкассатора до президента; потери прибыли (Business
Interruption) – если они вызваны одним из «огневых» рисков, а не неплатежами
дебиторов; технические – отказы инженерного оборудования.
Определение места риск-менеджмента в модели бизнес-процессов банка
является главным стратегическим моментом, определяющим стратегию банка.
Логично предположить, что стратегия любого развивающего банка
предусматривает серьезные, зачастую качественные изменения в стандартах
управления, технологическом уровне, достижения новых показателей, главной
предпосылкой чего является эффективно работающий интегрированный рискменеджмент. Поэтому и стратегические цели следует устанавливать не в
рамках деятельности «бумажного риск-менеджмента», а для отвечающего всем
международным стандартам процесса управления банковскими рисками.
К наиболее значимым стратегическим целям банка, в том числе и в
области управления рисками, следует относить следующие: увеличение
рыночной стоимости банка; формирование и поддержание высокой деловой
репутации банка;
соответствие международным стандартам, следование
лучшей практике лидеров рынка, инновационность.
При выделении нескольких стратегических целей необходимо учитывать
то, что достижение одной из них невозможно без достижения других целей.
Безусловно, в процессе банковской деятельности, как и на уровне всего банка,
так и на уровне риск-менеджмента, степень достижения стратегических целей
может быть разной. Однако общий результат деятельности является
синергетической оценкой реализации стратегии и, к примеру, если две из трех
целей выполнены на 100 %, а третья — на 50%, то естественно стратегия банка
или риск-менеджмента не может быть реализованной на 100%. Также, если при
оценке достижения стратегических целей выясняется, что одна цель была
достигнута, вторая достигнута на 50%, а третья не достигнута вовсе, становится
очевидным наличие серьезных сбоев в стратегическом планировании,
целеполагании и системе оценки.
Основными составляющими хорошо организованной системы рискменеджмента являются: во-первых, наличие в организационной структуре
банка подразделения, занимающегося независимой оценкой рисков. Во-вторых,
квалифицированный персонал и разработанная методология управления
рисками. В-третьих, хорошо организованная внутренняя информационная
система и специализированные программные продукты.
Понятно, что создание отдельного подразделения по риск-менеджменту
требует значительных дополнительных затрат, что могут себе позволить только
крупные банки. Банковская программа финансирования риска должна быть
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составлена таким образом, чтобы обеспечить одновременно стабильность
покрытия рисков и минимизацию прямых издержек банковского риска.
Содержать в организационной структуре независимое риск - подразделение
затратно и потому не всегда возможно.
Полноценная страховая защита необходима банкам, так как это
существенная
часть
эффективной
системы
управления
рисками.
Систематическое деловое общение банкиров и страховщиков позволит обеим
сторонам глубже понять природу банковских рисков и усовершенствовать
профессиональное управление банковскими рисками.
1. Ирина Велиева, Станислав Волков, Павел Самиев «Близорукий риск-менеджмент»
/[Электронная версия] - Режим доступа: www.expert.ru;
2. Петр Ковалев «Организационные основы банковского риск - менеджмента»//
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://amt-training.ru/content/articles/9222/
3. Новиков Н. В. Риск-менеджмент в банковской сфере. [Электронный ресурс]- Режим
доступа: http://www.rusnauka.com/18_DNI_2010/Economics/69719.doc.htm.
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РАННЯ ДІАГНОСТИКА ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ БАНКІВ
Стабільна діяльність банківських установ – одна з головних умов
розвитку економіки України. Прогнозованість, прозорість та ефективне
управління банком є ключовими елементами його стабільності та
привабливості як для інвесторів, так і для суб’єктів господарювання та
вкладників. Однак, остання фінансова криза виявила, що потенціал
життєздатності банків недостатній, щоб протистояти стресовим подіям. При
цьому дуже важливим стає не тільки створення певного запасу міцності у
вигляді буфера капіталу або резервів під кредитні ризики, а й вміння керівників
і власників банку вчасно передбачати загрози, пристосовувати банк до змін у
ринковому середовищі та проводити рішучі зміни у його бізнесі, процедурах,
політиці для забезпечення стабільної діяльності банку.
Дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців свідчать, що ті банки,
які до початку кризи були достатньо капіталізованими та не мали проблем із
ліквідністю, і які суттєво не залежали від ринків зарубіжних запозичень, і
зуміли застосувати ефективні процедури превентивного менеджменту, на
сьогодні зайняли більш стійкі позиції порівняно з іншими установами [1, с. 54].
Динамічність сучасної банківської системи потребує постійного
вдосконалення методичних підходів до управління якістю кредитного
портфелю. Більшість банків потребує ефективного інструменту, який дозволив
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би своєчасно акумулювати інформацію про позичальника із усіх доступних
джерел і оперативно приймати рішення з управлення потенційними або
реальними проблемними активами.
На сучасному етапі важливим є зосередження уваги на системі ранньої
діагностики, за допомогою якої можна передбачати, вчасно розпізнавати і
успішно вирішувати найскладніші проблеми, пов’язані із погіршенням якості
активів банку. В свою чергу, ефективність даного методу визначається
здатністю системи управління спрогнозувати можливість погіршення якості
кредитного портфелю та достовірно оцінити кредитний ризик [2, с. 26].
Розробка та реалізація превентивних заходів, щодо недопущення
виникнення поганих кредитів передбачає діяльність по формуванню та
підтримці системи збору та співставлення аналітичних даних щодо якості
кредитного портфелю, аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел кредитного
ризику, оцінку їх впливу на якість кредитного портфелю, визначення
можливості банку адекватно управляти якістю активів (рис. 1). Отримана таким
чином інформація використовується для моделювання можливих сценаріїв
погіршення якості кредитного портфелю. Аналіз отриманих моделей дозволяє
прийняти рішення з розробки та підтримки адекватної системи управління і
контролю, яка здатна звести вплив дестабілізуючих факторів до мінімуму.
Вчасно отриманий сигнал щодо потенційної неспроможності
позичальника обслуговувати заборгованість створить умови для корекції
співпраці банку з таким позичальником, що сприятиме мінімізації негативних
наслідків у випадку дефолту контрагента. Варто також зазначити, що однією з
головних переваг вживання превентивних заходів банку є те, що даний метод
вважається найбільш ефективним методом управління, що забезпечує
найбільший результат (у вигляді зниження майбутніх втрат) на одиницю
витрачених в цих цілях фінансових ресурсів.
Важливе значення в системі прийняття управлінських рішень щодо
застосування превентивних заходів має оцінювання ефективності кредитної
діяльності банку. Методи визначення ефективності управління кредитним
портфелем дають змогу менеджменту приймати обґрунтовані управлінські
рішення з орієнтацією на постійні зміни у ринковому середовищі. У теорії
обґрунтовано кілька коефіцієнтів ефективності управління портфелями активів,
одним із методів є метод аналогій, згідно з яким коефіцієнт ефективності
управління кредитним портфелем банку можна визначити за формулою :
де
- коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем;
дохідність портфеля;
- ставка без ризику;
- показник ризику кредитного
портфеля [3, с. 132].
Такий підхід дасть можливість банку зважено підходити до формування
кредитного портфеля, беручи до уваги не тільки прибутковість, але реальний
рівень ризику кредитних операції. Крім того, цей метод можна використовувати
з метою формування портфеля заданої якості, установлюючи внутрішній ліміт
ефективності кредитних операцій – граничний рівень, нижче за який надання
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кредиту визнаватиметься недоцільним. У результаті буде сформовано
оптимальний з погляду співвідношення ризику і доходу кредитний портфель.
Незалежно від якості кредитного портфеля та методів управління
кредитним ризиком, усі банки тією чи іншою мірою стикаються з
неповерненням кредитів. Кожний банк має у своєму портфелі проблемні
кредити, і тому головне питання полягає в установленні допустимого для банку
рівня цих кредитів щодо загальної вартості виданих позичок. Для зарубіжних
банків прийнятними вважаються такі значення показників: частка списаних
кредитів у загальному обсязі виданих – 0,25-0,75%; частка прострочених
кредитів (понад 90 днів) у загальному обсязі виданих – 0,5-3%.
Якщо ж показник сягає рівня 7%, то становище банку оцінюється як
кризове. Для вітчизняної банківської системи значення аналогічних показників
коливаються в широкому діапазоні: від 2 до 30% [3, с. 134].

Ціль

Рання діагностика погіршення якості
кредитного портфеля банку
Розробка та реалізація превентивних заходів

Завдання

Розробити можливі сценарії погіршення якості
кредитного портфелю внаслідок впливу зовнішніх та
внутрішніх факторів для наступного моделювання ступеню
погіршення якості активів;
Розробити та підтримати систему оперативного
отримання інформації про показники якості та дохідності
кредитного портфелю банку;
Розробити та підтримувати механізм оперативної
корекції проблем несистемного характеру, що виникають
без кардинальної модифікації систем управління кредитним
ризиком;

Реалізація

Розробити систему і періодично проводити аналіз
ефективності управління ризиками кредитного портфелю, а
також здійснювати аналіз надійності систем контролю.
Моделювання можливих сценаріїв погіршення якості
кредитного портфеля.

Прийняття рішення щодо
адекватної системи управління
кредитним портфелем та покращення
його якості.

Рис.1. Система превентивних заходів щодо недопущення погіршення
якості кредитного портфеля банківських установ України
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Працюючи з проблемними кредитами банк може застосовувати такі
методи управління, як реабілітація та ліквідація кредиту, або перепродати
кредит спеціалізованій установі з роботи з проблемними кредитами.
Найприйнятнішим варіантом завжди вважається перегляд умов кредитної
угоди, який дає банку, і його клієнтові шанс на поновлення нормальної
діяльності. Але при цьому необхідно завжди пам’ятати про мету, яка полягає в
максимізації ймовірності повного повернення коштів банкові.
Рішення про те, який метод ліпше використовувати, керівництво банку приймає
залежно від конкретних обставин і результатів попереднього аналізу проблеми,
але, зазначимо, що такі методи, як ліквідація та реабілітація є досить дорогими
методами управління проблемними кредитами з погляду часу, фінансових
витрат і затрат праці, оплати юридичних послуг, тому, звичайно, найліпша
практика з управління втратами полягає в їх уникненні.
Таким чином, сучасні умови розвитку банківського бізнесу
трансформували цілі діяльності багатьох банківських установ: якщо раніше
банки були орієнтовані на ефективність діяльності, стабільність та
прибутковість, то сьогодні все важливішим стає питання виживання,
стабілізації фінансового стану. Тому робота з проблемними активами
залишається одним із пріоритетних завдань оздоровлення банківської системи
України. З огляду на це ранню діагностику проблемних кредитів слід
розглядати як один із функціональних напрямів управління якістю кредитного
портфелю банку. Постійний моніторинг якості кредитного портфеля та
превентивні заходи повиненні стати не короткостроковим тимчасовим явищем,
а комплексною системою на рівні окремого банку, оскільки «очистити» активи
за короткий період часу неможливо. В свою чергу, превентивні заходи
здійснюють для своєчасного виявлення та прийняття рішень з метою
запобігання подальшого погіршення якості кредитного портфелю, що
передбачає систему профілактичних заходів по відновленню порушеної
рівноваги, мінімізацію втрат від неповернення кредитів.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКАХ
У суспільстві сформувалось твердження, що значна частка провини за
виникнення кризи полягла на ризик-менеджмент західних банків. Моделі, що
застосовувалися банками та рейтинговими агентствами для оцінки ризиків,
інструменти, які повинні були сприяти їх мінімізації, насправді виявилися
генератором додаткових ризиків [1, c. 8].
Довіра до банківського ризик-менеджменту зі сторони керівництва банків
до кризи була обернено пропорційна ризикованості їх бізнес-моделі. Високі
доходи передбачають значні ризики. Але ці ризики реалізуються в кінці
економічного циклу, створюючи ілюзію їх завищеної оцінки на початку та в
середині циклу, та в періоди зростання економіки. Чим більше тривалість
економічного циклу відрізнялася від очікуваної, тим інтенсивніше
реалізовувались ризики по його завершенню. За стабільної економічної ситуації
банкам також регулярно доводилось стикатися
з інформаційними
спотвореннями у вигляді недостовірної звітності та інших даних про
організацію, структуру компанії, що впливають на юридичні ризики угод. Але в
період кризи негативні тенденції посилюються – для певного кола організацій
фальсифікація фінансової звітності, відомостей про заставне майно з метою
отримання кредиту стає альтернативою миттєвого банкрутства [1, c. 9].
Не можна ігнорувати і таку проблему, як посилення активності ведення
інформаційних війн на банківському ринку: позичальників – з кредиторами,
банків – з конкурентами. Результатом цих війн є спотворення інформації про
контрагентів. За стабільної ситуації воно може не мати наслідків, а під час
кризи найчастіше провокує відплив вкладників і в результаті – закриття цілком
здорового банку. Головна небезпека полягає не в прояві особливої сили якось
одного ризику, а взаємному впливі різних видів ризиків.. Аналізувати ситуацію
та приймати рішення в момент лавиноподібної реалізації ризиків без
централізованого підрозділу ризик-менеджменту і відповідного програмного
забезпечення дуже важко [1, c. 10].
В ході досліджень, що були проведені МВФ разом з Форумом фінансової
стабільності, були виявлені помилки систем ризик-менеджменту фінансових
установ, що здійснили пагубний вплив на їх стійкість.
По-перше, це залежність від кількісних оцінок ризиків, особливо
кредитного ризику, за відсутності комплексного підходу до управління
ризиками. За останні роки кредитні організації фокусували системи ризикменеджменту на виконанні
складних, багаторівневих моделей оцінки
кредитного ризику. При цьому залишались без уваги інші ризики, притаманні
банківській діяльності. Якщо оцінка ризику ліквідності та ринкових ризиків
здійснюється банками в силу необхідності дотримання вимог регулятора, то
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нефінансові ризики – операційний, правовий, регулятивний, не говорячи вже
про стратегічний ризик – найчастіше не тільки не піддавалися ретельному
аналізу, якісній та кількісній оцінці, але й не відносились до компетенції
підрозділів ризик-менеджменту. У більшості банків відповідальність за
управління даними ризиками перекладається на службу внутрішнього
контролю, яка повинна бути своєрідним внутрішнім наглядовим органом для
банку, що об’єктивно оцінює його фінансову стійкість та якість управління
ризиками. Крім того, навіть найдосконаліші системи ризик-менеджменту не
враховували взаємозв’язок між ризиками [2, c. 15].
Нефінансові ризики, за відсутності методик та інструментів, взагалі не
оцінювали при проведенні активних операцій. Іноді виявленню та оцінці
взаємозв’язку між нефінансовими та фінансовими ризиками не приділяли уваги
взагалі. Між іншими існує чимало прикладів, що демонструють серйозність
нефінансових ризиків. Це – кризи похідних інструментів в BankersTrust (НьюЙорк), банкрутство округу Ориндж (Каліфорнія), крах BaringsBank
(Великобританія) через шахрайство трейдера, а також збитки французького
банку SocieteGenerate в результаті проведення одним з трейдерів
неавторизованих керівництвом операцій.
По-друге, управління ризиками орієнтувалося на застосування ринкових
цін та минулого досвіду. Останнім часом в якості аналітичної складової систем
управління ризиками банки почали брати ринкові ціни і ретроспективні моделі
прийняття рішень. Такі моделі використовувались багатьма учасниками ринку,
які отримували ринкові позиції схожого спрямування, тим самим збільшуючи
системний ризик. Відповідно, коли коливання на ринку призвели до
необхідності продажу активів, то ринкові ціни на них просто обрушились,
потягнувши за собою ціни на інших ринках. Правила примусового продажу
активів вступають в дію, коли ринкові оцінки стають нижче деякого
попередньо встановленого критичного значення, що часто визначається на
рівні, який дозволяє уникати подальших втрат. Цей рівень може бути
встановлений як банком за допомогою механізму «стоп-лос» або вимог про
внесення гарантійного депозиту, так і регулюючим органом для захисту
інвесторів, наприклад, вкладників коштів в пенсійні фонди [2, c. 16].
Хоча облік за справедливою вартістю є корисним методом в звичайний
час, при використанні його в періоди стресу виникає спотворене сприйняття
вартості. У сполученні з правилами примусового продажу активів це може
викликати дестабілізуючий вплив. Коли ринки стають неліквідними, а ціни
падають через відсутність активних покупців, фінансові установи
переоцінюють вартість своїх паперів за новими, більш низькими цінами, що, в
свою чергу, примушує їх продавати ці папери у випадку недотримання
критичних значень.
По-третє, диверсифікація ризиків здійснювалася шляхом розширеного
використання моделі оптового та короткострокового фінансування. Ідея
розподілу ризиків однієї фінансової установи на фінансові установи по всьому
світу втілилась в життя в бізнес-моделі, яку називають моделлю «видати і
розподілити» (originate-to-distribute). Сутність цієї моделі в тому, що банк,
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надаючи кредит, одразу оформлює його в сек’юритизовані продукти і продає
іншим інвесторам, позбавляючись таким чином від ризиків і одночасно
залучаючи кошти для фінансування нових кредитів. В результаті банки
починають більше залежати від готовності інвесторів купити цінні папери, що
забезпечені активами.
Однак, крім структурних змін в ресурсній базі банків, дана модель
призвела до поширення легковажного відношення до оцінки ризиків. Справа в
тому, що оскільки банки «скидали» кредитні ризики, у них не було стимулів
перевіряти платоспроможність позичальників. Неналежна практика оцінки
платоспроможності позичальників, що отримала повсюдне поширення,
транслювалася на весь ланцюг складного процесу, що включав видачу
ризикового іпотечного кредиту, його перетворення в цінний папір, що
забезпечений нерухомістю, а потім включення цього паперу до склад облігацій,
забезпечених борговими зобов’язаннями, що продавали інвесторами після
отримання рейтингової оцінки. Як наслідок, погіршення фінансового стану
позичальників призводить до масштабного обвалення ринків, гравцями яких
вони були.
По-четверте, існувала велика впевненість в оцінках рейтингових агентств
та перенесення на них відповідальності за оцінку кредитоспроможності
позичальників. Поверхневе відношення систем управління ризиками банками
до оцінки кредитоспроможності позичальників обумовлено занадто великою
впевненістю в надійності оцінок рейтингових агентств, на які фактично була
перенесена відповідальність за визначення рівня кредитних ризиків як по
окремим позичальникам, так і по банківським кредитним портфелям [2, c. 16].
Між іншим, абсолютно не бралося до уваги досить логічне припущення,
що, оскільки послуги рейтингових агентств оплачуються тими, хто запитує
рейтинги, ці агентства можуть бути зацікавлені у спотворенні своїх оцінок –
присвоєнні базовому цінному паперу зависокого рейтингу. В такому випадку
емітент зможе залучити покупців і при погіршенні умов уникнути занадто
швидкого зниження рейтингу, а також створити уявлення про наявність стійкої
рейтингової системи, що заслуговує довіри. За даними МВФ, фактично майже
97% сек’юритизованих непершокласних кредитів було перетворено на цінні
папери з найвищим рейтингом ААА. Тому коли погіршилась якість базового
заставного забезпечення і порушився ланцюг виплат за цінними паперами,
ліквідність погіршилась і багато банків опинилися перед загрозою дефолту.
По-п’яте, система ризик-менеджменту була вторинна по відношенню до
бізнес-підроздів. В гонитві за прибутком власники банків часто не надавали
значенню інформації, що поступала від систем управління і контролю ризиків.
У компромісному виборі між ризиком і прибутком пріоритет надався
останньому. Система ризик-менеджменту вибудовувалася в основному для
відповідності вимогам наглядових органів та систем внутрішнього контролю.
Процес нагляду і ринкова дисципліна так і не отримали достатньої уваги як зі
сторони більшості банків, так і регуляторів. Банки ставились до цих
компонентів як до роботи по дотриманню правил, а не як до можливості
побудови всіх процесів управління, пов’язаних з оцінкою ризику. Американські
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банки недооцінили важливість компонентів банківського нагляду та ринкової
дисципліни [3, с. 33].
Банки, як правило, не формували спеціальних резервів на покриття
очікуваних втрат внаслідок настання ризиків, зокрема ринкового, тому
потрібен був капітал для покриття втрат, що перевищують прибуток та резерви.
Світова фінансова криза внесла свої корективи до процесу впровадження
Базеля ІІ, зокрема вона виявила недоліки в процесі оцінки ризиків. Так,
наприклад, недоліком стандартизованого підходу стали єдині правила оцінки
ризику для всіх банків та портфелів і повне ігнорування ефектів диференціації
ризику в портфелі при агрегуванні оцінок ризику шляхом їх арифметичного
сумування [4, c. 35]
Нині очевидна необхідність впровадження більш новітніх методів
контролю за ризиками та здійснення профілактичних заходів проти їх
зростання. Базельський комітет проводить активну роботу по удосконаленню
підходів щодо створення системи ризикоорієнтованого нагляду та управління
банківською діяльністю.
Для подолання окреслених проблем необхідно:
забезпечити ризик-менеджмент якісними, повними інформаційними
базами та достатньою управлінською звітністю;
створення незалежної служби ризик-менеджменту;
імплементувати функцію управління ризиками в процес прийняття
бізнес-рішень;
використовувати комплексний підхід до оцінки ризиків банку, що
дозволить отримати уявлення про загальний рівень ризику;
розробити регламенти дій в кризових ситуаціях;
розробка комплексної системи управління ризиками повинна входити до
числа пріоритетних задач;
підвищити чутливість до ризиків та ефективність систем ризикменеджменту банків в умовах нестабільності на світових фінансових ринках;
забезпечити відповідність процедур оцінки загальної достатності капіталу
характеру ризиків та наявності стратегії управління ними;
забезпечити моніторинг і контроль за процесом оцінки капіталу,
достатнього для покриття втрат внаслідок настання ризиків [2, c. 18].
Впровадження вищезазначених рекомендацій сприятиме підвищенню
ефективності управління ризиками банків.
1. Розанова Е.Ю. Матрица банковских рисков: перезагрузка/ Розанова Е.Ю.//Банковское
дело. – 2009. - № 7 – С. 8-14.
2. Тысячникова Н.А. Тенденции и приоритеты развития систем риск-менеджмента в
российских банках/Н.А. Тысячникова//Банковское дело – 2009. - № 7 – С. 14-20.
3. Саркисянц А. Базельские стандарты и риски финансовой системы/ А. Саркисянц//
Бухгалтерия и банки. – 2010. - № 11. – С. 33-41
4. Лобанов А.А. Регулирование капитала на покрытие рыночных рисков в Базеле III: шаг
вперед или два шага назад?/ А.А.Лобанов //Деньги и кредит. – 2011. - № 8. – С. 35-39

283

Цицик Катерина Юріївна
аспірант, спеціальність «Гроші, фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д.е.н., проф. Науменкова С.В.
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРУДЕЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
Наприкінці 90-х років ХХ ст. у зарубіжних й вітчизняних наукових
виданнях розпочалася досить гостра дискусія щодо принципів, показників та
критеріїв оцінювання ефективності реалізації пруденційного банківського
нагляду. Так, на практиці, традиційні методи пруденційного банківського
нагляду не завжди дають задовільний результат, оскільки, переважним чином,
лише фіксують те, що вже відбулося та мало місце у банківському секторі. Для
ранньої діагностики, в чому й полягає принципова відмінність пруденційного
нагляду, характерна реєстрація потенційної можливості ускладнень. За такого
раннього виявлення перших ознак проблемної ситуації суттєво підвищуються
шанси виправлення ситуації. Через це всі показники, що використовуються, у
пруденційному банківському нагляді, можна охарактеризувати як оцінки
вірогідності настання кризових подій. Розробка таких показників для найбільш
ризикованих сфер, їх моніторинг і аналіз є основою пруденційного нагляду.
Для вдосконалення системи індикаторів, яка дозволяє найбільш повно
характеризувати стан зазначених сфер, необхідне поєднання системи кількісних
індикаторів з якісними, що відбивають інституційні обставини. Вирішення
цього завдання потребує вдосконалення методології розрахунків показників,
що надають оцінки стану як банківського, так і корпоративного сектору,
агрегованих мікропруденційних показників, розвитку базових і нормативних
індикаторів, використання стрес-тестування.
До мікропруденційних індикаторів слід віднести: показники адекватності
капіталу, якість активів, що включає ступінь концентрації кредитів (для банків),
частку валютних кредитів, частку взаємопов’язаних позик, рівень левереджу,
прибутковість, ліквідність, рівень прозорості, чутливість до ризиків
(валютного, процентного, товарних цін, акцій), індикатори фондового ринку
(суверенний спред, динаміку фондових індексів, рейтинги тощо).
Макропруденційні індикатори охоплюють дві категорії показників:
агреговані мікропруденційні індикатори та макроекономічні індикатори. В
залежності від сфери концентрації проблем, більшу увагу приділяють тим чи
іншим показникам. Це відбиває існування певних відмінностей у структурі
системи показників за різними країнами. До макроекономічних індикаторів
відносять: показники економічного зростання, стану платіжного балансу,
інфляції, банківських процентів та ВК, динаміки кредитування та розвитку
фондового ринку, мультиплікатора торгівлі, кореляції фондових ринків та інші
фактори, серед яких, насамперед виділяють прямі інвестиції, державні позики
банківській системі, регіональну структуру економіки).
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Наприклад, ЄЦБ зосередився на аналізі показників банківської системи,
тому що саме банки є найбільш потужними фінансовими посередниками. ЄЦБ
використовує три категорії індикаторів: індикатори стійкості банківської
системи, макроекономічні фактори, що впливають на банківську систему,
супутні фактори. ФРС США приділяє ключову увагу моніторингу стану
фінансових інститутів та менеджменту їх зростання. В свою чергу, Світовий
банк приділяє однаково велику увагу як макроекономічним показникам, так і
показникам стійкості фінансової системи. Таким чином, ключові
макропруденційні показники мають бути корисними для об’єктивної оцінки
стійкості фінансової системи в цілому, відповідати гармонізованій системі
показників, задовольняти стандарти щодо широти охоплення, врахування
періодичності та визначення трендів економічних процесів, полегшувати
порівняння фінансових і макроекономічних тенденцій поміж країнами.
Суттєвим внеском до вирішення цієї проблеми стало опублікування у
2007 р. Міжнародним валютним фондом рекомендаційного документу під
назвою «Індикатори фінансової стійкості. Керівництво з розрахунку»
(FinancialSoundnessIndicators: CompilationGuide) [1]. З погляду фахівців МВФ,
пруденційний банківський нагляд може вважатись ефективним, якщо він, з
одного банку, полегшує ефективний розподіл ресурсів, спроможний
здійснювати оцінку, котирування, розподіл та управління ризиками, а з другого
боку, здатен виконувати свої найважливіші функції навіть за умови зовнішніх
потрясінь або посилення диспропорцій у банківській системі.
У зазначених рекомендаціях МВФ наводяться індикатори фінансової
стійкості (ІФС) та методики їхнього розрахунку. Так, ІФС розраховуються і та
застосовуються на практиці з метою здійснення оцінки сильних і вразливих
сторін банківських систем, забезпечення адекватного нагляду за зонами
підвищеного ризику та посилення їхньої стійкості.
ІФС включають як агреговані дані по окремих установах, так і показники,
що дають уявлення про ринки, де здійснюють свою діяльність банківські
установи. В свою чергу, МВФ передбачає поширення країнами 40 індикаторів
фінансової стійкості: 25 індикаторів для сектору депозитних корпорацій (із
яких 12 основних) і 15 індикаторів для клієнтів сектору депозитних корпорацій,
у тому числі: інші фінансові корпорації (2 індикатора), не фінансові корпорації
(5 індикаторів), домашні господарства (2 індикатора), ліквідність ринку (2
індикатора) і ринку нерухомості (4 індикатора). Національний банк України
щокварталу складає та поширює дані за індикаторами фінансової стійкості
сектору депозитарних корпорацій (банків) з яких 12 основних і 12
рекомендованих [2]. Використання даного підходу МВФ на основі
застосування ІФС до аналізу ефективності пруденційного ризик-орієнтованого
банківського нагляду має як позитивні, так і негативні риси.
Позитивними якостями є:
розробка критеріїв відбору показників і побудова системи
індикаторів;
застосування системного підходу;
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спроба врахування структурних коливань, зокрема через галузеву та
секторальну структуру кредитування;
введення в широку практику періодичності розрахунку та регулярного
моніторингу показників на квартальній та річній основі.
Серед недоліків слід виділити такі:
надширокий спектри показників, внаслідок чого вони в певних
аспектах дублюють один одного, а їхня різновекторна динаміка не дає змоги
чітко визначити загальну тенденцію щодо фінансової стабільності;
значну частину індикаторів практично неможливо або вкрай складно
розрахувати у вітчизняних умовах;
має місце брак порогових (граничних) значень запропонованих
показників, що пояснюється різними економічними умовами в різних країнах.
Паралельно з цим існує методика, розроблена фахівцями Інституту
економічної політики імені Е.Т. Гайдара Російської Федерації, що може бути
використана для оцінки ефективності реалізації пруденційного [3]. Автори
даного методичного підходу, вивчивши і узагальнивши світовий досвід,
запропонували систему індикаторів для попередження фінансових та
банківських криз.
Проблемами обґрунтування методичних підходів для оцінювання і
визначення критеріїв ефективності функціонування банківської системи та
наглядової діяльності займаються і фахівці Міністерства економіки України.
Зокрема, у березні 2007р. наказом Міністерства було затверджено Методику
розрахунку рівня економічної безпеки України [4]. Дана методика ґрунтується
на таких складових:
критерії економічної безпеки -це реальні статистичні показники, за
якими здійснюється оцінка стану економіки країни з точки зору забезпечення її
сталого розвитку;
індикатори економічної безпеки - це реальні статистичні показники
розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують явища і
тенденції в економічній сфері;
оптимальні значення індикаторів – це інтервал величин, у межах
яких створюються найбільш сприятливі умови для відтворюваних процесів в
економіці;
порогові значення індикаторів – це кількісні величини, порушення
яких викликає несприятливі тенденції в економіці;
граничні значення індикаторів – це кількісні величини, порушення
яких викликає загрозливі процеси в економіці.
Крім того, зазначена Методика в групах інших індикаторів виділяє такі
показники, що стосуються банківської та грошово-кредитної системи.
Проведене дослідження методичних підходів до оцінювання
ефективності пруденційного банківського нагляду дає можливість виокремити
найбільш доцільний та оптимальний, на наш погляд, підхід, що дозволить нам
найбільш повно та об’єктивно оцінити ефективність реалізації пруденційного
банківського нагляду. Так, отримані результати свідчать про найвищу
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доцільність використання методики МВФ, що базується на застосуванні
Індикаторів фінансової стійкості. Наша позиція ґрунтується на тому, що
методика МВФ є об’єктивною, має здатність повно оцінити об’єкт
дослідження, при цьому визначені індикатору дозволяють концентрувати увагу
безпосередньо на банківському секторі, не розширюючи сферу дослідження до
межі фінансового ринку, що говорило б про низький рівень концентрації.
Недоліком є складність розрахунку та масивність бази даних. Проте зазначені
переваги схиляють наш вибір саме на користь даного підходу.
Поруч з цим, ефективність пруденційного банківського нагляду може
бути визначена крізь призму її організаційної складової. Так, модель організації
системи пруденційного банківського нагляду, безумовно, впливає на рівень
ефективності реалізації покладених на неї функцій. В цьому контексті,
доцільним є застосування методики використання показника річного приросту
ВВП по країнах світу на основі даних Світового банку. Головною перевагою
визначеного підходу є об’єктивність проведених розрахунків та рівень
системного охоплення.
Таким чином, використання на практиці визначених нами методичних
підходів надасть можливість проведення повноцінного, обґрунтованого,
об’єктивного та комплексного аналізу ефективності пруденційного
банківського нагляду. А можливість одночасного застосування декількох
підходів та їх гармонійного поєднання забезпечить, в свою чергу, наукову
цінність та новизну проведеного дослідження за даним науковим напрямом.
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доступу: http://www.bank.gov.ua;
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http: // www.me.gov.ua//control/uk/publish/.

Цицик Роман Володимирович
аспірант відділу державних фінансів
НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління»
Науковий керівник: к.е.н., доц.Гасанов С.С.
СТІЙКІСТЬ ФІНАНСІВ ДЕРЖАВНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЯК
УМОВА ФІСКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ УКРАЇНИ
В контексті дослідження фіскальної стійкості та умов її забезпечення в
Україні важливим постає питання визначення впливу на стійкість фінансових
корпорації, що знаходяться у власності держави. До них належать державні
комерційні банки. Щодо фінансів державної банківської системи, то необхідно
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зазначити, що відповідно до статті 7 «Державні банки» Закону України «Про
банки і банківську діяльність» державний банк - це банк, сто відсотків
статутного капіталу якого належать державі [1]. Тому до складу державної
банківської системи відносимо ПАТ «Державний ощадний банк України» та
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» [2, 3]. Україна володіє
часткою й інших організацій цієї сфери, проте вони не відносяться до категорії
державних.
Важливий вплив на стійкість системи державних фінансів сфери
державних комерційних банків доводиться тим, що саме вони приймають
активну участь у ощадній справі в системі державного кредиту. Державні банки
залучають кошти фізичних та юридичних осіб та активно фінансують, у тому
числі, державні нефінансові корпорації. Окрім цього залучені кошти можуть
бути направлені на купівлю державних цінних паперів, тобто відбувається
збільшення можливостей залучення коштів у бюджет за рахунок таких дій.
Спочатку розглянемо індикатори, що характеризують ефективність роботи
державних банків (табл.1).
З таблиці видно, що відношення позикового капіталу до активів свідчить
про невисоку залежність від позикових ресурсів порівняно із іншими
комерційними банками – такі ресурси становлять близько 80 % усього капіталу
державних банків. Як і в більшості вітчизняних банків державні також зазнали
впливу фінансової кризи 2008 року і співвідношення чистих проблемних
кредитів до пасивів у 2010 році зросло до 16 %. Це пов’язано із зниженням
кредитоспроможності як фізичних, так і юридичних осіб, які були не здатні
відповідати за своїми зобов’язаннями. Вагому роль зіграла девальвація
національної валюти, що підвищило обсяг зобов’язань клієнтів у гривневому
виразі, якщо вони отримали кредити у валюті. Протягом наступних років
відбувається зниження показника, проте основним фактором такої тенденції є
списання безнадійної заборгованості. Це негативний фактор, що призводить до
зниження обсягу фінансових ресурсів державних банків.
Прибутковість інвестицій основного акціонера, тобто держави, у банки
була додатною, проте значення показника залишається низьким – не більше 3%
протягом 2009-2012 рр. У контексті управління фіскальною стійкістю це
позитивна тенденція, адже отриманий прибуток може бути направлений не
лише на рекапіталізацію у банку, а й у Державний бюджет. Прибутковість
активів була невисокою і на кожну вкладену гривню у діяльність банків було
отримано лише 0,004 гривні на кінець досліджуваного періоду.
Кредитно-депозитна політика банків не була збалансована протягом
досліджуваного періоду, адже у 2008 р. на кожну надану гривню кредитів було
отримано лише 0,489 гривні коштів клієнтів. Проте спостерігається тенденція
до оптимізації цієї сфери і прямування показника до одиниці. Це дозволить
вивільнити частину власних ресурсів та спрямувати їх за іншими напрямками –
торгівля цінними паперами, вкладення у інвестиційну нерухомість тощо.
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Таблиця 1
Динаміка індикаторів стійкості фінансів державного
банківського сектору України за 2008-2012 роки, %
Показники
Відношення позикового капіталу
до активів
Відносний приріст, %
Відношення чистих проблемних
кредитів (без резервів) до пасивів
Відносний приріст, %
Відношення прибутку до
акціонерного капіталу
Відносний приріст, %
Відношення депозитів клієнтів до
валової суми позик (відмінних від
міжбанківських)
Відносний приріст, %
Прибутковість активів
Відносний приріст, %
Відсоткова маржа до валового
доходу
Відносний приріст, %
Відношення витрат, не пов'язаних
з виплатою відсотків, до валового
доходу
Відносний приріст, %
Відношення витрат на робочу силу
до витрат, не пов'язаних з
виплатою відсотків
Відносний приріст, %
Обсяг наданих кредитів клієнтам,
млн.грн.
Відносний приріст, %
Обсяг кредитів юридичних осіб в
гривні, млн.грн.
Відносний приріст, %
Обсяг кредитів вкладів юридичних
осіб в іноземній валюті, млн.грн.
Відносний приріст, %
Обсяг кредитів вкладів фізичних
осіб в гривні, млн.грн.
Відносний приріст, %
Обсяг кредитів вкладів фізичних
осіб в іноземній валюті, млн.грн.
Відносний приріст, %

2008

2009

2010

2011

2012

81,2

76,7

74,2

76,3

79,3

-

-5,5

-3,3

2,8

4

1,8

5,2

16

12,1

9,1

-

184,8

207,2

-24

-24,7

5,5

3

1,7

2

2,3

-

-45,4

-43,4

18,5

13,3

48,9

47,3

53,4

63

92

0,9
-

-3,2
0,6
-30,3

12,9
0,4
-36,5

17,9
0,4
7,2

46
0,4
0,4

60

45,6

44,1

43,4

41,6

-

-24,1

-3,2

-1,7

-4

47,8

17,4

16,7

19,5

21,9

-

-63,6

-3,7

16,8

12,1

73,2

66,4

72,3

68,9

64,7

-

-9,3

9

-4,8

-6

73215,7

92909,8

96872,5

111590,6

91608,5

-

26,9

4,3

15,2

-17,9

н/д

57880,8

63455,5

68617,2

57674

-

-

9,6

8,1

-15,9

н/д

27746,4

27246,6

37508,1

31031,1

-

-

-1,8

37,7

-17,3

н/д

4799

4079,1

3740,5

2355,1

-

-

-15

-8,3

-37

н/д

2483,6

2091,3

1724,8

548,2

-

-

-15,8

-17,5

-68,2

Джерело: [2, 3, 4, 5]
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Відношення чистого процентного доходу до валового доходу було
високим, близько 41-45 % у посткризовий період. Це вказує на високу
ефективність діяльності та необхідність скорочення видатків для забезпечення
вищого значення чистого прибутку. Частка витрат, що не пов’язана із виплатою
відсотків зросла до 21,9 % у сумі видатків банку. Основною статтею у цих
видатках є витрати на робочу силу - 64,7 %. Зрозуміло, що для покращення
значення цього показника необхідно шукати шляхи скорочення видатків,
наприклад, аутсорсинг частини бізнес-процесів банку дозволить перекласти
найменш ефективну діяльність на спеціалізовані компанії. Звичайно шукати
джерела скорочення витрати повинне вище керівництво банків.
Важливе значення у контексті аналізу стійкості державних банків має
вивчення динаміки кредитів. Обсяг наданих у 2012 р. кредитів клієнтам
знизився – це пов’язано із оздоровленням балансу та списанням безнадійних
боргів, що дозволило вивільнити фінансові ресурси для подальшої активної
діяльності. Загалом обсяг кредитів юридичних осіб в гривні та іноземній валюті
зростає, адже на цей період припадає повільне відновлення економіки після
кризи та високий попит на кредитні ресурси. Після кризи основні гравці
банківського ринку, у тому числі державні, переглянули свою політику щодо
фінансування фізичних осіб, а тому обсяг кредитів для цієї категорії
скорочується. Матиме місце подальше зниження обсягу кредитів у валюті, що
пов’язано із прийнятими нормативними обмеженнями. Фінансування фізичних
осіб у гривні буде відновлено лише в умовах стабілізації економічного
зростання, підвищення добробуту громадян тощо.
Важливе значення для фіскальної стійкості держави загалом має
ризикованість діяльності державних банків. Ризики генерує висока
концентрація позик, що надаються банками у певних секторах економіки. Тому
цей аспект необхідно вивчити детальніше. Проведені автором додаткові
розрахунки доводять, що частка кредитів енергетичним підприємствам є
високою, що вказує на значну залежність фінансового благополуччя кредитних
установ від цієї сфери економіки. Так у 2012 р. на неї припадало 9,1%. Ще
вищою є концентрація кредитів у підприємств будівельної сфери та торгівців
нерухомістю. На кінець 2012 р. їх частка становить 18,9%. Обидві сфери
генерують високі ризики, так значна частина енергетичних підприємств є
збитковими, що знижує їх здатність відповідати за своїми зобов’язаннями.
Зниження платоспроможності фізичних осіб також призвело до погіршення
становища будівельних компаній та торгівців нерухомістю. Значна частина
будівельників не здатна завершити поточні проекти, окрім цього криза
призвела до часткового знецінення наявних вільних коштів, що в свою чергу
призвело до зниження обсягу оборотного капіталу.
Також значна частка припадає на кредити оптовим та роздрібним
торговцям – 13,2% у 2012 р. Ці підприємства традиційно потребують високі
обсяги оборотних ресурсів, а тому звертаються до банківських установ. Має
місце постійне стрімке зростання роздрібного та оптового товарообороту в
Україні, а тому очікуємо, що значних проблем із цією групою кредитів не буде.
Загалом констатуємо, що у розрізі секторів та видів економічної діяльності
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концентрація за окремими групами позичальників є високою, а тому слід
працювати в напрямку диверсифікації структури. Виробленням більш
обережної кредитної політики повинен займатися кредитний комітетів
державних банків.
Державні банки не активно фінансують купівлю житлової нерухомості
позичальниками – лише 1,9 % у 2012 р. Цей напрямок потребує значного обсягу
«довгих грошей», в той час як більшість депозитів розміщені на період 0,5 – 1
року. Окрім цього вимоги до позичальника за цим напрямком є високими.
Відновлення активного іпотечного кредитування є можливим лише в умовах
зниження ставок на кредити або ж інтенсифікації програми відшкодування
частини платежів з Державного бюджету в межах відповідної програми.
Останнє вважаємо недоречним у контексті підвищення фіскальної стійкості
держави. Щодо географічної структури, то основний обсяг кредитування
припадає на резидентів України, а тому фінансове становище банку повністю
залежить від стану вітчизняної економіки.
Валютний ризик наявний, адже якщо позики, деноміновані в іноземній
валюті, становлять 34,8% загальної суми позик, то зобов'язання в іноземній
валюті 45,9% до загальної суми зобов'язань. Тобто у випадку повторного
знецінення національної валюти, зобов’язання банку, що виражені у гривні,
зростуть більш стрімко, ніж зобов’язання перед банком з боку позичальників.
Це серйозна проблема, а вирішення її має бути системним. Знизити
привабливість іноземної валюти для вкладників важко. Основне в цій сфері –
підтримувати стабільність національної валюти, що лише у середньостроковій
перспективі дозволить змінити структуру депозитних вкладів державних
банків.
Отже, проведене нами дослідження дає змогу зробити висновок про те,
що загалом державні банки функціонують ефективно та характеризуються
стійким станом. Проте рівень ризиків від їх діяльності є високим та може мати
негативний вплив на фіскальну стійкість України.
1. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.2000 № 2121-III із змінами
від 09.06.2013. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), - 2001, - N 5-6, - С.30.
2. Офіційний
сайт
ПАТ
«Державний
ощадний
банк
України»
http://www.oschadnybank.com
3. Офіційний сайт ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» http://www.eximb.com
4. Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості
фінансової системи: Інформаційно-аналітичні матеріали / За редакцією д.е.н., проф.
В.І. Міщенко, к.е.н., доц. О.І. Кірєєва і к.е.н. М.М. Шаповалової – Київ: Центр
наукових досліджень НБУ, – 2005. – 97с.
5. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению — Вашингтон,
округ Колумбия, США: Международный валютный фонд, - 2007. – 312 с.
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ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
У сучасних умовах глобалізації та структурних перетворень виникає
потреба у впровадженні новітніх технологій ведення бізнесу, які будуть
відповідати світовому рівню впровадження інновацій та враховувати
національні особливості господарювання. Існує тісний зв'язок між
конкурентною позицією банку та його інноваційним потенціалом. Динамічний
розвиток ринку банківських послуг в Україні та загострення конкуренції на
ньому змушують банки опановувати нові підходи до підвищення ефективності
своєї діяльності, проводити пошук додаткових шляхів отримання конкурентних
переваг, зокрема, шляхом впровадження інноваційних технологій
обслуговування клієнтів, нових продуктів та послуг. Саме тому банки України
відчувають гостру потребу у впровадженні нових концепцій своєї діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій показує, що дослідження
окремих питань щодо інновацій в банківській системі знаходить своє
відображення у працях таких вітчизняних та зарубіжних науковців: В.
Міщенко,С. Науменкова,С. Єгоричева, Ілляшенко С.М., М. Бітнер, Н. Вудкок,
П. Гембл, Ж. Ламбен, М. Стоун, та ін.
Базисною умовою розвитку та впровадження інноваційної стратегії у
діяльність банківських установ виступає Закон України «Про інноваційну
діяльність» [1]. Активізація інноваційної діяльності у сфері банківської
діяльності є одним із етапів ефективного впровадження моделі розвитку країни
в цілому. Так як саме банківська система є стратегічною складовою
економічної системи.
У банківській сфері до інновацій відносять ті нові процеси і моделі, за
допомогою яких кредитно-фінансові інститути мають намір вийти на відносно
новий рівень функціонування, а також покращити свої позиції на ринку
банківських послуг шляхом збільшення частки ринку або нарощення
клієнтської бази, а також підвищення рівня довіри та лояльності клієнтів,
підвищення якості кредитних операцій тощо. За сучасних умов запровадження
інновацій є одним з найдієвіших інструментів у конкурентній боротьбі.
Впровадження нових інформаційних технологій та наукових досягнень в
організацію банківського обслуговування забезпечує постійне відновлення і
поліпшення банківських продуктів та застосовуваних нових підходів до
обслуговування споживачів. Особливої актуальності розвиток наукових
досліджень з даної проблематики набуває в умовах світової фінансової кризи,
коли провідні фінансові установи зазнають кризи ліквідності й відпливу
фінансових ресурсів, відбуваються скорочення фінансування інноваційних та
інвестиційних проектів і звуження інноваційно-інвестиційної діяльності [3,
с. 75-83].
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Новий банківський продукт – це комбінована або нетрадиційна форма
банківського обслуговування, створена на основі маркетингових досліджень
потреб ринку. Виходячи з цього, можна стверджувати, що новим банківським
продуктом може вважатися [2. c.75-79]:
1) продукт, самостійно розроблений банком для задоволення потреб
клієнта, який не має аналогів на ринку банківських послуг;
2) продукт, запроваджений на одному з ринків, але виведений на інший;
3) пакетний продукт, в якому вперше на даному ринку застосована
комбінація існуючих раніше банківських продуктів;
4) продукт, що існує на ринку, якщо хоча б один з його параметрів або
елементів модифікований застосовуваним вперше на даному ринку способом.
Останнім часом до інновацій відносять розроблення та запровадження
нових організаційних структур організації. Сучасні банківські установи
розвиваються в умовах глобалізації телекомунікаційних засобів, розвитку
мережної форми організації бізнесу, тому на даному етапі неабиякої
актуальності набувають питання винайдення нових форм організаційних
структур. [4, с. 53-57].
У сучасних умовах однією із складових інноваційної політики
комерційного банку виступає процес розробки та впровадження фінансових
продуктів Усі існуючі технологій створення нових фінансових послу, продуктів
та інструментів можна поділити на три групи:
- створення і використання інноваційних розробок в межах одного банку
відбувається вдосконалення існуючої технології та вже існуючого продукту чи
послуги;
- формування нового банківського продукту, послуги або впровадження
нової сервісної технології для просування на ринку - радикальні інновації в
банках, що передбачають нових методів управління для їх реалізації,
представлення, використання абсолютно нових методів управління;
- створення комплексного банківського продукту, що характеризується
розширеним інноваційним процесам, між кількома учасниками, комбінаторні
інновації припускають використання великої кількості сполучення різних
елементів інноваційної діяльності, тобто об’єднання різних технологій
представлення послуг в один комплексний пакет, пропонований на ринку як
один продукт.
Важливу роль у впровадженні інноваційних розробок у банках відіграє
технологія дистанційного обслуговування. Послуги, які пропонуються клієнтам
через систему технології дистанційного обслуговування, за своїм змістом не
відрізняються від послуг наданих в офісних приміщеннях банку. Дані послуги
спрямовані на вдосконалення та реалізацію банківських операцій шляхом
використання електронних мереж та інформаційних технологій[5,с. 278-280].
На сьогодні серед вітчизняних банків лідером з впровадження інновацій в
Україні є ПАТ «Приватбанк». Поточна інноваційна політика Приватбанку
орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових,
провідних банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості
управління своїми фінансами. Приватбанк першим в Україні запропонував
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своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу "Приват24" та GSM-банкінгу, а
також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS-терміналів
електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв’язку та IP-телефонії.
Окрім Приватбанку, інновації на сьогодні активно впроваджують в
Україні також ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Райфайзен Банк
Аваль» та ін. Досить великого поширення сьогодні набувають інноваційні
послуги з Private Banking. Зокрема, такі фінансові послуги вже пропонують
ПАТ «Приватбанк», ПАТ «БГ Банк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Укрсоцбанк» та
інші [6].Разом із тим, основними проблемами, що перешкоджають
впровадженню новітніх технологій є: фінансові та технічні проблеми, пов’язані
із захистом інсайдерської (конференційної) інформації та високий рівень
конкуренції.
Нині поступово збільшується кількість банків, які значну увагу
приділяють впровадженню інноваційних технологій як базовій передумови
стратегічного розвитку та стратегії конкурентної боротьби. Але даний процес
має хаотичний характер. Процес впровадження інновацій у діяльність
фінансових установ є синонімічним з поняттям «фінансовий інжиніринг». На
нашу думку, головною метою інноваційної діяльності банку - максимальне
задоволення вимог споживачів послуг при мінімально можливих витрат на їх
розробку та впровадження, а також формування максимального додаткового
прибутку від введення інноваційних продуктів. Інноваційна політика більшості
банків України повинна бути спрямована на впровадження на українському
ринку принципово нових, провідних банківських послуг, які надають клієнтам
нові можливості управління своїми фінансовими ресурсами.
1. Закон України “Про інноваційну діяльність” №40-IV від 4.07.2002 // [Електронний
ресурс]: Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/.
2. Брегеда О.А Послуги як продукт банківської діяльності // Банківська справа.- 2010.№6 – с.75-79
3. Вікулов В.С. Типологія банківських інновацій // Фінансовий менеджмент.–2011. – c.
75-83
4. Єгоричева С. Методологічні засади організації інноваційного процесу в комерційних
банках / С. Єгоричева // Вісник Національного банку України. ― 2011. ―c. 53―57.
5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції,методи. –
Суми: ВТД“Університетська книга”, 2012. – 278-280 с.
6. Інноваційні продукти та послуги в ПриватБанку. Офіційний сайт Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : www.privatbank.ua/.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
ДО УКРАЇНИ
Однією з форм зовнішньоекономічної діяльності є іноземне інвестування,
яке набуває важливого значення для економічного розвитку, сприяє заходам
макроекономічної політики стабілізації. Світовий досвід свідчить, що без
залучення іноземних інвестицій, не маючи доступу до сучасних технологій, під
час постійних процесів глобалізації країнам важко вийти на достатньо високий
економічний рівень розвитку. Залучення інвестиційних ресурсів – одна з
найважливіших умов успішного розвитку економіки країни. Тільки завдяки
інтенсивним інвестиційним потокам можна підвищити ефективність
функціонування української економіки.
До проблематики залучення іноземних інвестицій до вітчизняної
економіки звертались такі вчені як Л. Сисоєва, Н. Близнюк, О. Чемерис, Т.
Майорова, А. Бутенко, О. Павлова, І. Максимов, І. Сазонець, А. Федорова, В.
Худавердієва, О. Варяниченко, В. Грідасов, М. Жук, С. Кривченко, І. Павленко
та інші. У працях цих вчених розкривається сутність інвестицій, чинники
формування сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, висловлено
різні точки зору на проблеми залучення іноземних інвестицій та напрямки
покращення інвестиційної привабливості. Проте в умовах мінливості бізнессередовища та надзвичайної важливості залучення інвестицій в економіку, а
також враховуючи те, що інвестиційний клімат в Україні залишається не на
найкращому рівні, тема залучення іноземного капіталу в Україні залишається в
полі зору науковців та потребує подальшого поглибленого дослідження.
Оцінку інвестиційного клімату держави найбільш наглядно демонструє
динаміка інвестицій, особливо іноземних прямих інвестицій, яка вважається
індикатором зміни рівня довіри та рейтингу країни [1, c. 8]. Розглянувши
економічну активність іноземних інвесторів в Україні за допомогою динаміки
прямих іноземних інвестицій за останні вісімнадцять років (рис. 1) можна
стверджувати, що обсяг залучених іноземних інвестицій в Україну залишається
незначним.
У 2012 р. в іноземними інвесторами вкладено 6013,1 млн. дол. США
прямих інвестицій, а їх загальний обсяг на кінець 2012 р. становив 54462,4 млн.
дол. США, що на 8,2% більше обсягів інвестицій на початок року. Протягом
аналізованих років обсяг прямих іноземних інвестицій збільшується, але в той
же час зменшується темп приросту з кожним роком, що свідчить про те, що
обсяг іноземних інвестицій у вітчизняну економіку у порівнянні з попередніми
роками зменшується. У 2007 році з’являються перші ознаки кризи – значний
спад обсягу прямих іноземних інвестицій [1, c. 13].
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Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну (млн. дол. США)
Джерело: [2]

Основною країною інвестором являється Кіпр, обсяги інвестування якого
збільшилися лише за 2012 рік на 3919.9 млн. дол., від 13355.2 млн. дол. до
17275.1 млн. дол., що в свою чергу становить 31,72% інвестицій вкладених
усіма країнами світу в українську економіку станом на 31.12.2012р.
Збільшивши власний капітал на 29.35%, кіпрські інвестори стали лідерами
відносного та абсолютного приросту обсягів капіталів серед усіх основних
країн-інвесторів, а збільшення загального показника прямих іноземних
інвестицій було забезпечено в основному Кіпром. Німеччина, яка є другою
країною за обсягом прямих інвестицій в українську економіку, навпаки –
скоротила свої активи в Україні на 1074.0 млн. дол., з 7391.0 млн. дол. до 6317.0
млн. дол., тобто на 14.53% від того капіталу, який був залучений до української
економіки з початку інвестування в економіку нашої держави.
Аналогічна ситуація й з іншими європейськими країнами, наприклад:
обсяги французького капіталу скоротилися за рік на 21.90%, з показником –
495.1 млн.дол.; англійського – на 36.9, шведського та австрійського – на 156.7
млн.дол. та 17.4 млн.дол. відповідно. Наростили обсяги прямих інвестицій
країни, що відомі нам розвиненою банківською системою – Віргінські Острови
(Брит.) – на 218.9 млн. дол., Нідерланди – 270.6 млн. дол. та Швейцарія – 158.5
млн. дол. Також незначний ріст обсягів інвестицій (акціонерного капіталу)
продемонструвала Російська Федерація – з 3600.4 до 3785.8 млн. дол., що
становить 185.4 млн. дол., та (5,15%) відповідно. Та конкурувати російському
капіталу з Британською Заморською територією, яка розташована на острівних
коралових рифах карибського басейну не під силу, адже капітал з Віргінських
островів продемонстрував більший показник приросту інвестицій, як у
відносному так і абсолютному плані [2].
Незадовільна диверсифікація джерел залучення прямих іноземних
інвестицій в Україну по країнах-інвесторах може бути ризиком залежності
економіки України від політики кількох країн – основних інвесторів.
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В цілому можна сказати, що Україна не відноситься до переліку країн, що
мають сприятливий інвестиційний клімат та високу інвестиційну
привабливість. Водночас окремі регіони України, як і окремі галузі
промисловості, мають неоднорідну інвестиційну привабливість. Інвестиції
спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. На
підприємствах промисловості зосереджено31 %загального обсягу прямих
інвестицій в Україну, у фінансових установах – 30 %. Можна зробити висновок,
що інвестиції спрямовуються у ті галузі, де можна отримати якомога більший
прибуток за менший проміжок часу [2].
Спостерігається непропорційний розподіл обсягів залучення іноземних
інвестицій у регіони України. До восьми регіонів: Дніпропетровської,
Харківської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської, Запорізької, АР Крим
та до м. Київ надходить найбільше всього інвестицій – 89,7% всіх залучених
прямих іноземних інвестицій. Це саме ті регіони, які на сьогодні вже є
економічно розвинутими та найбільш привабливими для іноземних інвесторів.
Таке спрямування прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний
капітал в регіональному розрізі не сприяє рівномірному соціальноекономічному розвитку регіонів та посилює подальше збільшення розриву у їх
розвитку (посилення диспропорції регіонального розвитку економіки України).
Отже, з вище зазначених статистичних даних, можна відмітити
недостатню дієвість методів регулювання інвестиційної сфери вітчизняної
економіки, оскільки обсяг інвестицій у порівнянні з попереднім роком постійно
спадає після фінансової кризи [5, c. 88]. Для суттєвого покращення
інвестиційної сфери України актуальним на сьогодні є питання удосконалення
правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів
забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи
збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
До основних проблем залучення іноземного капіталу в економіку України
можна віднести [4, c. 17-18]:нестабільне законодавство і корупцію, високий
податковий тиск на капітал підприємств, різні умови господарювання
вітчизняних та іноземних інвесторів (іноземні інвестори мають більше пільг,
ніж вітчизняні та працюють за нижчим рівнем ставки податку), відсутність
дієвої системи страхування іноземних інвестицій, невисокий рівень
національного інвестиційного менеджменту (держава має сформувати
визначений комплекс керування інвестиціями), нерозвиненість вітчизняної
інвестиційної
інфраструктури,
низька
ефективність
функціонування
національного фондового ринку та ін.
Існують шляхи подолання проблем іноземного інвестування у вітчизняну
економіку. Одним з них є введення системи оподаткування, яка б не
стримувала підприємницьку та інвестиційну активність. Фактично податкова
система України є однією з найбільш ускладнених та громіздких серед країн
Центрально-Східної Європи. Необхідна стабілізація законодавчої бази.
Характерним для українського законодавства є те, що воно піддається частим
змінам, для покращення інвестиційного клімату потрібно запровадити
неможливість зміни законів, що стосуються інвестування хоча б 3 роки;
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необхідно зменшити корумпованість органів влади через підготовку переліку
заходів щодо посилення відповідальності представників органів виконавчої
влади й органів місцевого самоврядування за вчинення корупційних та інших
дискримінаційних дій щодо інвесторів. Зазначені шляхи сприятимуть
покращенню інвестиційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення
іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал в її економіку. Для того,
щоб покращити інвестиційний клімат вітчизняної економіки також необхідно
максимально спростити процедури, які регламентують взаємовідносини між
державою і підприємцями в галузі залучення іноземних інвестицій; створити
гарантії стабільності умов щодо довгострокового фінансування інвестиційних
проектів [7, c. 12].
Усі заходи поліпшення інвестиційного клімату в Україні мають
забезпечити сприйняття інвестором України як стабільної і передбачуваної
країни, а її економіку такою, де макроекономічна стабільність асоціюється не
лише з низькими темпами інфляції, а й із послідовним розвитком, включаючи
стабільні темпи зростання виробництва, платоспроможний попит, а також
економічну структуру, яка постійно модернізується.
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Чмир Дарина Вікторівна
V курс, спеціальність «Фінанси та банківська справа»
Національний університет державної податкової служби України
Науковий керівник: к.е.н., доц. Гацька Л.П.
ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сьогодні банки функціонують в умовах посилення конкурентної
боротьби в банківському бізнесі, стрімкого розвитку науково-технічного
прогресу, тобто в умовах, коли прийняття рішень пов’язане з підвищеною
ризиковістю. Перед менеджером банку постає завдання мінімізувати ризики,
забезпечуючи достатні прибутки для збереження коштів вкладників і підтримки
життєдіяльності банку. Банківські менеджери повинні брати до уваги
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різноманітні фактори, будувати політику банку та приймати рішення,
ураховуючи інтереси клієнтів, розуміючи, що без врахування їх інтересів буде
неможливо їх утримати й забезпечити зростання доходів і прибутку. У зв’язку
із цим, виникає необхідність пошуку адекватних методів у сфері надання
банківських послуг клієнтам банку й особливо корпоративним клієнтам,
обслуговування яких приносить банку основну частину його доходів.
Також про це свідчать дослідження вітчизняних та зарубіжних учених,
таких як: О. Брегеда, А.В. Андреєв, А.Н. Безлегкий, С.В. Онищенко, Ю.С.
Масленченков, О.М. Гарасовець, В.О. Дружбинський, А.С. Криклій, Дж.Ф.
Синки, П.С. Роуз.
Досить важливим питанням є також акцентування уваги на таких
аспектах, як правове регулювання діяльності, зовнішнє середовище та
підвищення якості існуючих послуг.
Менеджмент банків – це сукупність управлінських ідей, засобів і дій, які
ґрунтуються на загальних принципах менеджменту, але застосовуються у
специфічній галузі фінансових послуг. Банки, як і нефінансові підприємства
(фірми), розробляють власну стратегію, формують організаційну структуру,
планують і регулюють власну діяльність, здійснюють управління персоналом
тощо. Однак суттєві функціональні відмінності цих фінансових посередників
від
нефінансових
підприємств
зумовлюють
особливості
їхнього
менеджменту [1].
Можна виділити такі галузеві особливості банківського менеджменту:
- об’єктивна необхідність управління залученими фінансовими ресурсами;
- більш жорсткий рівень державного регулювання діяльності;
- широка номенклатура операцій, що визначаються функціонуванням
банків на декількох фінансових ринках;
- пряма залежність не тільки від кон’юнктури або стану ринку банківських
послуг, а й від стану національної, а в деяких випадках і світової
економіки;
- більш високий рівень потенційних ризиків у процесі діяльності.
Отже, можна сказати, що, з одного боку, банківський менеджмент є
управлінням операціями банку, а з іншого – це частина взаємозалежного
процесу, в якому можна вирізнити управління ліквідністю банку, управління
фінансовими ризиками банку, управління прибутком банку, управління
інформацією та внутрішньою організацією [2].Як орган управління банківський
менеджмент являє собою комплекс структурних підрозділів, на які покладені
функції управління банком. Керівники таких структур є менеджерами.
Банківський менеджмент – наука про системи управління всіма
аспектами діяльності банку для досягнення його стратегічних цілей і
забезпечення фінансової стійкості [3].Банківський менеджмент за напрямками
діяльності поділяють на фінансовий та організаційний.Перша сфера охоплює
питання, пов’язані з управлінням фінансовими процесами, що перебувають у
компетенції банку. Другий напрямок діяльності стосується проблем організації
та управління колективом, створення організаційних структур і систем
забезпечення діяльності банку.
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Що ж стосується організаційної структури управління банком, то, на
нашу думку, вона повинна включати необхідну систему підбору та підготовки
кадрів для проведення обраної політики обслуговування і відносин з клієнтом,
ефективну систему оплати та стимулювання праці й належну систему аналізу
та контролю для оцінки ефективності обраної політики обслуговування і
відносин з клієнтом.
Банківський менеджмент як самостійний вид фахової діяльності
передбачає, що менеджер може не мати капіталу в банку, в якому працює. Він
може володіти акціями банку, а може працювати за наймом на відповідній
посаді. Праця менеджера – це продуктивна праця, що виникає в умовах
комбінування високотехнологічного банківського процесу з високим рівнем
спеціалізації працівників і забезпечує зв’язок та єдність усього процесу
банківської діяльності на рівні банку в цілому, філії або відділення.
Діяльність менеджменту банку передбачає:
реалізацію цільової функції шляхом розробки системи планів
(стратегічних, тактичних та оперативних) за всіма напрямками діяльності
банку, що включають систему цілей відповідного ієрархічного рівня та
сукупності заходів, що здійснюються органами управління для їх досягнення;
реалізацію управлінської функції, що передбачає застосування
відповідного інструментарію, вибір та комбінація якого визначається загальною
схильністю банку до ризику (“апетитом до ризику”) та стратегією на плановий
період часу;
реалізацію аналітичної функції шляхом формування інформаційної бази
та розробки аналітичних моделей, що забезпечують оцінювання зовнішніх умов
функціонування банку; оцінювання внутрішніх умов діяльності банку та рівня
ризиків, які він бере на себе у своїй діяльності; оцінювання стійкості банківконтрагентів тощо. Результати діяльності використовуються як на етапі
розробки планів, так і в процесі поточного моніторингу та контролю за
діяльністю банку, а також у процесі підсумкового аналізу та контролю за
діяльністю банку за певний звітний період;
організаційна функція реалізується шляхом побудови організаційної та
управлінської структури банку, яка забезпечує ефективне управління ним;
реалізація контрольної функції здійснюється шляхом побудови
ефективної системи контролю за діяльністю банку та передбачає злагоджену
взаємодію спостережної ради банку, служби внутрішнього аудиту, органів
ризик-менеджменту та інших структур.
Важливою складовою механізму управління є підсистеми забезпечення:
правове забезпечення – закони, укази, постанови, накази;
нормативне забезпечення – інструкції, методичні вказівки, нормативи,
норми та інші;
інформаційне забезпечення – економічна, комерційна, фінансова та інша
звітність та інформація.
Органами управління банку є загальні збори учасників, спостережна рада,
правління (рада директорів) банку. Органом контролю банку є ревізійна комісія
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та внутрішній аудит банку [4].Якість банківського менеджменту визначають
сукупністю таких факторів, як стиль керівництва, методи подолання
конкуренції, розмір і структура банку, ефективність методів управління,
лідерство і компетентність у визначенні політики, стратегії та управлінських
функцій.
1. Енциклопедія банківської справи України / [ред. В.С. Стельмах]; Національний банк
України, Інститут незалежних експертів. – К. : Молодь: Ін Юре, 2001. – 680 с.
2. Нємцов, В. Д. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посібник /В. Д. Нємцов, Л. Є.
Довгань, Г. Ф. Сімок. – К : УВПК, Екс об, 2000. – 392 с.
3. Загородній, А. Г. Фінансовий словник [Текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С.
Смовженко. – 2-ге вид., випр. та доп. – Львів : Центр Європи, 1997. – 576 с.
4. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
[Текст] : Закон України вiд 05.04.2007 № 877-V //Відомості Верховної Ради України
(ВВР). – 2007. – № 29. – Ст. 389.

Чрікян Метакся Норіківна
ІІ курс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Київський національний університет імени Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Тарануха І.Ю.
ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ
УКРАЇНИ
Сьогодні банківська система України переживає складні часи, що
зумовлені світовою фінансовою кризою і, як наслідок, кризою ліквідності
вітчизняних банків. Природа всіх економічних криз є абсолютно однаковою,
вони виникають унаслідок порушення макроекономічної рівноваги. Очевидно,
що подолання кризи пов’язано з встановленням нової макроекономічної
рівноваги.
Тому актуальним є дослідження загальних тенденцій розвитку
банківської системи України з метою визначення пріоритетних напрямків
діяльності банків та прогнозів на майбутнє, в умовах викликів світової
фінансової кризи.
Цю тему розглядалиполітики тавченірізних напрямків,такі як: Вахненко
Т.П, Василик О. Д., Азаров М., Кравченко І.та ін. Масштаби кризи настільки
великі, що, на жаль, навіть нобелівські лауреати нічого раціонального, крім
націоналізації банків і ряду великих корпорацій запропонувати не можуть.
Тому питання вирішення проблеми фінансової кризи потребує подальшого
вивчення.
Найбільшою проблемою у банківській системі України є нестабільність
банківської ліквідності, що з самого початку спричинили іноземні інвестори,
які в умовах світової фінансової кризи в спішному порядку повернули свої
кошти до національних економік з метою їх стабілізації і більшої захищеності.
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За інформацією НБУ, на 1 січня 2013року в Україні залишилося 19 банків
зі 100% іноземним капіталом і 49 – з часткою з-за кордону. При цьому кількість
ліцензованих фінустанов зросла до 180.
За даними, за 2013 рік прибуток банківської системи України показав
падіння у 3,5 рази. За даними регулятора, 183 українських банки торік заробили
1,4 мільярда гривень. Доходи банків України за 2013 у порівнянні з 2012 роком
зросли трохи більше ніж на 12%, витрати – на 15%. На думку генерального
директора рейтингового агентства «Кредит рейтинг» Андрія Шевченка, таке
різке падіння прибутку банківської системи було очікуваним.
Таким чином у розпорядженні НБУ для підтримки стабільного курсу
долара на 2013 р. залишилося (за мінусом резервів у цінних паперах та золоті)
6,5 млрд. доларів, що вказує на високу ймовірність обвалу гривні наприкінці
року, оскільки у 2013 р. витік капіталу із країни інтенсифікується, а МВФ не
надасть уряду кредитних ресурсів для підтримання курсу через те, що західний
світ не влаштовує наявність в Україні «політичних в’язнів». Також варто
додати ще і геополітичну позицію Росії, яка реалізовує свої імперські амбіції
щодо прискорення процесів поглинання залежних від неї країн та розширення
сфери політичного та економічного впливу. В результаті Україна знову таки
понесе економічні збитки від чергового шантажу зі сторони Російської
Федерації у вигляді зменшення обсягів надходження від експорту та зростання
вартості природного газу. Фактично Україна знаходиться у міжнародній
ізоляції.
На сьогодні світова практика засвідчує те, що кожна держава вже аналізує
ефективність запроваджених заходів, але в Україні до цього часу поки що не
визначено плану конкретних дій, не розроблено модель поведінки тих чи інших
секторів економіки і владних структур в умовах кризи. Конкретним прикладом
цьому є те, що неефективно та "непрозоро" було використано перший транш
стабілізаційного кредиту Міжнародного валютного фонду. Національний банк
України (НБУ) до цього часу навіть не визначив, через які саме банки буде
здійснюватись кредитування реального сектора економіки. Як інший приклад
можна навести неефективне використання кредиту НБУ, наданого для
фінансового оздоровлення ПІБ та невиконання інвестиційних зобов’язань його
нових акціонерів. Нецільове використання 40 мільярдів гривень, які в порядку
рефінансування було надано НБУ комерційним банкам, також не сприяє
вирішенню кризових проблем, оскільки вони не були використані для
кредитування матеріального виробництва. Частина з них була використана для
погашення банківських депозитів, але значною мірою вони були використані
банками на придбання іноземної валюти у спекулятивних цілях, що посилило
ажіотажний попит на неї і, як наслідок, зростання її курсу, послаблення і
дефіцит національної валюти.
Отже, для зменшення гостроти фінансової кризи необхідно вжити таких
заходів:
- НБУ повинен застосовувати різноманітні механізми "кредитування
надзвичайного стану" і виконувати для банків роль кредитора "останньої
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інстанції" що компенсуватиме їм відплив внутрішніх депозитів і припинення
зовнішнього фінансування;
- у рамках системи рефінансування зовнішніх корпоративних позик
основним кредитором підприємств і банків України має стати ВАТ
"Укрексімбанк" який надаватиме позики за рахунок коштів НБУ обсягом до 10
млрд. дол. СІЛА розміщених на його депозит; гарантування зовнішньої
платоспроможності суб'єкта економіки України перешкоджатиме наростанню
системних наслідків фінансової кризи;
- у випадку розгортання повномасштабної фінансової кризи уряд за підтримки урядів основних міжнародних кредиторів України має ініціювати
процес реструктуризації зовнішніх боргів корпоративних позичальників
шляхом їх пролонгації на 3-4 роки за ставками, під які було надано первісні
позики; підписання відповідних угод з кредиторами відверне загрозу масових
дефолтів підприємств та банків України і сприятиме стабілізації платіжного
балансу;
Таким чином, можна стверджувати, що для подолання наслідків фінансово-економічної кризи, яка вразила економіку нашої країни, необхідна розробка
комплексу взаємопов'язаних заходів щодо взаємодії фінансового та
нефінансового секторів економіки, а також узгодженість дій усіх органів
державної влади та суб'єктів господарювання з метою їх виконання. При цьому
ключова роль повинна належати розробці та реалізації державної стратегії
соціально-економічного розвитку, яка б містила стимулюючі заходи щодо
розвитку економіки, зважену експортно-імпортну енергетичну політику, а
реалізація завдань грошово-кредитної політики повинна здійснюватися
Національним банком України на основі інструментів точного настроювання та
реальної незалежності [2.С-5].
1. ВахненкоТ.П. Фінансова криза в Україні: фактори, механізм дії,заходи подолання //
Фінанси України - № 10. - 2008. - С. 3-21.
2. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. – К., 2000. – 416 с.
3. Тенденції розвитку банківської системи України [Електронний ресурс] // УНІАН.
Економіка - 2011. Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/detail/74641
4. Національний банк України // http://www.bank.gov.ua

Чупак Олександр Вікторович
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ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВАЖЕЛІ
СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розвиток
економіки
України
характеризується
поглибленням
структурних диспропорцій та загальною розбалансованістю виробництва, його
низьким технічним рівнем із високою ресурсо- й енергоємністю, відбувається
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загострення протиріч, пов'язаних із відсталістю більшості вітчизняних галузей,
що негативно впливає на потенційні можливості подальшого економічного
зростання. Структурні пропорції, які склалися нині, не дають можливості
забезпечити створення в Україні економічно незалежної, самостійної держави,
не сприяють підвищенню конкурентоспроможності власного виробника та
входженню до світового ринку як рівноправного партнера.
Сьогодні, серед усіх механізмів державного впливу на економіку країни
одне з чільних місць посідає монетарна політика, що відіграє значну роль у
забезпеченні стабільності та стійкого зростання національної економіки.
Відповідно, механізм монетарного регулювання повинен стати одним зі
складових того підґрунтя, що сприятиме структурній перебудові української
економіки.
Проблеми ефективного застосування важелів грошово-кредитного впливу
для забезпечення рівноваги та довгострокового зростання економіки України
ґрунтовно досліджені у працях Лютого І. О., Науменкової С. В., Версаль Н. І.,
Гальчинського А. С., Савлука М. І. та інших.
Грошово-кредитна (монетарна) політика – сукупність заходів держави та
її центрального банку, спрямованих на стабілізацію національної грошової
одиниці, регулювання пропозиції грошей та кредитоспроможності банківських
інститутів [4, c. 431].
Важелі монетарної політики поділяються на прямі та опосередковані.
Основою прямого контролю центрального банку за пропозицією грошей є його
монопольне право здійснювати емісію грошей. Емісія здійснюється за
допомогою трьох каналів: банківського кредитування економіки, банківського
кредитування уряду та емісії банкнот під приріст офіційних резервів
центрального банку.
Для непрямого регулювання центральний банк застосовує три основні
інструменти:
операції на відкритому ринку;
облікову ставку;
резервні вимоги.
Структурна перебудова становить собою комплекс заходів щодо
технологічної, галузевої, регіональної, управлінської, організаційної та
соціальної перебудови на макроекономічному і мікроекономічному рівнях з
метою підвищення умов ефективності економіки. Структурна перебудова
економіки поликана пристосувати національне господарство до нових вимог і
сучасних реалій, посприяти виведенню його з глибокої кризи, вона
безпосередньо впливає на стабілізацію і зростання виробництва,
збалансованість ринку, інші найвагоміші макроекономічні показники, дає
можливість національному виробнику ввійти у процес міжнародного розподілу
праці, створити адекватну соціальну базу [3, c. 47].
Основними тенденціями, що спричинили поглиблення структурних
дисбалансів відтворювального процесу національної економіки у докризовий
період, були:
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асинхронність розвитку й дедалі більший відрив фінансової сфери від
реального сектору економіки;
нестійкість співвідношення між нагромадженням і споживанням,
зростання дисбалансів між обсягами заощаджень та інвестицій;
тривала незбалансованість рахунків поточних і капітальних операцій;
прискорене старіння виробничого апарату і збільшення масштабу
прихованого вибуття потужностей.
Інструменти грошово-кредитного регулювання мають спрямовуватися і на
забезпечення сприятливих монетарних умов для проведення структурних
зрушень, і на їх стимулювання. Забезпечитисприятливі грошово-кредитні
умови для перебігу модернізацій нихпроцесів дозволять:
проведення виваженої монетарної політики, спрямованої на
підвищення рівня монетизації та насиченості економіки кредитами, адекватно
до грошового попиту з боку реального сектору економіки;
удосконалення структури емісійного механізму в напрямі посилення
ролі каналу рефінансування та розвитку механізмів раціонального розміщення
й ефективного використання фінансових ресурсів;
забезпечення стабільно низьких темпів інфляції у спосіб комплексного
й системного застосування інструментів грошово-кредитної, податкової,
конкурентної, структурної політик, недопущення монетизації ані дефіциту
бюджету, ані профіциту платіжного балансу;
підвищення стійкості банківської системи на основі моніторингу змін
регуляторних правил, які будуть прийняті Базельським та Європейським
комітетами з питань банківського нагляду щодо оцінки ризиків і підвищення
вимог до достатності капіталу, оцінка їх відповідності потребам розвитку
банківського сектору в Україні та внесення відповідних змін у регуляторні акти
НБУ;
«подовження», диверсифікація та підвищення стабільності внутрішньої
ресурсної бази банків, у т. ч. за рахунок використання потенціалу накопичених
коштів домогосподарств;
розвиток пруденційного нагляду за банківською системою,
вдосконалення інструментів управління ризиками (передусім валютними) та
проведення складних фінансових операцій [2, c. 79].
Слід зазначити, що на сьогодні помітними є монетарні тенденції, що
формують передумови для структурних зрушень:
відновлення динамічного зростання грошової маси (за 2013 рік
грошова маса зросла на 17,6% - до 909,1 млрд. грн.);
розширення ресурсної бази банківської системи (загальний обсяг
депозитів за 2013 рік зріс на 17,7% - до 668,5 млрд грн.);
зростання кількості наданих банківських кредитів (загальний обсяг
банківських кредитів зріс за 2013 рік на 11,8% - до 904,2 млрд. грн.) [4].
Очевидно, що наведені зрушення не є достатніми. Для здійснення
структурної перебудови необхідне значно ширше застосування монетарних
інструментів, серед яких слід виділити:
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забезпечення реального функціонування системи фінансових інститутів
розвитку, фінансових установ і організацій, що забезпечують ефективне
функціонування фінансового ринку;
формування системи економічних стимулів до активізації кредитування;
розроблення й упровадження державних депозитно-кредитних схем,
налагодження партнерства держави з великими банками, що мають
розгалужену мережу філій;
цілеспрямоване зниження вартості фінансових ресурсів;
налагодження консультацій НБУ з комерційними банками щодо
вдосконалення механізмів спрямування їхніх ресурсів на кредитування
економіки [2, c. 80].
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Рис. 1. Динаміка грошової маси України за 2008-2013 роки, млрд. грн.
Джерело: складено автором на основі [1]

Отже, можна зробити висновок, що динаміка структурних зрушень
свідчить про неефективність системи регуляторів, що їх застосовує держава для
забезпечення активної інноваційно-інвестиційної діяльності, швидкого
розвитку виробничої сфери, технічної модернізації економіки України. За
наявних на сьогодні умов, правильне використання у тому числі грошовокредитного механізму здатне створити належні умови для виходу з кризового
стану та забезпечити довгострокове зростання економіки.
1. Божанова О. В. Аналіз стану грошової маси в Україні [Електронний ресурс] / О. В.
Божанова
–
Режим
доступу:http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=
UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=P
DF/Vetp_2013_44_21.pdf – Назва з екрана.
2. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки [текст]
[Аналітична доповідь] / Павлюк А. П., Покришка Д. С., Белінська Я. В., Молдован О.
О., Янович М. В. та інші; Національний інститут стратегічних досліджень; за ред.
Жаліла Я. А. – К.: НІСД, 2012. – 79-81с.
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3. Кухта П. В. Перспективи структурної перебудови економіки України [текст] / П.
Кухта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2013.
- №145. – 46-49с.
4. Гроші та кредит. Підручник / І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. В. Любкіна, О. Д. Рожко. –
К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 431с.
5. Національний банк України: Монетарний огляд за 2013 рік/ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=2384654 - Назва з
екрана.
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Науковий керівник: к.е.н., ас.Тригуб О. В.
ЗАГРОЗИ ТА НЕБЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В
УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Постійна боротьба банків за поповнення клієнтської бази вимагає
неодмінного впровадження новітніх методів та технологій роботи з клієнтами,
тому останнім часом в Україні спостерігаються значні темпи розвитку
інноваційних банківських послуг. Одним з основних напрямів розвитку є
активне впровадження Інтернет-банкінгу. Це пов’язано перш за все з потребами
клієнтів, оскільки більшість послуг потребують значних затрат часу у
відділеннях банків, зокрема: внесення щомісячної плати на погашення
кредитної заборгованості, оплата комунальних послуг, грошові перекази,
оформлення депозиту та інші.
Слід відзначити, що питання щодо поняття Інтернет-банкінгу, його
особливостей та перспектив розвитку досліджувалось в працях таких науковців,
як: А. Базилевича, Н. Версаль, М. Войтко, І. Гайдай, С. Єгоричевої, І. Лютого,
В. Міхно, В. Міщенка, С. Науменкової, В. Огієнко, О. Савки, А. Страхарчук, О.
Тригуб, О. Чуб та інших учених-економістів. Проте, зважаючи на постійні зміни
внутрішніх і зовнішніх чинників, що впливають на банківську систему,
необхідно постійно досліджувати, вивчати та аналізувати розвиток Інтернетбанкінгу в Україні. Тому дана тема є актуальною і своєчасною у зв'язку з
підвищенням попиту на даний вид послуг.
Інтернет-банкінг - система, що забезпечує доступ клієнтів банку
відповідно до їхніх рахунків і загальної інформації про банківські продукти і
послуги за допомогою персонального комп'ютера/іншого пристрою з
процесором через мережу Інтернет [7].
Щодо сучасного стану розвитку Інтернет-банкінгу в Україні, то слід
звернути увагу, що станом на 01.01.14 рівень проникнення даної послуги
становить відповідно 17,8%, що на 35% більше порівняно з минулим роком, що
є позитивним явищем, однак даний рівень розвитку є досить незначним,
порівнюючи його в свою чергу із рівнем розвитку Інтернет-банкінгу
закордоном (рис.1), що пов’язано основним чином із кількістю користувачів,
307

які користуються даною послугою та кількістю банків, які надають дану
послугу [5].
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Рис. 1. Рівень розповсюдження Інтернет-банкінгу в Україні порівняно із
зарубіжними країнами станом на 01.01.14 р.
Джерело: складено автором на основі джерела [3,5].

Так, станом на 01.01.14. кількість осіб, які користувалися послугами
банку через Інтернет становила лише 17,8% від всього населення. Дана
кількість користувачів є досить низькою, що пов’язано з тим, що загалом
кількість осіб, які користуються доступом до мережі Інтернет теж знаходиться
на досить низькому рівні на сьогодні, не зважаючи на значне зростання їх
кількості з кожним роком (рис. 2):
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Рис. 2. Обсяг Інтернет-аудиторії за період 2004-2014 рр.
Джерело: побудовано автором на основі джерел [6]

Тож, на початок 2014 р. в Україні нараховувалось до 38,9% Інтернеткористувачів від загальної кількості жителів, що є більшим на 35,9 п.п.
порівняно з 2004 р. Проте в цей же час в розвинених країнах даний показник
сягає 80%. За прогнозами експертів, протягом 2-3 років буде спостерігатись
активне зростання кількості Інтернет-користувачів, що може досягнути
близько 50% і більше від сукупної кількості населення країни.
Щодо кількість банків, в яких є Інтернет-банкінг в Україні, то слід
виділити, що їх частка незначна – близько 30 з 50 найбільших. Основною
проблемою такого стану є недостатньо розвинена нормативна база, яка регулює
роботу банків саме в мережі Інтернет. Також існує проблема технічної
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реалізації проекту створення Інтернет-банкінгу, і насамперед зі складністю та
високою вартістю захисту інформації, що передається. Проблема збереження
банківської таємниці є особливо актуальною в такому відкритому середовищі,
як «всесвітня мережа». Саме тому банки не можуть запропонувати своїм
клієнтам ті послуги, які потребують більш серйозної перевірки
платоспроможності клієнтів, щоб
уникнути ризику шахрайства або
недотримання банківської таємниці [4].
До того ж однією із проблем щодо даного явища є також те, що не всі
банки забезпечені Інтернет-ресурсами (рис. 3):
банки мають
інформаційний
інтернет-ресурс
28%
надають часткові
59%
інтернет-послуги
не мають ресурсів в
інтернеті

13%

Рис. 3. Розподіл банків, що використовують Інтернет-ресурси
станом на кінець 2013 року
Джерело: складено автором на основі [2].

Крім того, одним із ключових факторів, який стримує розвиток Інтернетбанкінгу в Україні є недовіра клієнтів до банківських установ загалом і до
Інтернет-банкінгу зокрема, що пов’язано з виникненням загроз та небезпек, які
притаманні Інтернет-банкінгу при роботі з даною фінансовою Інтернетпослугою. Тому банки приділяють дуже велику увагу захисту інформації
клієнтів, однак постійно існують як внутрішні, так і зовнішні загрози, пов’язані
з її втратою.
Зовнішні загрози представлені кіберзлочинними співтовариствами. На
думку фахівців, основними вразливими місцями системи Інтернет-банкінгу є
наступні: неправильна аутентифікація користувача в системі; процес з’єднання
між банком і клієнтом; захист веб-сервера банку; проблема DDoS-атак;
розроблення програмного забезпечення для систем ІБ [4].
До внутрішніх загроз слід віднести: недбалість персоналу (наприклад,
користувач загубив дискету або картку, яка містить ЕЦП, користувач
відлучився з робочого місця без блокування свого комп’ютера), шахрайство та
інше. Ці загрози наносять збитки як клієнтам ІБ, так і репутації банку [1].
У реально складній системі Інтернет-банкінгу передбачити всі дії
кваліфікованого зловмисника і забезпечити їх захист нелегко. Тому банки
намагаються використовувати різні системи і механізми, покликані підвищити
безпеку використання онлайн-банкінгу, серед яких виділяють: шифрування
даних, системи одноразових паролів, одержуваних в банкоматі, та одноразових
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смс-паролів, механізм електронно-цифрового підпису, зовнішні електронні
пристрої тощо.
Крім перерахованого вище, банки найчастіше застосовують додаткові
заходи для забезпечення безпечного користування Інтернет-банкінгом:
обмеження використання особистого сертифіката; віртуальна клавіатура;
обмеження тривалості сесії; історія підключень [2].
Слід також зауважити, що багато залежить від користувача. Тому для
усунення загроз і небезпек розвитку Інтернет-банкінгу надамо наступні поради:
1) не залишати платіжні карти без догляду або передавати третім особам; 2)
також нікому не повідомляти CVV/CVC-код за винятком процесу оплати в
Інтернет-магазині; 3) не надавати особисту інформацію у відповідь
електронною поштою; 4) регулярно перевіряти стан свого рахунку, як у
платіжній системі, так і на картці; 5) якщо у банку є послуга смс-повідомлення
– обов’язково підключити її; 6) не варто зберігати всі кошти на банківській
картці. Використання вищезазначених рекомендацій дозволить у більшості
випадків розпізнати шахрайство в мережі і зберегти свої гроші.
Тож, тема загроз і небезпек розвитку Інтернет-банкінгу є дуже важливою.
Її необхідно постійно досліджувати, вивчати та аналізувати, адже захист від
карткового шахрайства є важливим та серйозним питанням для всіх
зацікавлених сторін. Кількість розрахунків в мережі Інтернет збільшується з
кожним роком, тому банки докладають чимало зусиль, аби зробити даний
сервіс для клієнта якомога безпечнішим та максимально інформують власників
платіжних карток про те, які існують методи захисту їхніх розрахунків.
1. Засадна Х.О. Про захист послуг Інтернет-банкінгу [Електронний ресурс] / Х.О.
Засадна. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. - Назва з екрана.
2. Інтернет-банкінг як один із способів дистанційного банківського обслуговування
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://dfcbkm.ucoz.com/publ/internet_banking/1-1-0-9. - Назва з екрана.
3. Огієнко В.І. Інтернет-банкінг як перспективний напрям розвитку ринку фінансових
послуг
[Електронний
ресурс]
/
В.І.
Огієнко.
Режим
доступу:
http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1217. - Назва з екрана.
4. Резніченко Є.
Безпека Інтернет банкінгу: практичні аспекти [Електронний
ресурс]//Prostobank.ua:
[сайт].
–
Режим
доступу:
http://ua.prostobank.ua/e_banking/statti/bezpeka_internet_bankingu_praktichni_aspekti.Назва з екрана.
5. Рейтинг українських банків за якістю Інтернет-послуг [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://proit.com.ua/news/internet/2014/11/01/113619.html. - Назва з екрана.
6. Савка О.І.Інтернет-банкінг в Україні: сучасний стан та перспективи
розвиткуЕлектронний
ресурс]
/
О.І.
Савка.
Режим
доступу:
http://www.bsfa.edu.ua/files/konf/savka_sav4uk.pdf. - Назва з екрана.
7. Страхарчук А. Я. Інформаційні системи і технології в банках [Текст]: [підручник] /
СтрахарчукА. Я., СтрахарчукВ. П. - К. : Знання, 2010. - 515 с.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНИ
Розглянути це питання я вважаю доцільним, оскільки грошово-кредитна
система Національного банку України має деякі проблеми у зв’язку з певними
ризиками, такими як: внутрішні системні ризики, політичні ризики, ризики
зовнішньої невизначеності. Тому необхідно запозичувати досвід закордонних
країн у функціонуванні центральних банків .
Метою мого дослідження є: порівняти центральні банки України та
Німеччини, розглянути особливості німецької банківської системи, та знайти
шляхи покращення банківської системи України за рахунок досвіду набутого
закордонними країнами.
Центральний банк - установа, яка відповідає замонетарну (грошовокредитну) та валютну політику держави. В Україні це Національний банк
України (далі НБУ), в Німечині - Дойче Бундесбанк. Головним завданням
центрального банку є управління грошовим оборотом з метою забезпечення
стабільності та поступового розвитку економіки. Органами управління
Бундесбанку є: Рада Центрального банку, Рада директорів Правління
Центральних банків земель. Правління НБУ складається з 11 осіб: Голови
Національного банку, заступників Голови Національного банку та керівників
структурних підрозділів [1, с. 2]. Німецький федеральний банк використовує
класичний набір інструментів грошово-кредитного регулювання, тобто: ставка
рефінансування, облікова ставка, процентна політика і т.д. Особливістю
банківської системи Німеччини є універсальність банківських установ. Також
Бундесбанк встановлює мінімальні норми резервування.
Організація готівкового грошового обороту:
В Україні функціонує 4 грошові агрегати м0 включає готівкові кошти в
обігу поза депозитними корпораціями. М1 грошовий агрегат М0 та переказні
депозити в національній валюті. М2 грошовий агрегат М1 та переказні
депозити в іноземній валюті й інші депозити.
М3 — грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.[2, с. 17]
В Німеччині функціонує 3 грошові агрегати: М1 включає готівкові гроші
в обігу та кошти на поточних рахунках; до агрегату М2 входить М1 та строкові
і ощадні депозити у фінансових установах; до М3 належать М2 та депозитні
сертифікати. Але існує ще 1 агрегат який обрав Бундесбанк - «Центральні
банківські гроші (ЦБГ)» ЦБГ включають в себе готівкові гроші і мінімальні
резерви комерційних банків, депоновані в центральному банку. Переваги ЦБГ
перед м3: центральний банк несе відповідальність за збільшення грошової
маси; наявність статистичних даних.
Центральний банк як фінансовий агент уряду
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Бундесбанк як і НБУ не зобов'язаний виконувати вказівки федерального
уряду і кабінету міністрів України відповідно. Федеральний уряд може брати
участь у всіх засіданнях центральної ради банку , але не має право голосу.
Члени КМУ також мають право брати участь у засіданнях Правління
національного банку з правом дірчатого голосу( в якості консультанта).
Закони:
Закони які регулюють банківську діяльність в Німеччині поділяються на 2
групи: загальні та особливі(обмежені територією окремих федеральних земель).
До 1 групи відносять: «Закон про Німецький Федеральний банк» в редакції з
1992р.
Законами які регулюють банківську діяльність в Україні є : «Закон Про
банки і банківську діяльність», «Закон про Національний банк України».
Банківський нагляд:
В Німеччині з 2002р почала діяти система нагляду за фінансовими
посередниками грошового ринку. Згідно з Законом органи банківського,
страхового і біржового нагляду були об’єднані в нове Федеральне відомство
фінансового нагляду. Із створенням цього відомства було розподілено
повноваження між ним і Бундесбанком. Основні повноваження Федерального
відомства фінансового нагляду: видає банкам ліцензії, приймає рішення щодо
застосування санкцій до них, відкликає ліцензії. Німецький федеральний банк
здійснює безвиїзний нагляд за банками по результатам звіта.
В Україні банківський нагляд здійснюється НБУ у формі інспекційних
перевірок та безвиїзного нагляду.
Отже, розглянувши діяльність центрального банку Німеччини та України
можна зробити такі висновки стосовно покращення діяльності НБУ за рахунок
перейняття досвіду в Німеччині:
-перейняти законодавство у сфері незалежності центрального банку;
-встановити мінімальну норму резервування;
-створити агрегат подібний до ЦБГ;
-встановити систему депозитного страхування подібну донімецької;
-покращити систему нагляду.
1. Закон України «Про Національний банк України»: офіц. вид. : від 20.05.1999 № 679XIV [Електронний ресурс] // База «Законодавство України» : [сайт]. – Електрон. дані.
–
Верховна
Рада
України,
1994-2013.
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14
2. Бюлетень Національного банку України N12/2013 (249) [Електронний ресурс]
//Національний
банк
України:
[сайт].
–
Електрон.
дані.
–Режим
доступу:http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127
3. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За
заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.
4. Офіційний веб-сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bank.gov.ua
5. Офіційний веб-сайт Німецького Федерального банку [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.bundesbank.de/
6. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн./ Під ред. проф. Івасіва.Б.С. – Київ.:1994
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Шевчишин Василь Олегович
V курс,спеціальність «Фінанси і кредит»
Національний університет державної податкової служби України
Науковий керівник: к.е.н., доц. Гацька Л.П.
ВПЛИВІНОЗЕМНОГОКАПІТАЛУНА ОСОБЛИВОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГОСЕКТОРУВУКРАЇНІ
В умовах посилення глобалізації економіки постає необхідність адаптації
діяльності банків України до тих реалій, що вже давно спостерігаються за
кордоном. Особливо це стосується підвищення ролі іноземних інвестицій як
фактора зростання ефективності функціонування банківських установ. Однак
стрімке зростання частки іноземного капіталу має ряд негативних моментів,
таких як: зниження конкурентоспроможності вітчизняних банків, втрата
суверенітету у грошово-кредитній політиці країни. Тому, насамперед,
результативність здійснення іноземного інвестування в банківський сектор
України залежить від правильного механізму допуску іноземних банків на
вітчизняний ринок банківських послуг.
Дослідження особливостей впливу іноземного капіталу на банківський
сектор
України
висвітлено в наукових працях таких зарубіжних та
вітчизняних вчених і науковців: М. Алексеєнко,В. Геєць, О. Дзюблюк, Ж.
Довгань, А. Єпіфанов, А. Косой, С. Козьменко,А. Мороз, Т. Однороженко, М.
Савлук, О. Сугоняка, Т. Смовженко, О. Хандруєв,Ф.Шпиг та ін.
За останні двадцятиліття економіка України розвивалася дуже
нерівномірно та є єдиною країною серед пострадянських країн, де спад
економіки тривав більше 10 років. Хоча частка іноземного капіталу в
банківській системі України зросла, проте сума іноземного капіталу в
банківському секторі є однією із найнижчих серед країн Європи. Значні
надходження нового іноземного капіталу стали чинником небезпеки для
вітчизняних банкірів, оскільки діяльність іноземних банків є більш ефективна, а
їхня поява збільшує конкуренцію як на кредитному, так і на депозитному
ринку.
В останні роки роль іноземного капіталу в банківському секторі України
зменшується. Якщо на 01.01.2013 року кількість діючих банків з іноземним
капіталом становила 53, а з них 22 банків – зі 100 % іноземним капіталом, то на
01.01.2014 р. кількість банків з іноземним капіталом – 49, а зі 100% іноземним
капіталом – 19 [3].
Причини відпливу іноземного капіталу з банківського сектора можна
представити з двох аспектів. Перший аспект - це відсутність в іноземних
інвесторів очікувань щодо зростання банківської системи України, очікування
девальвації національної валюти та відсутність росту економіки; другий аспект
- внутрішні проблеми материнських банків: адже з 2014 року починається
впровадження рекомендацій Базельського комітету щодо банківському нагляду.
Згідно з цими вимогами постає необхідність до збільшенні капіталу західних
банків, що призведе до зростання резервів під ризикові активи. Станом на
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03.03.2014р. міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило
довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті на рівні ССС, а
довгостроковий рейтинг у національній валюті - на рівні В- [4]. Тобто,
враховуючи факт низького суверенного рейтингу, Україна належить до країн де
, тому сам факт наявності дочірнього банку в Україні може викликати потребу в
додатковому капіталі.
Вплив на особливості діяльності банківським установ може
здійснюватися з боку держави. Рівень присутності нерезидентів у банківській
сфері визначається режимом їхнього допуску, що має широку градацію від
режиму, адекватного місцевим кредитним організаціям, до повного
протекціонізму й корелює не тільки з економічними потребами в іноземному
капіталі, але й з факторами, які носять політичний характер.
Закон України "Про банки і банківську діяльність" надаючи право
іноземним банкам на відкриття своїх філій на території України, не передбачає
жодних обмежень присутності іноземного капіталу в національній банківській
системі.
Можливість подальшого згортання діяльності філій іноземних банків, як
це спостерігалось до 2013р., при одночасній слабкості іншої частини
банківського сектору може призвести не тільки до поглиблення існуючої
фінансової кризи, а й уможливить виникнення суцільного колапсу економіки,
яка залишиться без національної фінансової системи, здатної належним чином
виконувати свої суспільні функції і надати необхідну фінансову підтримку. У
зв’язку з цим, постає проблема необхідності збереження національної
банківської системи як фактора забезпечення національної безпеки країни.
Основними напрямками оптимізації допуску іноземного банківського
капіталу мають знайти системне вирішення під час розробки та реалізації
національної політики держави [1]. Для забезпечення фінансової безпеки
держави в банківській системі України можна запровадити квоту участі
іноземного капіталу на рівні не більше 50% статутного капіталу, зобов’язати
іноземні банки надавати пільгові кредити підприємствам високотехнологічного
сектору економіки. Також слід запровадити нормативно-організаційну селекцію
та моніторинг доступу іноземного
банківського капіталу на основі
національних пріоритетів розвитку; запровадити заборону на доступ банків з
офшорних зон [2]
Отже, присутність іноземного капіталу в банківському секторі України в
рамках чітко визначеної й послідовно реалізованої стратегії його доступу , яка
повинна базуватись на балансі інтересів вітчизняних та іноземних інвесторів,
зможе підвищити конкурентоспроможність як банківської системи, так і
економіки країни в цілому.
Загалом питання розширення впливу іноземного банківського капіталу в
Україну потребує адекватних рішень, які повинні бути розроблені згідно
стратегії розвитку національного банківського сектору. Проте, проблема
функціонування українських банків, що пов’язана з низьким рівнем
конкурентоспроможності, капіталізації, значною вартістю собівартості
банківських послуг вимагає негайного перегляду особливості здійснення
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фінансової політики в банківському секторі. Тому, на даний час, перед
Україною постало важливе завданням: як і за рахунок чого зміцнити банки з
тим, щоб посилити їхній вплив на економічний розвиток? Цілком зрозуміло, що
з огляду на об'єктивні економічні реалії у питанні доцільності розширення
присутності іноземного капіталу у банківському секторі необхідно керуватися
стратегічними пріоритетами, практична реалізація яких дасть змогу
забезпечити цілісність і стабільність банківської системи України.
1. Геєць В. Іноземний капітал у банківській системі України//Дзеркало тижня: журнал. –
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2. Осадчий Є.С. Іноземний капітал в банківській системі України : автореферат / Є. С.
Осадчий ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2010. – 21 с.
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4. Fitch підтвердило суверенний рейтинг України -[Електронний ресурс] –Режим
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ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
ЯК ІНСТРУМЕНТ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ
На сучасному етапі стан ринку банківських послуг в Україні можна
охарактеризувати як високо конкурентний. Це пов'язано зі зростанням кількості
банківських установ протягом останніх років та входженні великих обсягів
іноземного капіталу на вітчизняний фінансовий ринок. Проте кризові явища,
які спостерігалися в економіці та в банківській системі України зокрема, значно
ослабили конкурентні позиції навіть провідних великих банків. За таких умов
найбільш важливими завданнями стають відновлення ефективності діяльності
банків, укріплення конкурентних позицій та відновлення довіри з боку
населення до комерційних установ. Реалізація окреслених завдань можлива з
допомогою якісної реалізації банківського маркетингу.
Різноманітні аспекти банківського маркетингу розглядаються в наукових
дослідженнях таких зарубіжних фахівців як М. Портер, Г. Макарова, Є. Жуков,
Дж. Еванс, Д. Мак-Нотон, А. Романов та ін. Серед вітчизняних дослідників
банківського маркетингу та різних його аспектів слід відзначити таких: Л.Ю.
Гудзинська, Я.О. Гусєв, О.В. Радченко, І.І. Д’яконова та ін.
Варто звернути увагу на активний банківський маркетинг у соціальних
мережах. Найпопулярнішими з них на даний часє: «Facebook», «Twitter»,
«ВКонтакте», «Однокласники» «Google+» та інші [1].
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Банки здійснюють таку маркетингову політику в соціальних мережах:
1) моніторинг потенційних клієнтів перед видачею кредиту: активність,
сталість, коло спілкування, обговорення роботи та бізнесу;
2) таргетування цільових груп потенційних споживачів, і окремих клієнтів, для
підвищення ефективності маркетингу;
3) пошук боржників, а також неплатників;
4) оперативний обмін інформацією між співробітниками банку в режимі
онлайн, інструктажі, навчання, передача досвіду, рішення аналогічних завдань і
схожих проблем, робочі групи по проектам;
5) підвищення відвідуваності сайту компанії;
6) пошук необхідного персоналу та експертів;
7) популяризація бренду;
8) використання живих маркетингових медіаканалів, задоволених клієнтів, що
підтримують компанію;
9) побудова образу максимальної прозорості та довіри;
10) оперативний моніторинг, опитування, отримання виявлення оперативної
маркетингової інформації;
11) використання даних зворотного зв'язку в режимі реального часу,
відстеження відгуків про товари та послуги, тенденцій, вивчення думок і
уподобань [5].
«ПриватБанк» наразі займає перше місце серед банків нашої країни за
кількістю абонентів у соцмережах.

Рис. 1. Рейтинг банків в Україні у соціальних мережах за кількістю
абонентів станом на 3 лютого 2014 року.
Джерело: складено автором на основі [6].
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Станом на 3 лютого 2014 р. ПриватБанк подолав рубіж в 90 тисяч
передплатників в трьох найпопулярніших соцмережах: «ВКонтакте», Facebook,
Twitter. Більшу частину публіки складають користувачі Facebook, тоді як за
кількістю прихильників в соцмережі «ВКонтакте» він поступається «Першому
Українському Міжнародному Банку» (ПУМБ). За загальною кількістю
передплатників у соцмережах ПУМБ знаходиться на 2-му місці. При цьому він
відстає від ПриватБанку більше ніж на 20 тис.. На 3-му місці розташувався
«Альфа-Банк», який має майже вдвічі менше передплатників, ніж ПУМБ.
Також даний банк став єдиним новачком в рейтингу Топ-5 банків за кількістю
абонентів в соцмережах порівняно з початком осені - з п'ятірки найуспішніших
він витіснив «Райффайзен Банк Аваль» (рис. 1).
Для ефективної та продуктивної роботи банку в мережі необхідно:
1) по-перше, розуміти те, що в онлайн банк стає більш відкритим, як для
спілкування, так і для критики;
2) по-друге, мати кваліфікованих та інтернет грамотних людей, які зможуть
спілкуватися в мережі;
3) по-третє, визначити, чим саме банк може бути цікавий інтернет аудиторії,
і яку користь це принесе банку.
Існують такі маркетингові ризики, як нанесення шкоди репутації банку
через неформальне спілкування в соціальних мережах, витік конфіденційної
інформації, якою можуть скористатися конкуренти. Якщо співробітники банків
спілкуються в робочий час, то це небезпека вірусних атак. Тому постає
необхідність надійного захисту власних акаунтів та соціальної мережі їх
розробниками в цілому [4].
Запорукою успіху і гарантом стабільної роботи, підтримка та підвищення
конкурентних позицій банківської установи є активна маркетингова політика,
зокрема участь у соціальних мережах, а також розвиток нових банківських
продуктів на базі інноваційних технологій.
1. Банки в соціальних мережах [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/159.htm.
2. Дума Н. Проблеми та перспективи розвитку банківсьвої системи України в умовах
фінансової нестабільності// Діяльність комерційних банків у соціальних мережах як
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Тимків А.О. – Т., 2012. – С. 117-119
3. Радченко О.В. Особливості маркетингу у банках України // Вісник університету
банківської справи Національного банку України. – 2011. – No 3 (12). – C. 186.
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[Електронний ресурс]. – режим доступу: http://com-ua.com/українські- банки-можуть.
5. Як поводяться банки в соціальних мережах? [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://ukrsprava.com/index.php?newsid=942.
6. «ПриватБанк» - найпопулярніший український банк соцмереж [Електронний ресурс]
// News.vn.ua [сайт] – Режим доступу: http://news.vn.ua/2014/02/04/23506 - Назва з
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ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ (ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД, ДЖЕРЕЛА ТА РОЗМІЩЕННЯ)
Метою дослідження золотовалютних резервів (далі – ЗВР) Національного
банку України (далі – НБУ) є висвітлення їх ролі та значення в економічному
розвитку України. Ефективність управління ЗВР значною мірою визначається
формуванням такої їх оптимальної структури, яка б сприяла досягненню
конкретних цілей та завдань, покладених на Національний банк України. Це дає
нам змогу стверджувати, що всебічне науково-обґрунтоване дослідження
характеристики складу та структури джерел формування ЗВР є, без
перебільшення, актуальним на сучасному етапі.
Увагу ЗВР взагалі та дослідженню їх складу, структури та джерелам
формування в своїх працях приділяли такі знанні вітчизняні науковці як С.Я.
Боринець, О.І. Бутук, А.С. Гальчинський, О.В. Дзюблюк, Г.В. Задорожний, Н.І.
Костіна, О.Б. Лупін, В.І. Міщенко, А.М. Мороз, О.В. Ніколенко, М.Ф.
Пуховкіна, М.І. Савлук, В.С. Стельмах, Т.С. Шемет, В.А. Ющенко та інші.
Аналіз сучасної вітчизняної наукової літератури показав, що означене
питання доволі широко зустрічається в економічних працях, проте
характеризується значним ступенем плюралізму в підходах до переліку
компонентів та джерел формування ЗВР, та, навіть, у поглядах на наукове
тлумачення категорій «склад» та «структура».
Передусім варто відзначити, що деякі автори [1, с. 186; 4, с. 330-331; 5, с.
78], нажаль, ототожнюють в своїх працях такі поняття як «склад» та
«структура». Між тим, під складом, зокрема, розуміють [3] «… сукупність
окремих частин, які утворюють що-небудь ціле», в той час як структура – це
«…взаєморозміщення та взаємозв'язок складових частин цілого».
Більшість авторів вважає, що у складі ЗВР будь-якої країни знаходяться
лише 4 основних компоненти: монетарне золото, іноземна валюта, Спеціальні
права запозичення та резервна позиція країни в МВФ. Тим не менш, НБУ
вбачає за необхідне виокремлювати ще один компонент ЗВР, а саме – «Інші
резервні активи» [8, с. 213], а МВФ передбачає серед компонентів валових
міжнародних резервів (окрім вже розглянутих нами) ще й «Інші зовнішні
активи», до яких включаються вимоги НБУ до нерезидентів, що мають
обмежене використання для потреб платіжного балансу [12, с.59-60].
Разом з тим, О.І. Бутук слушно зазначає, що головним критерієм, який
дозволяє зараховувати/не зараховувати певний актив до складу резервних,
полягає в наявності реального прямого контролю, який може бути здійснений
за ним з боку відповідного державного органу (в Україні – НБУ) [2, с. 44].
Розглянемо детально сутнісні характеристики кожного з названих компонентів.
318

До монетарного золота або «золотого запасу» [4, с. 331; 5, с. 79])
відносять «високочисте золото у формі монет, злитків або брусків не нижче 995
проби» [13, с. 43]. Однак, на наш погляд навряд чи можна називати золото
«монетарним», коли воно демонетизоване, тобто втратило усі функції грошей.
Деякі автори вважають, що золото як резервний актив має високий
ступінь ліквідності й тому називають його «своєрідним страховим фондом» [12,
с. 58], з чим не можна не погодитись. Разом з тим, як нам здається, навряд чи
можна розглядати золото як актив з високим ступенем ліквідності, бо в
сучасних умовах золото потребує певного часу для перетворення його в
високоліквідний купівельний і платіжний засіб, тобто у вільно використовувану
валюту.
Наступним компонентом ЗВР є іноземна валюта. За методологією НБУ
[8, с. 213] цей компонент включає готівку у вільно конвертованій валюті та
вимоги НБУ до нерезидентів у формі короткострокових депозитів (крім
депозитів у золоті) та цінних паперів, що емітовані нерезидентами. Складається
цей компонент, переважно, з доларових активів, хоча це досі залишається
невирішеною в практичній площині проблемою. Головною загрозою є нестійке
положення таких активів, обумовлене «дилемою Триффіна», про що автор вже
писав [11].
Спеціальні права запозичення (СПЗ або SDR, від англ. Special Drawing
Rights), як один з компонентів ЗВР, – колективна валюта в рамках МВФ. СПЗ
використовується лише на рівні центральних банків та міжнародних
організацій [10, с. 588], а їх курс встановлюється методом кошика, склад та
структура якого переглядається кожні п’ять років. З 1.01.1999 р. до його складу
входять долар США, євро, японська єна та фунт стерлінгів.
Нарешті, резервна позиція в МВФ, як компонент ЗВР, – це сума резервної
частки країни в ньому та позичок їй з боку МВФ. Деякі автори [12, с. 59; 13, с.
44] трактують цей актив як квоту країни в цьому фонді, хоча резервна позиція
складає лише 25% від квоти [2, с. 41], що є частиною внеску держави у МВФ,
яка сплачується СПЗ або вільно використовуваними валютами. Кредитна ж
позиція держави у МВФ – це надані державою позички МВФ у рамках
додаткових кредитних угод [6, с. 38].
Компоненти ЗВР формуються або з власних (внутрішніх), або з залучених
(зовнішніх) джерел. Як відзначає ряд авторів [6, с. 39; 9, с. 280], з власних
джерел ЗВР формуються шляхом купівлі іноземної валюти та отримання
доходу від здійснення операцій із ЗВР на МВРУ, купівлі валюти в органів
державної влади та інших клієнтів (розрахунково-касове обслуговування яких
здійснює НБУ), видобутку власного золота або купівлі його брухту на
внутрішньому ринку, збереження іноземної валюти та банківських металів
шляхом введення валютних обмежень.
Із залучених джерел ЗВР формуються шляхом залучення позичок
міжнародних фінансових організацій, урядів іноземних країн, фінансовокредитних установ, інших кредиторів, наявності залишків коштів у вільно
використовуваних валютах на рахунках органів державної влади та інших
клієнтів, розрахунково-касове обслуговування яких здійснює НБУ. До того ж
319

Міністерство фінансів України може передавати для формування ЗВР кошти,
отримані шляхом надходжень від централізованого експорту, стягнення мита в
іноземній валюті тощо. [6, с. 39; 9, с. 281].
Зрозуміло, що сформовані ЗВР мають бути відповідним чином розміщені.
Така необхідність зумовлена потребою уникнення їх знецінення, отримання
прибутку та збільшення обсягів [6, с. 38]. Під час вирішення питання найбільш
оптимальних точок прикладення капіталу, який складають резерви, важливого
значення набуває трилема «ліквідність-захищеність-прибутковість» та
необхідність її розв’язання [7]. Враховуючи рекомендації вітчизняних
дослідників, розглянемо типове вирішення цієї трилеми (рис. 1).

Рис. 1. Розв’язання трилеми «ліквідність-захищеність-прибутковість»
щодо розміщення ЗВР (розробка автора за даними [6, с.38-39])
Як видно на рис. 1, центральне місце в даній трилемі займає захищеність
ЗВР. Виконання цієї (найважливішої з трьох) умови можливе лише за рахунок
розміщення активів в надійних іноземних банках, а також завдяки утриманню
певної частини резервів у готівковій формі у сховищах країни-власниці цих
коштів. Підтримка необхідного рівня ліквідності має відбуватися завдяки тій
частини резервів, яка розміщена у вигляді готівкової іноземної валюти, СПЗ та
в короткострокових депозитах (або у вигляді інвестицій в короткострокові цінні
папери) в іноземних банках. Забезпечення прийнятного рівня прибутковості
здійснюється через розміщення коштів на середньо- та довгострокових
депозитних рахунках, а також шляхом вкладень в довгострокові цінні папери
Варто відзначити, що вибір того чи іншого джерела ЗВР залежить,
зокрема, і від цілей його використання. Так, у випадку вибору в якості головної
мети фінансування дефіциту платіжного балансу, структура та відповідні
джерела формування визначаються згідно з валютною структурою
міжнародних розрахунків держави. Якщо ж резерви мають бути спрямовані на
погашення раніше отриманих позичок, їх формування має відбуватися з
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урахуванням валютної структури означених позичок. У випадку використання
ЗВР для здійснення валютних інтервенцій, вибір джерел формування
здійснюється відповідно до валют, відносно яких необхідна підтримка
національної валюти [12, с. 66].
Проведене дослідження дозволило нам зробити наступні висновки. Поперше, окрім чотирьох «традиційних» компонентів ЗВР, НБУ та МВФ
виокремлюють ще й інші резервні активи, що мають обмежене використання
для потреб платіжного балансу. По-друге, сумнівним є іменування золота (як
компонента ЗВР) «монетарним», коли воно втратило усі функції грошей. Потретє, під час розміщення відповідним чином сформованих ЗВР особливого
значення
набуває
розв’язання
трилеми
«ліквідність-захищеністьприбутковість». По-четверте, визначальним у виборі джерел ЗВР є саме цілі їх
використання.
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аспірантка І року, спеціальність «Гроші, фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д.е.н., проф. Гаманкова О.О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ В УКРАЇНІ
Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань є невід'ємною частиною процесу людського життя і діяльності.
Поточний стан системи страхового захисту працюючого населення зобов'язує
продовжувати і розвивати зусилля наукової спільноти, органів законодавчої та
виконавчої влади, уповноважених державних і громадських організацій щодо
розуміння сутності основних аспектів організації страхування від нещасних
випадків, а відтак і матеріального забезпечення громадян, які тимчасово або
постійно втратили працездатність внаслідок реалізації професійного ризику.
Значимий внесок у дослідженні системи соціального страхування
України зробили такі відомі вчені: В.Д.Базилевич, Н.М. Внукова, О.О.
Гаманкова, Ю.П. Гришан, О.М. Залєтов, С.С. Осадець, Р.В. Пікус, Я.М.
Шумелда, С.І. Юрій та ін., а також зарубіжні автори: B.C. Балабанов, H.A.
Волгін, М.Л. Захаров, Р.Т. Юлдашев та ін. Разом з тим, подальшого
дослідження потребують проблемні аспекти щодо здійснення страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також його
влив на соціально-трудові відносини.
Метою даної роботи є дослідження проблемних аспектів у сфері
організації та здійснення загальнообов’язкового соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання є самостійним видом загальнообов'язкового державного
соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист,
охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
Специфічність страхових відносин при страхуванні від нещасних випадків на
виробництві пов’язана з відтворенням робочої сили. При організації даного
виду страхування об'єктом страхування від нещасного випадку виступає життя
застрахованого, його здоров'я та працездатність. Зміст страхового захисту при
організації страхування від нещасних випадків полягає у виплаті відповідних
грошових відшкодувань, зумовлених страховим випадком, а також зниженням
доходів застрахованої особи, зумовленим нещасним випадком [1, с.138].
Соціально-економічний захист у сфері праці відіграє значну роль у
життєдіяльності кожної людини, так як соціальна захищеність надає
громадянам впевненість і можливість реалізуватись у обраному напрямку
трудової діяльності та забезпечити себе необхідними для гідного життя
засобами.
Страхування здійснюється від наступних ризиків:
- смерті в результаті нещасного випадку;
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- стійкої втрати професійної працездатності, каліцтва чи іншого
ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку;
- тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку;
- смерті внаслідок професійного захворювання;
- стійкої втрати професійної працездатності, каліцтва чи іншого
ушкодження здоров'я внаслідок професійного захворювання;
- тимчасової непрацездатності внаслідок професійного захворювання.
Особливої уваги вимагають соціальні ризики найманих працівників.
Причинами їх появи може бути невизнання або нерозуміння сутності прав
найманого працівника на його робочу силу з боку як роботодавця, так і
держави, відсутність соціальної відповідальності останніх перед працюючим.
Такі ситуації породжують низку небезпек, що містять потенційні збитки або
завдають шкоди для працівників. Небезпека, що веде за собою шкоду або
непередбачені збитки в свою чергу перетворюється на сукупність небажаних
подій, що і є показником появи ризику. Варто зауважити, що при вжитті
запобіжних заходів рівень ризику значно зменшується.
Страхування від нещасних випадків на виробництві реалізується через
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань здійснює заходи, спрямовані на запобігання
нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної
умовами праці. Забезпечує фінансування заходів, передбачених національною,
галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці
та виробничого середовища, планами наукових досліджень з охорони та
медицини праці, навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з
питань охорони праці, організації розроблення і виробництва засобів
індивідуального та колективного захисту працівників, розроблення, видання,
розповсюдження нормативних актів, журналів, спеціальної літератури, а також
інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних
випадків [2].
На даний момент ситуація з обов'язковим соціальним страхуванням в
Україні знаходиться в тяжкому стані, що проявляється в наступних аспектах:
- середній розмір страхових виплат як з непрацездатності вельми низький
і в довгостроковій перспективі на даний час не існує факторів, що могли б
сприяти покращенню цієї ситуації;
- чинна система обов'язкового страхування професійних ризиків
недосконала, мається на увазі механізм страхування - страхові виплати в
системі обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань здійснюються на основі поточних
надходжень практично без урахування можливості інвестування зібраних
коштів і отримання додаткових доходів;
- система вимагає виплат значних сум страхового відшкодування, що
обтяжливо для держави.
Все це призводить до браку коштів для здійснення належних виплат у
результаті настання нещасних випадків на виробництві.
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Також
серед
основних
недоліків
здійснення
механізму
загальнообов’язкового соціального страхування варто виділити невідповідність
та множинність страхових тарифів, встановлених державою для підприємств. В
даний час тарифікація здійснюється шляхом встановлення 67 класів від
професійного ризику для всіх підприємств різних галузей. Страховий тариф
визначається відповідно до класу професійного ризику та нараховується як
загальний відсоток на фонд оплати праці, який має сплатити роботодавець
(табл.1).
Таблиця 1
Розмір єдиного внеску залежно від класу професійного ризику
КР %
КР %
КР %
КР %
КР
%
КР %
39,7
1
36,76 13
36,93 25
37,33 37
37,87 49
38,28 61
6
2
36,77 14
36,95 26
37,39 38
37,96 50
38,45 62
39,9
40,1
3
36,78 15
37
27
37,45 39
37,97 51
38,47 63
9
4
36,79 16
37,04 28
37,51 40
37,99 52
38,52 64
40,4
42,6
5
36,8 17
37,06 29
37,58 41
38
53
38,54 65
1
42,7
6
36,82 18
37,13 30
37,6 42
38,03 54
38,57 66
2
7
36,83 19
37,16 31
37,61 43
38,05 55
38,66 67
49,7
8
36,85 20
37,17 32
37,65 44
38,1
56
38,74
9
36,86 21
37,18 33
37,66 45
38,11 57
39,01
10
36,88 22
37,19 34
37,77 46
38,19 58
39,02
11
36,9 23
37,26 35
37,78 47
38,24 59
39,1
12
36,92 24
37,3 36
37,86 48
38,26 60
39,48
*Примітка. КР - клас професійного ризику
Джерело: [2]

Система загальнообов’язкового страхування від нещасних випадків не
містить дієвих стимулів, що виступали б додатковим інтересом підприємства
для зменшення відрахувань до Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань через підвищення
безпеки на підприємстві, покращення умов праці. Тобто відсутні стимулюючі
роботодавців превентивні заходи, що не лише знижували б рівень травматизму,
а й сприяли б створенню гідних умов праці. Разом з тим, у страхових тарифах,
також, не передбачено суттєві витрати для роботодавців при підвищенні рівнів
професійного ризику, тобто слабо розвинена саме страхова сутність
тарифікації.
Слід зазначити, що у зв'язку з низькими розмірами страхового
забезпечення зібраних страхових премій в даний час ще достатньо, адже
діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань спрямована не лише на
відшкодування матеріальної шкоди застрахованим і членам їх сімей, а й на
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проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на
виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам, що становлять
загрозу здоров’ю застрахованих, викликаних умовами праці та створення умов
для відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві.
Загалом, підвищення ефективності системи страхування від нещасних
випадків потребує збільшення витрат на проведення конструктивних заходів
щодо зменшення ризику нещасного випадку та захворюваності на виробництві
[3, с.247].
Отже, низькі суми страхового забезпечення і невисока якість наданого
страхового захисту щодо компенсацій постраждалим і вигодонабувачам,
лікування і реабілітації не забезпечують гарантії та повноту захисту інтересів
потерпілого та його родини внаслідок настання нещасного випадку. Тому
виникає необхідність в пошуку ефективних важелів механізму системи
страхування від нещасних випадків та управлінні ними, з метою компенсації
шкоди постраждалим, зниженню та попередженню настання нещасних
випадків.
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Науковий керівник: д.е.н., доц. Лазебник Л.Л.
ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ
Прогрес не стоїть на місці і сьогодні дозволяє навіть не піднімаючись зi
стільця свого персонального комп'ютера, маневрувати фінансами.Платіжні
системи є одним з основних елементів інфраструктури системи електронної
комерції. Вдосконалення практики продажів в системі електронної комерції
значною мірою обумовлено впровадженням більш надійних, перспективних і
ефективних платіжних систем.За допомогою електронних грошей можна,
наприклад, отоварюватися в інтернет-магазині, поповнювати рахунки
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мобільного оператора і интернет-провайдера, платити за Skype, переказувати
гроші або самому отримувати гонорар за вiддалену роботу без банківських
транзакцій; можна оплачувати комунальні послуги, ще багато чого іншого.У
якості платіжних засобів в електронних платіжних системах використовуються
електронні (цифрові) гроші, вони є аналогом готівки і, при необхідності,
миттєво передаються з одного електронного гаманця на іншій [1].
Електронні гроші - черговий етап на шляху вдосконалення платіжних
засобів, що вже пройшли переконливий шлях від золота і металевих монет до
паперових банкнот і пластикових карт. Напрямок настільки динамічно
розвивається, що деякі банки вже включають до переліку своїх послуг і
підтримку операцій з електронною валютою.Усі операції з електронними
грошима робляться через сайти так званих електронних платіжних систем,
кожна з яких має власну валютну одиницю, свої правила і стандарти. Скільки
існує віртуальних валют на сьогодні, сказати складно. Для практичних потреб
цілком досить обрати для себе одну-двi платіжні системи і зареєструватися там.
Врешті-решт, завжди можна обміняти валюту однієї платіжної системи на
валюту іншої, це так само просто, як і купити долари за гривнi або навпаки.
Більшість сайтів в зоні Уанет, підключених до торгових систем,
приймають і відправляють віртуальні грошові знаки за допомогою WebMoney,
iMoney, UkrMoney і e-Gold, електронні гроші яких є на даний момент
найпоширенішими в нашій державi.З 2010 р. Національний банк України
запровадив процес регулювання сегменту, узгоджуючи правила систем
електронних грошей. Узгодження пройшли три системи — MoneyXy,
ГлобалМані та Максі.[2]Першою за популярністю платіжною системою в
Україні є російська WebMoney, запущена в листопаді 1998 р. Окрім рахунків в
доларах, євро і рублях, українцям буде доступний ще і четвертий варіант - в
рідних гривнях. Інтереси WebMoney в Україні представляє «Українське
гарантійне агентство», що є гарантом системи по платежах в WMU (так
називається українська гривня на «мові» WebMoney). При реєстрації система
пропонує пройти процедуру персональної атестації і отримати сертифікат,
завдяки якому будь-який інший її учасник зможе проглянути інформацію про
якого-небудь контрагента в WebMoney. Кожен сертифікований користувач
характеризується так званим показником businesslevel - рейтингом рівня ділової
активності, що до певної міри показує міру довіри самої системи до цього
учасника [3].
Українська платіжна система Інтернет-Гроші (iMoney) базується на
технології PayCash, на основі якої побудована також Яндекс-Гроші (Росія).
Учасником може стати тільки резидент України, що надав системі основну
персональну інформацію про себе - П.I.Б., паспортні дані. В цьому випадку
відкритий рахунок є «рахунком з достатньою ідентифікацією користувача»,
його власникові доступні усі можливості системи. iMoney є досить гнучким
інструментом, оскільки пропонує відразу декілька тарифних пакетів, залежно
від переваг користувачів в роботі з електронними платежами. Система не
приймає банківські перекази з-за кордону і не виводить гроші на рахунки в
іноземних банках, для цього доведеться скористатися обмінним сервісом і
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провести транзакцію в національній валюті країни-одержувача. Можливо,
вказані вище обмеження для реєстрації учасників не дозволяють iMoney
розвиватися так динамічно, як UkrMoney [1].
Система UkrMoney стартувала в травні 2006 р., проте в 2013 р. її
підтримували 222 українські інтернет-магазини. На відміну від iMoney,
UkrMoney дозволяє реєструватися нерезидентам України. Більше того, в ній
допускаються анонімні рахунки. Загальний баланс на такому аккаунті не
повинен перевищувати еквіваленту 1000 гривень - до надання паспортних
даних. Первинна реєстрація безкоштовна. Система відкриває користувачеві три
рахунки: гривневий, в доларах і євро. Але дозволяється мати будь-яку їх
кількість, доплативши по 1 гривні за кожен додатковий. Усі аккаунти в
UkrMoney, за заявою власників системи, забезпечені реальними рахунками в
комерційному банку «Приватбанк», що є стратегічним партнером UkrMoney.
Ресурс e-gold.com, заснований в 1996 р. в США, доступний для українців
через свою анонімнiсть. Тут відкривають аккаунт незалежно від країни
проживання клієнта. Єдина проблема - неможливість за гривнi придбати e-gold
- вирішується завдяки існуванню в Мережі численних пунктів обміну
електронних валют. Рахунки клієнтів e-gold депонують в дорогоцінних металах
(в основному в золоті), тому баланс залишку на рахунку коливається залежно
від кон'юнктури цін на дорогоцінні метали на світових ринках. Зберігання
коштів в e-gold може розглядатися і як інвестиція в дорогоцінні метали, ціни на
які останніми роками стабільно ростуть. Розмір комісії за переведення у готівку
або конвертацію e-gold в інші валюти виріс у декілька разів і доки не квапиться
знижуватися.
Проте e-gold все ж актуальний для українців, бажаючих працювати з
іноземними контрагентами, внаслідок малодоступності інших зарубіжних
платіжних систем, зокрема PayPal і Money-bookers.
GlobalMoney (ГлобалМані) – внутрішньодержавна небанківська платіжна
система України оперує електронними грошима як офіційним засобом платежу
для всіх учасників системи на території всієї країни. Платіжна система
«ГлобалМані» пропонує способи оплати мобільного зв’язку, Інтернету,
комунальних та інших послуг, а також здійснення грошових переказів між
фізичними особами, оплату товарів в інтернет-магазинах.НБУ видав
«ГлобалМані» дозвіл на діяльність, пов’язану з переказами й обігом
електронних грошей [5].
За деякими оцінками доля електронного шахрайства складає 1-2% об’єму
усіх транзакцій. Деяка частина належить до категорії «психологічних
маніпуляцій», коли недобросовісний партнер «змушує» вас добровільно
розлучитися з грошима. Але в переважній більшості випадків власники
платіжних систем успішно протидіють електронним злочинам. В цілях безпеки
використовуються різні паролі як для входу в систему і перегляду виписок по
рахунках, так і для здійснення платежів. Для шифрування передаваних даних
застосовуються спеціальні криптографічні протоколи і алгоритми. У
налаштуваннях програм можна обмежити вхід на свій «гаманець» тільки з
обраних IP-адресiв. Від автоматичного підбору паролів і їх перехоплення на
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сайтах-близнюках клієнтам пропонується вводити випадково згенерований
перевірочний номер. Окрім перерахованих, кожна система має у своєму
арсеналі і інші засоби захисту [4].
Введення в електронну платіжну систему реальних грошей може бути
здійснене декількома способами: конвертація засобів іншої системи, оплата
ваучером (найчастіше пластиковою передоплаченою картою), внесення готівки
через банк або спеціальний пункт, переказ, оплата кредитною картою. Вивести
електронні фінанси можна шляхом знову ж таки конвертації, зарахування
засобів на кредитну карту, через банківський переказ на вказаний рахунок,
отримання готівки в касі оператора системи. Переваги і недоліки того або
іншого способу введення-виводу залежать від сум, умов конфіденційності,
розміру комісії, міри комфортності для користувача [2].
Низька вартість транзакцій робить привабливим застосування
електронних грошей для здійснення мікроплатежів, де звичайні безготівкові
засоби малозастосованi. Наприклад, тарифи на переказ коштів «Укрпоштою»
(комісія 1,5-4,5%), банківським переказом (1,5-7%), переказом і переведенням у
готівку електронних грошей (2-3%). Ще одна перевага – анонімність (для
платежу не потрібно йти у банк, заповнювати бланки і т. д.). І нарешті –
операції в режимі онлайн відбуваються миттєво, заощаджуючи час. З іншого
боку, основний мінус – це досить обмежена сфера використання Webгрошей [3].
Не варто забувати, що електронні транзакції слабкіше захищені від
шахрайства, їх безпека набагато нижча, ніж при стандартних безготівкових
платежах. Крім того, емісія електронних грошей гарантується лише самою
електронною платіжною системою, держава не дає ніяких гарантій збереження
її платоспроможності.
Час електронних грошей настане, коли отримають широке поширення
інтернет-магазини і сервіси, і коли вони стануть серйозно конкурувати з
великими офлайновими торговими мережами. Застосування національної
системи електронних платежів дозволило прискорити здійснення розрахунків
та обігу коштів, зменшити документообіг, посилити контроль за станом
грошової маси в державі, знизити збитки держави та підприємців від низької
швидкості виконання розрахунків та використання підроблених платіжних
документів; підвищити можливості комерційних банків і Національного банку
України контролювати здійснення платежів.
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ТЕНДЕНЦІЇ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ:
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
В Конституції України (ст. 92) визначено, що грошовою одиницею
України є гривня, яка повинна забезпечувати стабільний розвиток не тільки
грошово-кредитної сфери, але й економіки загалом. Забезпечення стабільності
грошової одиниці є важливою передумовою динамічного економічного
зростання будь-якої країни. Створення цієї передумови є особливо актуальним
для України, оскільки індекс споживчих цін як основний індикатор
інфляційних процесів в Україні суттєво коливається і має тенденцію до
прискореного зростання. Вищенаведені твердження обумовлюють актуальність
дослідження тенденцій інфляційних процесів з метою виокремлення основних
причин та чинників інфляції в Україні на сучасному етапі розвитку.
Інфляція є макроекономічним явищем, оскільки і причини його
виникнення і наслідки пов’язані зі змінами, що впливають на загальну
рівновагу усієї економічної системи. Найпоширенішим є монетаристьське
розуміння інфляції, тобто в економіці виникає ситуація за якої кількість грошей
в обігу перевищує потребу в них, зумовлену грошовою оцінкою товарної маси.
Наслідком такої невідповідності грошової маси сукупній ціні товарів є
знецінення грошової одиниці й загальне підвищення цін на товари та послуги.
Щодо України, то можна сказати, що найбільш істотним негативним явищем в
економіці на етапі її ринкового реформування виявилась інфляція.
Для визначення обсягів в інфляції на даному етапі доцільно навести
наступні статистичні дані. Відповідно до даних Державного комітету
статистики України, індекси споживчих цін (ІСЦ) та цін виробників
промислової продукції (ІЦВ) у березні 2014 р. становили 102,2% і 102,7%, з
початку року величина кожного з цих показників склала 103,0%. На
споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої зросли на 2,4%. Найбільше (на 21,3%) подорожчали яйця. На 11,8%
зросли ціни на фрукти, зокрема банани – на 22,1%, цитрусові – на 9,3%, яблука
– на 7,3%. На 10,4-5,4% стали дорожчими цукор, рис, продукти переробки
зернових; на 3,2-1,0% – риба та продукти з риби, овочі, кисломолочна
продукція, масло, сири. Водночас на 1,1-0,1% подешевшали сало, свинина,
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соняшникова олія, м’ясо птиці, яловичина. Ціни на алкогольні напої та
тютюнові вироби підвищилися на 0,7% [3].
Щодо непродовольчих товарів, то одяг і взуття подорожчали на 6,1%, у т.
ч. одяг – на 5,9%, взуття – на 6,4%. У сфері охорони здоров’я ціни зросли на
2,3%, що головним чином зумовлено подорожчанням фармацевтичної
продукції на 3,3%.Підвищення цін на транспорт у цілому на 5,7% пов’язано зі
зростанням цін на паливо та мастила на 11,2%, автомобілі на 8,7%, вартості
перевезень авіаційним транспортом на 8,6% та залізничним транспортом на
4,3%. Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 2,4% в основному через
подорожчання туристичних послуг на 12,7%.Крім того, на 2,3% підвищилися
ціни на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації.
Ціни на продукцію добувної промисловості і розроблення кар’єрів у березні
зросли на 1,4%. При цьому у добуванні залізних руд продукція подорожчала на
6,6 %, сирої нафти – на 3,5%, каменю, піску та глини – на 0,7%, природного
газу – на 0,5%. Разом з цим у добуванні кам’яного вугілля зафіксовано
зниження цін на 4,7%. Продукція підприємств переробної промисловості
подорожчала на 3,7%. Зокрема у виробництві коксу та продуктів переробки
нафти відбулося зростання цін на 10,4%, хімічних речовин і хімічної продукції
– на 6,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих
виробів, крім машин та устаткування – на 4,7% [3].
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни
зросли на 2,8%. У виробництві олії та тваринних жирів продукція подорожчала
на 7,8%, цукру – на 6,8%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості –
на 5,3%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 4,0%, виробництві
молочних продуктів, тютюнових виробів – на 1,7 %, напоїв – на 1,6%, хліба,
хлібобулочних і борошняних виробів – на 1,5%. У постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря відбулося підвищення тарифів на 0,5 %
за рахунок подорожчання електроенергії [3].
Таким чином, можемо зробити висновок, що початок 2014 р.
ознаменувався поглибленням інфляційних процесів в країні, оскільки
відбувається стрімке подорожчання практично усіх груп товарів, а також
послуг. Дані негативні тенденції безумовно деструктивно впливають не лише
на систему державних фінансів, але і на соціальний статус громадян держави,
оскільки їх купівельна спроможність стрімко зменшується. В цьому аспекті М.
В. Поплавський зазначає, що вплив заробітної плати на зміну цін та інфляційні
процеси не можна заперечувати. Разом із тим, науковець зазначає, що нинішня
заробітна плата, питома вага якої в структурі витрат на виробництво продукції
промисловості є не дуже великою, не може бути головним чинником інфляції.
Номінальні доходи продовжували збільшуватися неоднаковою мірою, а
загальне зростання цін ще більше поглиблювало розшарування суспільства за
отримуваними зарплатами та демотивувало для подальшої трудової діяльності
[4, с. 46].
Аналіз загальних причин інфляційних процесів в економіці дозволив
виділити саме ті, які зараз мають місце в економіці України, а саме:
1. Диспропорційність, або незбалансованість державних витрат і доходів. Це,
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насамперед, проявляється в дефіциті держбюджету. Якщо цей дефіцит
фінансується за рахунок активного використання «друкарського верстата»
(тобто необґрунтованого зростання грошової маси в країні за рахунок
додаткової емісії грошей) це призводить до збільшення маси грошей в обігу, а
відповідно і до інфляції.
2. Інфляційне зростання цін може відбуватись, якщо фінансування інвестицій
проводиться аналогічними методами. Особливо небезпечними з погляду
виникнення інфляції є інвестиції, пов’язані з мілітаризацією економіки. Так,
непродуктивне використання національного доходу на воєнні цілі означає не
тільки втрату національного багатства. Одночасно військові витрати створюють
додатковий платоспроможний попит, що веде до збільшення грошової маси без
відповідного товарного покриття, збільшення військових витрат є однією з
головних причин хронічних дефіцитів державного бюджету і збільшення
державного боргу в багатьох країнах, для покриття якого держава збільшує
грошову масу.
3. Зі зростанням «відкритості» економіки, лібералізації потоків товарів, послуг,
капіталів та робочої сили, а також зміцнення світогосподарських зв’язків,
збільшується ризик «імпорту» інфляції.
4. Інфляція набуває само підтримуючий характер в результаті інфляційних
очікувань. На сучасному етапі цей чинник є одним із визначальних в поясненні
зростання цін на продовольчі товари. В умовах політичної та економічної
невизначеності населення України витрачає свої заощадження на підтримання,
так би мовити, продовольчої безпеки. Зумовлюючи паніку та колективну
поведінку індивідів, товаровиробники успішно збільшують ціни на свою
продукції, оскільки попит на неї стрімко зростає. [2].
На інфляційні процеси безумовно впливають і зовнішні фактори. Тобто
вкрай необхідно враховувати їх при здійснення антиінфляційної політики в
Україні. Серед основних зовнішніх умов розвитку економіки України у 2014 р.
вітчизняні науковці виділяють наступні:
1. Розвиток світової економіки відбуватиметься в умовах сповільнення
економічної активності Китаю, а також під впливом високого ступеня
невизначеності щодо перспектив подолання кризових явищ в зоні євро та
вирішення фіскальних та бюджетних проблем США.
2. Згортання іноземними компаніями інвестиційних проектів з огляду на
високий ступінь ризику неотримання запланованого прибутку та продовження
тенденції виведення європейськими банками капіталів з України стримуватиме
зростання інвестицій.
3. У зв’язку з низькою схильністю суб’єктів господарювання до інвестування
прогнозується повільне відновлення світового попиту та збереження низького
рівня цін на метали, що, в свою чергу, стримуватиме зростання вітчизняного
експорту. Крім того, продовження тенденцій скорочення вітчизняних
виробництв та збільшення обсягів імпорту призведе до рекордно низького
сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу.
4. Слабка світова економічна активність стримуватиме зростання попиту на
нафту, що при одночасному нарощенні добування нафти в Саудівській Аравії
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та Кувейті позначиться на зменшенні рівня світових цін на нафту та, як
наслідок, і на інші біржові товари.
5. Надлишок ліквідності у світовій фінансовій системі дозволяє сподіватися на
забезпечення притоку прямих та портфельних інвестицій у країну, дозволить
уникнути різких коригувань обмінного курсу гривні при поступовому
підвищенні гнучкості процесів курсоутворення [5].
Таким чином, можемо зробити наступний висновок, що інфляція в
сучасних умовах це негативне явище, яке неодмінно призводить до кризи
державних фінансів унаслідок швидкого знецінення податків та інших
надходжень у державну скарбницю та одночасного зростання видаткової
частини бюджету. Через інфляцію реальна вартість доходів бюджету постійно
зменшується. Тому держава змушена весь час вдаватись до додаткової емісії
грошей, щоб компенсувати фінансові втрати від інфляції. Намір України
інтегруватися до Європейської спільноти визначає пріоритети її соціальноекономічного розвитку. Стосовно інфляційних процесів, то зазначимо, що
вступ до ЄС вимагає обмеження річного рівня інфляції до 2%. За високих
темпів інфляції впродовж тривалого проміжку часу (що свідчило про
нестабільність існуючої грошової системи) уряди багатьох країн проводили
грошові реформи.
Отже, визначальною умовою збереження макроекономічної стабільності
в такій ситуації має стати спрямування ліквідності на інвестиційні цілі, що має
довгострокові антиінфляційні наслідки – інфляційні тенденції гальмуються як
за рахунок переключення поточних витрат на товари інвестиційного
призначення, так і за рахунок зростання товарної пропозиції в майбутніх
періодах [1]. Виважена антиінфляційна політика України повинна раціонально
поєднувати як заходи боротьби з інфляцією шляхом контролю за темпами
зростання грошової маси, так і стимулювання інвестицій як довгострокової
умови збалансування товарних ринків. Проте така політика потребує розвитку
фінансових ринків, виваженої лібералізації руху іноземних капіталів, розробки
стимулів до інвестиційної діяльності, переорієнтації кредитної активності
банків та удосконалення управління ризиками. Вагомим чинником подолання
інфляційних процесів є покращення загальноекономічних показників, розвиток
високотехнологічних
галузей,
підвищення
іміджу
українських
товаровиробників на зарубіжних ринках.
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РИНОК КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Відповідно до чинного законодавства [1], ринки фінансових послуг – це
сфера діяльності певних суб’єктів, які надають і споживають фінансові послуги
на підставі ринкових закономірностей. Діяльність на ринках фінансових послуг
включає надання професійних банківських, страхових, інвестиційних послуг,
виконання операцій з цінними паперами та інших операцій із фінансовими
активами.
На даний час існує чіткий розподіл суб’єктів ринку по секторах. Зокрема,
головними учасниками ринку банківських фінансових послуг є банки,
страхового ринку – страхові компанії, ринку кредитних установ – кредитні
спілки та інші кредитні установи, ринку накопичувального пенсійного
забезпечення – недержавні пенсійні фонди, ринку послуг ломбардів та
фінансових компаній – лізингодавці, факторингові компанії, управителі фондів
операцій з нерухомістю (ФОН) і фондів фінансування будівництва (ФФБ),
адміністратори фінансових активів для придбання товарів у групах.
Ринок кредитної кооперації є складовою ринку кредитних установ, де
єдиними учасниками виступають кредитні спілки. Ці фінансові установи
спромоглися зайняти важливе місце серед інших небанківських установ, що
діють на ринку фінансових послуг України, та стати його невід’ємною
частиною.
Проблемами аналізу діяльності кредитних спілок займалися такі українські
вчені, як О.Г. Волкова, О.Ю. Гавриленко, В.В. Гончаренко, А.В. Духневич,
О.М. Іваницька,І.В. Камінська, І.М. Мазур, В.П. Николюк, Г.М. Терещенко,
В.П. Унинець-Ходаківська, В.П. Хомутенко, Ю.Ю. Чабан та інші. Проте багато
питань, що стосуються функціонування кредитних спілок, потребують
подальшого комплексного дослідження. Зокрема, потребують подальшого
опрацювання питання розвитку кредитних спілок у післякризовий період.
Організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності
кредитних спілок, їх об’єднань, права та обов’язки членів кредитних спілок та
їх об’єднань визначені Законом України «Про кредитні спілки» [2]. Станом на
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31.12.2013 у Державному реєстрі фінансових установ налічується 624 кредитні
спілки та 614 їх відокремлених підрозділів. Кількість членів кредитних спілок
становить 980,9 тис. осіб, з яких 233,6 тис. осіб (23,8%) – члени кредитних
спілок, які мають діючі кредитні договори, та 40,3 тис. осіб (4,1%) – члени
кредитних спілок, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках. У
кількісному вимірі кредитні спілки займають приблизно 30 % від загальної
кількості небанківських фінансових установ (частка страхових компаній —
майже 25 %, а недержавних пенсійних фондів — майже 5%) [3].
Загальний обсяг активів кредитних спілок становить 2598,8 млн. грн.,
загальний обсяг капіталу кредитних спілок становить 1055,6 млн. грн.
Загальний капітал сформовано таким чином: 56,9 % (599,8 млн. грн.) — за
рахунок пайових внесків членів кредитних спілок; 39,5% (417,3 млн. грн.) — за
рахунок резервного капіталу; 4,4% (46,7 млн. грн.) — за рахунок додаткового
капіталу [3].
На кінець 2013 р. загальна сума коштів, розміщених на депозитних
рахунках членів кредитних спілок, складає 1330,1 млн. грн. Загальна сума
кредитів, наданих членам кредитних спілок, становлять 2349,1 млн. грн. [3].
Найбільшою популярністю користуються кредити, надані на споживчі
потреби, частка яких становить 67% (1576,7 млн. грн.). Кредити, надані на
придбання, будівництво та ремонт нерухомого майна – становлять 17% (393,8
млн. грн.); комерційні кредити – 8% (197,3 млн. грн.); кредити, надані на
ведення особистих селянських господарств, – 6% (138,5 млн. грн.); кредити,
надані на ведення селянських (фермерських) господарств – 2% (45,9 млн.
грн.) [3]. Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок наведена у
таблиці 1.
Як видно із таблиці, протягом 2008-2011 рр. основні показники діяльності
кредитних спілок суттєво зменшилися. Це пояснюється перш за все наслідками
проявів фінансової кризи. Скорочення кількості кредитних спілок
супроводжувалось істотним погіршенням платоспроможності кредитних
установ, уповільненням рівня ділової активності. Водночас, спостерігалось
посилення контролю з боку уповноваженого органу шляхом застосування
заходів впливу (систематичне невиконання заходів впливу є підставою для
виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ), що
також привело до зменшення числа інституцій. Як наслідок, у 2010 р. кількість
кредитних спілок порівняно з 2009 роком скоротилася майже на 13%.
Зменшення кількості членів кредитних спілок, скорочення обсягів внесків
(вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки та обсягів капіталу
викликане зниженням довіри населення до діяльності даних установ. Панічні
настрої серед вкладників кредитних спілок на початку фінансової кризи
спричинили масовий відтік депозитів та додаткових пайових внесків. Як
наслідок, у 2009 р. порівняно з 2008 р. загальний обсяг капіталу кредитних
спілок зменшився вдвічі (на 55,4%), а у 2011 р. порівняно з попереднім роком
загальний обсяг внесків (вкладів) на депозитні рахунки скоротилися на 39%.
Найбільше скорочення обсягів активів кредитних спілок спостерігається у 2009
та 2011 рр. (порівняно з попередніми періодами падіння складає понад 30%).
334

Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок
за 2008-2013 рр.
Рік
Показник

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Кількість
кредитних
829
755
659
613
617
624
спілок (далі –
КС), од.
Кількість
членів
КС, 2669,4 2190,3 1570,3 1062,4 1095,9 980,9
тис. осіб
Кредити,
надані КС
своїм
5572,8 3909,1 3349,5 2237,4 2531,0 2349,1
членам,
млн. грн.
Внески
(вклади)
членів КС на
3951,1 2959,3 1945,0 1185,5 1287,5 1330,1
депозитні
рахунки,
млн. грн.
Активи, млн.
6064,9 4218,0 3432,2 2386,5 2656,9 2598,8
грн.
Капітал, млн.
1714,0 765,8 1117,3 942,9 1088,7 1055,6
грн.
Джерело: [3]

Темп приросту, %
2009
2013 до
2010 до 2011 до 2012 до
до
2012
2009
2010
2011
2008
- 8,9

- 12,7

- 7,0

0,7

1,1

- 17,9

- 28,3

- 32,3

3,2

- 10,5

- 29,9

- 14,3

- 33,2

13,1

- 7,2

- 25,1

- 34,3

- 39,0

8,6

3,3

- 30,5

- 18,6

- 30,5

11,3

- 2,2

- 55,3

45,9

-15,6

15,5

- 3,0

У 2012 р. на ринку кредитної кооперації відбувається пожвавлення та
зростання всіх показників діяльності кредитних спілок. Це свідчить про те, що
кредитні спілки поступово почали відновлювати свою діяльність. Зростання
капіталу та активів є наслідком розвитку цього сегменту ринку та підвищенням
рівня попиту населення на послуги кредитних спілок (збільшується питома вага
пайового капіталу, а отже збільшується кількість членів спілок та суми їх
внесків).Проте, за результатами 2013 р. через нестабільність в країні деякі
показники діяльності кредитних спілок погіршились. На 10,5% скоротилися
загальні обсяги кредитів, наданих кредитними спілками своїм членам.
Причиною тому є недостатній рівень капіталізації більшості кредитних спілок.
Також скоротилися загальні обсяги капіталу та активів.
Зауважимо, що за обсягами активів кредитні спілки займають друге місце
серед найбільш капіталізованих небанківських установ. Для порівняння: станом
на 31.12.2013 загальні активи страхових компаній склали 66387,5 млн. грн.,
недержавних пенсійних фондів – лише 2089,8 млн. грн. [3]. Отже, можна
очікувати того, що ринок кредитної кооперації після відновлення посідатиме
гідне місце серед інших фінансових установ.
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На даний час існує багато проблемних питань діяльності кредитних
спілок в Україні, серед яких основними є: недосконалість законодавства, що
регулює їх діяльність; недостатній рівень капіталізації кредитних спілок;
відсутність будь-яких гарантій та механізму повернення членам кредитних
спілок їх коштів; відсутність діючої інфраструктури, фінансової й технічної
підтримки кредитних спілок; існування значної кількості кредитних спілок, що
у своїй діяльності не дотримуються основних принципів міжнародного
кооперативного руху й вимог щодо захисту прав їх членів; низький рівень
професійної кваліфікації співробітників, слабкий рівень менеджменту й
технічної оснащеності переважної більшості кредитних спілок тощо.
Для комплексного вирішення питань, які постали перед вітчизняними
кредитними спілками, необхідно здійснити ряд заходів, серед яких можна
назвати наступні: 1)
внесення змін до діючої нормативної бази, що регулює
діяльність кредитних спілок, із урахуванням всіх принципів міжнародного
кооперативного руху; 2)
розробка комплексу заходів щодо підвищення
рівня фінансової грамотності населення України та створення фонду
гарантування вкладів членів кредитних спілок, впровадження на законодавчому
рівні норми щодо обов’язкової участі кожної кредитної спілки у фонді
гарантування; 3) запровадження процедури ідентифікації осіб, що входять до
складу органів управління, та головного бухгалтера кредитної спілки під час
внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ при реєстрації
та при внесенні змін до інформації, яка подавалася кредитною спілкою для
внесення до цього реєстру; 4) створення на регіональному рівні об’єднаних
кредитних спілок та стабілізаційних фондів при них (один стабілізаційний фонд
у одній області); 5) розширення повноважень всеукраїнських асоціацій
кредитних спілок шляхом надання їм певних функцій державного регулятора
(наприклад, проводити перевірки, здійснювати пруденційний нагляд, вводити
тимчасову адміністрацію); 6) створення саморегулівної організації кредитних
спілок та запровадження стандартів (кодексів) поведінки для застосування її
учасниками.
Отже, сьогодні кредитні спілки є важливими суб’єктами, які діють на
ринку фінансових послуг. Вони володіють значними обсягами активів, їх
послугами активно користується населення країни. На сучасному етапі
розвитку існує багато проблемних питань функціонування кредитних спілок,
наявність яких не дає їм змоги протягом тривалого часу вийти із складного
матеріального становища та скласти конкуренцію іншим фінансово-кредитним
установам. Задля подальшого розвитку кредитних спілок та створення міцної
системи кредитної кооперації, вирішення цих питань має стати пріоритетним
напрямком державної політики.
1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» від 12.07.2001 № 2664-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/page
2. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 № 2908-ІІІ [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про кредитні спілки
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3. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/

Шуваєв Валентин Вадимович
І курс, спеціальність «Прикладна статистика»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д.е.н., доц. Лазебник Л.Л.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БЕЗКОНТАКТНИХ ПЛАТЕЖІВ В
УКРАЇНІ
Сучасний бізнес швидко змінює традиційні форми розрахунків і
переміщується до нових платіжних інструментів і сучасних технологій
платежів. На сьогоднішній день у світі простежується чітка тенденція у
розвитку платіжних систем. Електронні гроші захоплюють сучасний ринок
товарів і послуг, набираючи обертів з кожним роком. Електронні гроші широко
залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової
інфраструктури економічно розвинутих країн. Технологія безконтактних
платежів є одним із найпопулярніших сучасних трендів, тому враховуючи її
стрімкий розвиток і прогнозовану популярність цю тему можна вважати дуже
актуальною у сьогоденні.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що з розвитком електронної
комерції виникла необхідність в «електронних грошах» для швидкого і
зручного проведення розрахунків. У зв'язку з цим були створені різні
електронні системи платежів. Поки що в нашій країні на ринку електронної
комерції оплати онлайн здійснюють близько 12-14 % користувачів, а інші як і
раніше використовують готівкові кошти. Однак дана тенденція почала
поступово покращуватися. Багато покупців використовують такий спосіб
оплати товару, деякі взагалі не платять готівкою, так як для них набагато
зручніше користуватися електронними грошима або здійснювати оплати з
банківських карт.
Безконтактні картки - це високотехнологічні карти, із інноваційною
технологією безконтактних платежів, що дозволяє миттєво оплачувати
покупки, лише приклавши платіжну карту до дисплея безконтактного
зчитувального пристрою на касі або платіжному терміналі. Достатньо піднести
картку до POS-терміналу для прийому карт і торкнутися верхньої панелі з
характерним значком . [2]
Провести оплату за допомогою карти із технологією Visa PayWave можна
на будь-яку суму, при цьому, якщо сума чека не перевищує 200 грн., то ставити
підпис на чеку та вводити ПІН-код не потрібно. Дана технологія істотно
заощаджує час при здійсненні щоденних розрахункових операцій у торгових
мережах.
Про тенденцію довіри до безготівкових платежів свідчать цифри. За 2013
р. обсяги операцій з використанням платіжних карток зросли на 23,3% в
порівнянні з аналогічним періодом 2012 р. Кількість операцій також зросла та
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становила майже 970 мільйонів гривень. Частка безготівкових платежів за
зазначений період становила 16,7% від загальної суми операцій, тоді як за 2012
р. цей показник становив 12%, а за 2011 р. – лише 8,1%. Обсяг безготівкових
операцій з використанням платіжних карток збільшився на 75,3%. і становить
понад 108 млн. грн. [1, 19].
Основною перевагою безконтактних платежів є швидкість проведення
операції. При цьому, як стверджують експерти, швидкість проведення платежу
не шкодить його безпеці. Навіть навпаки, безконтактну картку вважають
безпечнішою. Таку карту не потрібно передавати в руки касирові, що зменшує
ризик зчитування інформації з картки шахраями. При сумі покупки, що
перевищує 100-200 гривень, обов'язкове введення ПІН-коду, таким чином,
клієнт може бути впевнений, що в разі крадіжки картки зловмисник не зможе
розрахуватися на велику суму.
Щодо недоліків нововведення, то вони в першу чергу пов'язані з більш
високою вартістю безконтактного «пластику» у порівнянні з традиційним. Ця
технологія може бути впроваджена не тільки на пластиковій картці, але і в
іншому предметі - брелках, годинниках і, що найголовніше - в мобільних
телефонах і планшетах. У зв'язку з цим процес оплати карткою з безконтактним
інтерфейсом і телефоном, наприклад, можуть відрізнятися по зручності для
клієнта і процесу оплати.
Сама послуга здійснюється наступним чином: для проведення транзакції
достатньо лише піднести смартфон до терміналу з функцією безконтактних
платежів. Дані платежі дозволяє здійснювати функція NFC («Near Field
Communication» - «зв’язок на невеликих відстанях»), яка реалізована шляхом
персоналізації sim-карти мобільного оператора даними банківської платіжної
картки. Система NFC дозволяє здійснювати оплату товарів і послуг,
використовуючи смартфони і планшети.
Технологія NFC дозволяє емулювати на СІМ-карті банківські картки,
транспортні додатки, картки лояльності, ключі доступу, що перетворює
телефон на інструмент для оплати покупок в роздробі «в один дотик», проїзний
квиток на громадському транспорті, електронний пропуск і т.д.
Таку послугу в Україні надають такі компанії, як Альфа-Банк та
«Київстар». Обов’язкова умова для користування - стати клієнтом банку та
абонентом оператора: замінити існуючу або отримати нову sim-карту
«Київстар» і відкрити, якщо ви не є клієнтом банку, карту Альфа-Банку. А щоб
почати користуватися послугою - необхідно встановити на свій смартфон
додаток Alfa Smart, яке дозволяє здійснювати платежі і управляти картою. [3]
Експерти пророкують мобільним платежам як альтернативі готівці велике
майбутнє. Значну частку в мобільних платежах можуть відвоювати
мікроплатежі, за рахунок яких виросте і загальний рівень безготівкових
розрахунків у країні. Чому розвивати безконтактні платежі вигідно для
власників платіжних систем? Їх собівартість приблизно в 2 рази нижче, ніж
платежу «живими» грошима.
Але є певні складності щодо застосування технології NFC. Для цього:
споживач повинен мати телефон / sim-карту, що підтримує NFC;
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роздрібна торгівля також повинна мати термінал з підтримкою NFC;
технологія повинна бути зрозуміла, доступна для споживача, бути
простіше, ніж інші методи оплати, і мотивувати її використання;
вартість угоди повинна бути розумною для споживача і роздрібного
торговця;
вирішення питання безпеки (потрібно враховувати, що при втраті
мобільного доступ до засобів буде відкритий новому власникові вашого
телефону).
Причина, по якій українці не шикуються в черги у відділеннях небагатьох
банків, що випускають безконтактні карти, за оформленням цих самих карт,
проста: розплатитися безконтактної карткою поки можна лише в одиничних
торгово-сервісних закладах.
З іншого боку, такі установи не зацікавлені витрачатися на установку
безконтактних платіжних терміналів, які не будуть використовуватися з
причини відсутності в українців відповідних карт.
Ситуація набула би вид замкнутого кола, якби запуск безконтактних
технологій в Україні не приурочили до проведення чемпіонату Євро-2012.
Розрахунок банків-еквайрів безконтактних карт був простий: у цей період в
країну приїдуть іноземні туристи, багато з яких користуються безконтактними
картами у себе вдома і захочуть розплачуватися таким же чином в Україні.
В результаті у торгово-сервісних установ з'являється хоч і
короткострокова, але мотивація встановлювати у себе безконтактні платіжні
термінали, а потенційні користувачі безконтактних платежів в Україні
отримують надію на розвиток відповідної інфраструктури.
Ще одним виходом із ситуації може стати випуск карт-гібридів,
оснащених як безконтактним, так і традиційними пристроями для зчитування
інформації (чіпом або магнітною смугою). Це рішення виглядає для
українського ринку найбільш простим і цілком реальним: карти VisaPayWave
вже мають вбудований чіп, можливо таке рішення і по картах MasterCard.
При вдалому збігу чинників: розвитку інфраструктури та впровадженні
карт-гібридів, можна дати оптимістичні прогнози розвитку безконтактних
платежів в Україні.
Поширення технологій безконтактних платежів в тому вигляді, в якому
вони існують сьогодні, слід розглядати як підготовчий етап до реалізації та
впровадження мобільних платежів з використанням технології NFC, яка за
прогнозами світових аналітиків в найближчі роки може поступово замінити
пластикові карти як такі. Банки, які в числі перших перейдуть на безконтактні
технології, модернізуючи своє обладнання та програмне забезпечення,
відповідно першими будуть готові до впровадження мобільних платежів.
Реалізація подібних технологій вимагає значних капіталовкладень, тому на
першому етапі пропозицій варто очікувати від великих гравців українського
ринку.
1. Система електронних платежів Національного банку України та діяльність банків
України на ринку платіжних карток у 2013 роц.. //Вісник НБУ. - 2013. - №3. - С.19-22.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЄЦБ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО
СЕКТОРУ
Ефективне функціонування економіки держави у посткризовий період є
позитивним ефектом від реалізації антикризових заходів, які були застосовані.
Таким чином актуальності набувають питання щодо видів та способу
використання інструментів підтримки фінансового сектору національних
економік країн.
Проаналізуємо особливості застосування у країнах Європейської зони
інструментів грошово-кредитної політики Європейським центральним банком.
ЄЦБ неодноразово з метою подолання кризи знижував ставку рефінансування.
Так, з 1 травня 2009 року дана ставка складала 1% і знижувалась на 0,25 в.п.
кілька разів у рік на протязі трьох років. На кінець 2013 р. дана ставка складала
0,25% що є найменшим рівнем за всю історію існування ЄЦБ.
На ринку кредитування ЄЦБ застосовує й інші заходи щодо його
стабілізації. У червні 2009 р. більш ніж 1100 європейських банків отримали
допомогу, яка становила 442 млрд. євро. Додатково проводилася програма
викупу боргових зобов’язань, обсяг якої досяг суми 60 млрд. євро. Проте,
низькі темпи зростання кредитування суб’єктів підприємницької діяльності та
домогосподарств залишилася невирішеними, через дуже жорсткі вимоги банків
до позичальників. В загалі сума допомоги банківському сектору в 2009 році
становила 35% ВВП.
Також, необхідно відзначити доцільність створення підконтрольного
Федеральному міністерству фінансів Фонду стабілізації фінансового ринку
(SoFFin) у розмірі 500 млрд. євро, який сформовано за рахунок залучення
державою коштів з ринку капіталу; надання гарантій федерального уряду за
кредитами на міжбанківському ринку на суму до 400 млрд. євро, причому на
можливі виплати з Фонду стабілізації виділено 20 млрд. євро; взяття урядом на
себе ризиків шляхом придбання проблемних активів. [4].
У 2010 р. було утворено Європейський Стабілізаційний Механізм (далі –
ЄСМ), що являв собою фінансово-стабілізаційний фонд, діяльність якого
спрямована на досягнення фінансової стабільності в межах Єврозони. Він
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розпочав діяльність восени 2012 р. Через нього надається фінансова допомога
країнам, які переживають фінансову кризу. Цей фонд формується за рахунок
випуску фінансових інструментів та боргових цінних паперів терміном до 30
років. Максимальний обсяг кредиту, який може надаватися державі-учасниці –
500 млрд. євро. Фонд має загальний капітал обсягом у 700 млрд. євро, з яких 80
млрд – вкладений капітал країнами-членами [2]. Найбільшу частку участі у
вкладеному капіталі країн-членів Євросоюзу займають Німеччина (27,1%),
Франція (20,4%), Італія (17,9%), Іспанія (11,9%). Щодо інших країн, то їх частка
є незначною.
Ефективність діяльності ЄСМ можливо прослідкувати на прикладі
програми фінансової допомоги для Іспанії. Так, ЄСМ було виділено майже 41,3
млрд. євро іспанському уряду для рекапіталізації банківського сектора країни.
В результаті висновок ЄСМ щодо реалізації фінансової допомоги Іспанії має
позитивні відгуки Європейської комісії та Європейського центрального банку.
В країні процес рекапіталізації банків має позитивні тенденції, покращилась
структура фінансування банків, спостерігається зростання банківських
депозитів, починає набирати оберти процес відновлення економіки, а фахівці
ЄСМ прогнозують у 2014 р. зростання ВВП [3].
Отже, як показав аналіз антикризових заходів ЄЦБ, їх слід застосовувати,
враховуючи
індивідуальні
особливості
кожної
країни.
Найбільш
застосовуваними заходами ЄЦБ були: рефінансування та реструктуризація
валютних боргів; створення інститутів з управління «проблемними боргами»;
створення та реалізація програм підтримки банків; заходи з підтримки
вкладників; реалізація програм прозорості для учасників фінансових процесів;
створення стабілізаційних механізмів.
Для України слід запозичити позитивний досвід європейських країн щодо
стабілізації фінансової системи, оскільки саме впровадження дієвих
антикризових заходів є запорукою виходу з фінансової кризи та ефективним
підґрунтям розвитку економіки у посткризовий період. Дуже важливим
фактором є оптимізація роботи всіх інститутів, які відповідають за економічний
та фінансовий стан країни, оскільки тільки спільними зусиллями можна досягти
максимального успіху.
На сьогоднішньому етапі при побудові посткризової політики в Україні
необхідно враховувати важливість таких факторів, як: вчасна та якісна оцінка
обсягу «проблемних» активів та їх ліквідація, а також процес рекапіталізації
банків з використанням державних і приватних коштів.
Саме ці дії можуть позитивно вплинути на процес стабілізації економіки і
сприяти збільшенню довіри до банків з боку населення.
1. Батковський В. Л., Любкіна О. В. Сучасні тенденції розвитку банківського сектора та
нові виклики глобальній фінансовій стабільності / В. Батковський, О. Любкіна //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – №
138. – С. 13-18.
2. Дані міжнародної ділової газети «Financial Times» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу :http : //www.ft.com/home/europe
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У РОЗВИТКУ
ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ
Розвинені країни вже мають досить великий і зрілий ринок безготівкових
платежів і, таким чином, завдання регулювання ринку зводяться, в основному,
до стимулювання конкуренції, поліпшення стандартів безпеки і надійності
передачі даних, а також до стимулювання розвитку інноваційних платіжних
інструментів [1].
Розвиток електронних грошей є важливою частиною функціонування
всієї платіжної сфери. Сьогодні при використанні різних за своєю економічною
суттю платіжних продуктів застосовують однакові технології, зокрема, чипову,
серверну, Інтернет-технології та технології мобільного зв’язку, які є
конкурентами на ринку роздрібних електронних платежів. Унаслідок цього не
існує визнаного в світі визначення електронних грошей, яке б однозначно
розкривало їх сутність і економічну природу, а також немає чітких критеріїв
віднесення платіжних продуктів до електронних грошей [4, с.14].
Покупки товарів і послуг через Інтернет сьогодні є нормальним явищем.
Окрім звичайних пластикових карток для фінансових операцій в Інтернеті
використовують системи електронних грошей. Найпопулярнішими серед
українських користувачів мережі Інтернет (про це свідчить кількість
реєстрацій) є такі системи електронних грошей: WebMoney, UkrMoney, Яндекс.
Деньги, RBK Money, MoneXy (емітент ПАТ Банк "Контракт"), Максі (емітент
ПАТ "ВіЕйБі Банк"), E-Gold і PayPal.
Однією з найбільш використовуваних в Україні систем є система онлайн-платежів Webmoney Transfer – це система Інтернет-розрахунків, що
використовує "цифрову готівку". Для роботи в системі вимагається встановити
безкоштовну програму WM Keeper. Вона належить до найбільших у СНД та
продовжує активно поширюватися на нові ринки, включаючи західний. WebMoney в Україні займається ТОВ "Українське Гарантійне Агентство", яке є
представником російської дебетової платіжної системи. Надійність цієї системи
полягає у тому, що, на відміну від комерційних банків, система не займається ні
інвестиціями, ні грою з цінними паперами, ні кредитуванням, а існує за рахунок
невисокої комісії за проведення кожної операції (0,8 %). Тобто компанія не
ризикує грошима клієнтів. Окрім того, постійно вдосконалюються способи
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захисту електронних грошей від злочинців, які бажають "зламати гаманці"
клієнтів, наприклад високим ступенем надійності відрізняється програмне
забезпечення E-Num [2].
Регулювання електронних платежів у Європі засноване на досить
традиційній моделі регулювання, яка передбачає велику кількість регуляторних
норм стосовно діяльності платіжних систем і достатньо широкі повноваження
регулятора в сфері банківської діяльності – так звані Євросистеми, яка містить
у собі Європейський Центральний банк і центральні банки країн-учасниць ЄС.
Регулювання платіжних послуг відбувається як на рівні Співтовариства,
так і на національному рівні. Загальноєвропейське регулювання сфери
безготівкових платежів, в основному, спрямоване на усунення бар'єрів між
країнами (законодавчих, тарифних тощо) для здійснення вільного руху грошей
у рамках єдиного платіжного простору Євросоюзу. Національне законодавство
визначає напрямки розвитку електронних платежів в рамках окремої країни.
Європейський Союз намагається сприяти досягненню своїх цілей
зростання (викладених у Лісабонській стратегії) за допомогою радикальної
реструктуризації індустрії платежів у країнах-членах ЄС. Створивши єдину
зону платежів у євро (SEPA) і прийнявши Директиву про платіжні послуги
(PSD), ЄС має намір домогтися ефективності індустрії безготівкових платежів
за рахунок масштабу, посиленої конкуренції та інновацій. PSD направлена ,
насамперед, на захист прав споживачів і забезпечення безпеки електронних
платежів на території Європейської економічної зони та передбачає
впровадження єдиних умов здійснення платежів у рамках держав ЄС 1 .
З 2008 р. всі банки в ЄС уже були зобов'язані видавати розрахункові
карти із чіпами, які повинні були відповідати стандартам EMV (Eurocard
Mastercard Vіsa) і забезпечувати їхнє використання для розрахунків і одержання
готівки в банкоматах усіх держав ЄС. З кінця ж 2010 р. згідно з новим законом
усі банківські платіжні картки повинні без обмежень використовуватися у всій
єдиній зоні платежів у євро.
Регуляторні зміни на ринку платіжних інструментів привели до
серйозних перетворень самих платіжних систем. Ефективність та інвестиції,
необхідні для дотримання вимог ЄС, могли бути забезпечені лише масштабом і
здатністю діяти в транскордонному режимі 3 .
Національні системи в більшості випадків не змогли забезпечити
достатній масштаб і обсяг інвестицій в інфраструктуру та рентабельний бізнес з
випуску та обслуговування платіжних карток. Тому з великою ймовірністю
можна стверджувати, що європейський ринок у найближчому майбутньому в
якості альтернативи колишнім 18-ти національним системам дебетових карт
будуть обслуговувати дві або три міжнародні мережі платіжних карт. Наведемо
найбільш характерні приклади.
У Великій Британії індустрія платіжних карт розвивалася, мабуть,
найбільш активно. Хоча регулятор ніколи не втручався в процесинг
пластикових карт, на певному етапі переважала національна система дебетових
карт. Однак у міру розвитку ринку та більш глибокої інтеграції в глобальну
фінансову систему назріла необхідність міграції у міжнародну мережу. У 2001
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році Національна компанія Великої Британії Swіtch Card Servіces Ltd розпочала
переговори з компанією Europay Іnternatіonal (нині – Mastercard), які в підсумку
привели до зникнення бренда Swіtch. У 2002 році Masterсard оголосила про
перехід Swіtch на бренд Maestro. Результатом став більш відкритий і
конкурентний ринок, на якому платіжні системи могли претендувати на долю
ринку Maestro.
Подальший конкурентний розвиток ринку дебетових карток Vіsa (44 млн.
карт). Mastercard зайняли другу позицію з показником в 22 млн. карт.
Враховуючи регуляторні зміни та інвестиції, необхідні для приєднання до
SEPA, банки Ірландії також почали поступово відмовлятися від національної
карткової системи та національного процесингу Laser.
Національні картки виявилися непопулярними у споживачів через
проблеми з їхнім використанням для онлайн-платежів і за кордоном.
Враховуючи 2,9 млн. дебетових карт Laser, які були в обігу в Ірландії у 2008
році, акціонери Laser порахували невигідними інвестиції у відновлення та
розвиток національної системи і запланували протягом 2010-2011 рр. перевести
карткові портфелі в міжнародні платіжні системи (МПС).
Початкове рішення банківського співтовариства Бельгії про ліквідацію
національної системи дебетових платіжних карт Bancontact і Mіster Cash (MC)
на користь МПС було заблоковано регуляторним тиском з боку Європейської
комісії та Європейського Центрального Банку.
Однак після декількох років обговорень у ділових і урядових колах,
виходячи з комерційної доцільності, банкіри знову повернулися до початкового
рішення.
Банківське співтовариство Бельгії дійшло висновку, що інвестування в
національну систему для відповідності вимогам SEPA і PSD економічно є
невигідним, у результаті чого було ухвалено рішення мігрувати у міжнародну
мережу 1 .
Країни, що розвиваються, до яких відноситься й Україна, часто
перебувають на етапі розвитку ринку електронних платежів. Тому, крім питань
стимулювання конкуренції, поліпшення стандартів безпеки й надійності,
законодавство даних країн часто містить ряд заходів, направлених на
розширення частки безготівкових платежів в економіці і більше використанню
електронних платіжних інструментів. При цьому, підтримка з боку держави
найчастіше є ключовим чинником розвитку безготівкових платежів у країнах з
економікою, що розвивається.
Основними стимулюючими методами є:
1) публічно-приватне партнерство, а саме співробітництво центрального
банку і комерційних банків по впровадженню безготівкових платежів,
створення публічно-приватних підприємств;
2) податкові й митні пільги;
3) повернення ПДВ споживачам. Так, споживачам, що оплачують товари
й послуги по кредитних і дебетових картах в Аргентині, повертається частина
сплаченого податку на додану вартість (ПДВ), ставка якого становить 21%, в
розмірі 3 і 5% від суми покупки відповідно;
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4) використання безготівкових платежів державними установами.
Безготівкові платежі також спрощують процес бюджетних платежів як при
здійсненні державних закупівель, виплаті соціальних платежів, так і при зборі
платежів і зборів.
Отже, можна зробити висновок про необхідність застосування досвіду
зарубіжних країн у цій сфері. Усе пов’язане з тим, що розвинені країни вже
мають досить великий і зрілий ринок безготівкових платежів. Ринок
електронних платежів України поки що вважається перспективним.
1. Вплив регулювання на розвиток ринку електронних платежів: приклад України. /
Електронний
ресурс
.
–
Режим
доступу:http://www.ier.com.ua/files/Projects/2010/2010_12/report_ukr_18112010_for_RT.
pdf
2. Рябинина Л. Проблеми розвитку теорії сучасних грошей / Людмила Рябинина //
Вісник НБУ. – 2008. – № 1. – С. 26–31.
3. Чубка О.М. Показники статистики грошового обігу в Україні / О.М. Чубка, O.M.
Рудницька
.
Електронний
ресурс
-Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2012_739/36.pdf
4. Чухно А.А. Природа сучасних грошей, кредиту і грошово-кредитної політики / Чухно
А.А. // Фінанси України. – №1. – 2007. – С. 3-16

Щербак Юлія Сергіївна
V курс, спеціальність «Фінанси та банківська справа»
Національний університет державної податкової служби України
Науковий керівник: к.е.н., доц. Гацька Л.П.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ В
УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Сучасній стан розвитку банківського сектору характеризується
динамічними коливаннями, які, з одного боку, мають стимулюючий ефект, а з
іншого – є причиною порушення стійкості та надійності всього фінансового
сектору. Жодна країна, навіть високо розвинена, не застрахована від ризиків
нестабільності, що можуть привести до виникнення фінансових криз.
Сучасна економічна ситуація в Україні вимагає розробки принципово
нових підходів до антикризового управління в банківському секторі з
урахуванням наслідків глобальної фінансової кризи, яка не оминула і Україну.
У зв’язку з цим, зростає важливість розробки та обґрунтування таких
механізмів управління в банківському секторі, які б дали змогу мінімізувати
можливість виникнення фінансових криз та забезпечити фінансову стійкість
банківського сектору.
Питання антикризового менеджменту досліджувалися багатьма вченими,
як вітчизняними, так і закордонними. До них належать Г. Базаров, Ю. Заруба,
В. Василенко, З. Шершньова, Л. Лігоненко, А. Тавасиев, З. Коротков, А.
Томпсон, А. Стрікленд.
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Сучасний стан банківського сектору економіки України характеризується
значними динамічними коливаннями в змінних умовах фінансових ринків.
Банківський сектор економіки забезпечує безперебійне функціонування всієї
фінансової системи країни. Саме тому кожна країна зацікавлена в тому, щоб
діяльність банків була регульованою, ефективною і надійною, забезпечувала
безпеку і зростання економіки, протистояла кризам і захищала вклади клієнтів.
Так, проблеми банківської системи можна оцінити за кількістю
банкрутств банків. Як свідчать офіційні дані Національного банку, кількість
банків, що діють, в Україні зросла впродовж 2013 р. – з 176 до 181 банку (при
цьому кількість зареєстрованих банків становить 183). За цих же умов
упродовж 2012 року 26 банківських установ було виключено з Державного
реєстру банків, водночас за 11 місяців 2013 р. було виключено ще 1 банк.
Станом на 01.01.2014 року 19 установ знаходилося в стадії ліквідації.
Динамічний розвиток кризових явищ і поглиблення невизначеності в
банківському секторі економіки потребують розробки і впровадження
ефективних заходів антикризового управління. Антикризове управлінняв
банківському секторі слід розуміти як передкризове управління, яке
здійснюють для своєчасного виявлення та прийняття рішень для запобігання
кризі, що передбачає систему профілактичних заходів щодо відновлення
порушеної рівноваги, мінімізацію втрат конкурентоспроможності; управління в
умовах кризи, що передбачає оцінку кризової ситуації, виявлення факторів, що
зумовили виникнення кризи, вивчення слабких та сильних сторін установи,
оцінку потенційних можливостей щодо подолання кризи, пошук шляхів
мінімізації негативних наслідків кризи, відновлення фінансової стійкості;
управління процесами виходу з кризи, яке здійснюють для мінімізації втрат і
втрачених можливостей під час виведення з кризи, обґрунтування стратегічної
програми виходу з кризи, оперативне виявлення відхилень фактичних
результатів реалізації програм оздоровлення від передбачених стратегічною
програмою та розробка системи заходів щодо їх ліквідації.
Механізм антикризового управління має забезпечувати адаптацію банку
до змін зовнішнього та внутрішнього середовищ, що надасть можливість в
результаті впровадження цього механізму у практичну діяльність банку
забезпечувати його стійке функціонування й розвиток за будь-яких
економічних, політичних і соціальних перетворень в світі, або у внутрішньому
середовищі [3, c.289].
Дослідженню проблем антикризового управління банками, банківською
системою присвячено певна кількість робіт зарубіжних та вітчизняних
науковців, але не всі вони мають комплексний характер, не завжди охоплюють
всі його аспекти. На сьогодні у вітчизняній та у зарубіжній науковій літературі
використовуються різні терміни та визначення для його окреслення.
Так А. Тавасієв зазначає, що антикризове управління в банку – це
управлінський процес, що має упереджувальний характер, здійснюється на
стратегічних засадах, починається та продовжується з перших днів існування
банку, постійно і завжди [4, с.144-147].
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В. Коваленко, О. Крухмаль стверджують , що антикризове управління
банківською системою передбачає систему управлінських заходів та рішень
щодо діагностики, попередження, нейтралізації та подолання криз і їх причин
на всіх рівнях банківської системи [2, с.87-93].
В. Шпачук вважає, що антикризове управління банківською системою –
це комплекс управлінських дій, спрямований на підтримання стійкого,
стабільного стану банківської системи протягом всього періоду її
функціонування, який може бути швидко адаптований та змінений залежно від
стану зовнішнього та внутрішнього середовища [5].
Аналізуючи наукові думки щодо визначення поняття «антикризове
управління банком», ми вважаємо, що антикризове управління банком – це
система управлінських заходів щодо діагностики, нейтралізації і подолання
кризових явищ і їх чинників на макро-, мезо- та мікрорівнях економіки з метою
мінімізації збитків від кризи та створення умов щодо подальшого розвитку
банківської установи. Перевагою зазначеного визначення, на н погляд, є його
конкретність та виділення комплексу управлінських рішень.
Варто зазначити, що кожний вид управління має здійснюватися
споріднено з іншим, і результати одного виду управління можуть бути
передумовами іншого. Тобто в цілому управління є інтегративним процесом,
який спирається на комплекс принципів, які є загальними і необхідними для
кожного його підвиду. Однак кожний напрям управління є його специфічним
відокремленням і характеризується певними індивідуальними ознаками і
принципами. Такі індивідуальні принципи називаються спеціальними.
Наприклад, до принципів антикризового управління необхідно віднести:
– принцип важливості боргу: всі борги підприємства повинні
ранжуватися за важливістю, яка визначається за допомогою коефіцієнта
важливості боргу;
– принцип ступеня неспроможності: стратегія та обсяг антикризових
заходів повинні безпосередньо залежати від близькості підприємства до стану
банкрутства;
– принцип оптимізації кадрового персоналу: в ході кризи певна частина
попереднього персоналу скоротиться, а певні напрями діяльності необхідно
буде започаткувати з новим кадровим потенціалом;
– принцип мінімізації ліквідації: пріоритет має надаватися заходам
реорганізації, підтримки, а не банкрутства [1, c.84].
При антикризовому управлінні банком використовують різні напрями
забезпечення, зокрема: управління ліквідністю та прибутковістю; підвищення
рівня капіталізації; оптимізацію управління активами та зобов'язаннями;
скорочення персоналу; ефективне функціонування організаційних підрозділів;
формування позитивного іміджу; проведення стрес-тестування; забезпечення
реорганізації неплатоспроможних банків; використання бенчмаркінгу та
аутсорсингу.
Виокремлюють три етапи антикризового управління в умовах системної
банківської кризи, на кожному з яких може використовуватись певний набір
інструментів.
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1. Стримування кризи. На цьому етапі після виявлення системних ознак
кризи органи державної влади (координовані дії з боку уряду, центрального
банку та органів фінансового нагляду) повинні вжити негайні заходи,
спрямовані на перешкоджання поширенню кризи на всю систему.
2. Системна реструктуризація банків спрямована на відновлення
платоспроможності та прибутковості банків, виконання ними функцій
фінансових посередників. Зазвичай цей процес є досить тривалим, він повинен
розпочинатися з розробки дієвого правого та інституційного поля для
здійснення реструктуризації банків.
3. Робота з «поганими» активами необхідна для відновлення економіки,
вона повинна доповнювати процес реструктуризації банків. Завданнями
«реабілітації» активів є максимізація вартості «поганих» активів, мінімізація
втрат банку та «ерозії» капіталу [7].
Механізм антикризового управління має забезпечувати адаптацію банку
до змін зовнішнього та внутрішнього середовищ, що надасть можливість в
результаті впровадження цього механізму у практичну діяльність банку
забезпечувати його стійке функціонування й розвиток за будь-яких
економічних, політичних і соціальних перетворень в світі, або у внутрішньому
середовищі.
Для забезпечення ефективного функціонування механізму антикризового
управління банком доцільно:
- сформулювати чіткі стратегічні орієнтири за часовою ознакою у процесі
виконання місії банку, що дозволяють досягати конкурентних переваг на ринку
з урахуванням ризиків;
- визначити цілі антикризового управління та шляхи їх досягнення, які
мають бути адекватними тенденціям зміни зовнішнього і внутрішнього
середовищ банку;
- визначити комплекс необхідних заходів, що забезпечують здійснення
стратегії антикризового управління, спрямованих на подолання саме того виду
кризи, яка виникла.
Отже, висока ймовірність виникнення кризових явищ у процесі діяльності
банку зумовлює необхідність впровадження спеціалізованих заходів протидії їх
розвитку та нейтралізації. Засобом такої протидії повинно стати антикризове
управління банком. Завдання управління банком єнадзвичайно актуальним за
сучасних умов економічної кризи, яку переживає світовесуспільство.
Враховуючи важливість цього завдання, потрібно виявити та реально
оцінитиіснуючі недоліки в системі управління та застосувати такі напрями,
інструменти тамеханізми управління, які забезпечать надійність світових
фінансів і стійкість економічногорозвитку України у майбутньому.Антикризове
управління в банківських установах та системах повинно бути щоденним,
безперервним, триваючим протягом всього періоду їх функціонування, дієвим
управлінським процесом, де суб’єктом виступають органи державного
управління, а об’єктом – банки та банківська система. Комплексний підхід до
проблеми антикризового управління банківською системою, якісна взаємодія
всіх рівнів управління дозволить отримати довготривалий ефект.
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Щербина Іван Матвійович
IІ курс, спеціальність «Фінанси та кредит»
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: ас. Овсянникова Я.О.
ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ
ДЛЯ БІЛЬШ ЗРУЧНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ
РИЗИКАМИ
В зв`язку з політичною нестабільністю в Україні останніх декілька
місяців, держава знаходиться на межі дефолту. Значна частина кредитів від
світових економічних організацій спрямовується, в основному, на покриття
поточних потреб населення. Але не для кого не секрет, що основним шляхом
розвитку економіки будь-якої держави є надання капітальних інвестицій.
Участь в цьому процесі банківських установ є ключовою. Тому актуальним для
банків України на сьогодні є питання з приводу раціонального управління
власним кредитним (інвестиційним) портфелем для забезпечення належного
виконання такої функції, як інвестиційна.
Даному питанню присвячено багато наукових статей та нарисів таких
відомих авторів, як Версаль Н., Шелудько В., Тарануха І., Васюренко О., Пікус
Р. та ін., які досліджували методи управління ризиками банківської діяльності
та їх вплив на вітчизняну економіку.
Мета: проаналізувати наявні структури кредитного (інвестиційного)
портфелю з метою визначення оптимальної структури даного набору
фінансових інструментів
Управління кредитними ризиками є підвидом управління фінансовими
ризиками банківської діяльності. Суть даної діяльності полягає у мінімізації
виникнення ризиків, пов’язаних з кредитною (інвестиційною) діяльність банків
349

. Серед основних методів управління ризиком розрізняють лімітування,
резервування., диверсифікації кредитного портфеля та інші. У своєму
дослідженні я вирішив зупинитися на останньому.
Управління кредитним ризиком є основним елементом в управлінні
банком, оскільки кредитний портфель банку становить 50-75% загального
обсягу активів банку, а процентний дохід від надання кредитів — близько 2/3
загального доходу банку. Станом на 01 січня 2013 р. частка наданих кредитів в
структурі загальних активів банків України становила 64,3% [3].
Чим більша місткість портфелю, тим менш є ризик банківської установи
не отримати прибуток із вкладених коштів. Мінімально-безризиковою
кількістю кредитних інструментів вважається 30 одиниць [4].
За даними початку 2000-х рр. ПАТ АКБ «АРКАДА» мав приблизно таку
структуру кредитно-інвестиційного портфеля: 35% - кошти на депозитних
рахунках юридичних осіб, 31% - кошти, вкладені в облігації, 12% - Державні
цінні папери, 10% - акції українських емітентів, 1%- банківські метали [1].
Звісно, така структура не є оптимальною, адже кошти, вкладені в акції
приносять хоч не найбільший, проте гарантований прибуток. Прикро, що їх
обсяг становить лише 1/10 від обсягу активів. Також вигідно вкладати як в
Державні цінні папери, так і в облігації. Проте прибуток від цих операцій буде
невисокий: приблизно 14-16%. Вигідно зберігати кошти і в банківських
металах, адже їхня вартість є постійно зростаючою, але є проблеми щодо
обсягу цих активів. І, нарешті, кошти на депозитних рахунках юридичних осіб,
ризики з якими є більшими, ніж з попередніми активами. Це пов’язано з тим,
що, по-перше, у випадку банкротства юридична особа може відмовитись від
виплати боргу, а, по-друге, процентна ставка за кредит, наданий юридичним
особам буде нижча, ніж фізичним.
Таблиця 1
Структури кредитно-інвестиційних портфелівпровідних
комерційних банків України
Основні складові:
Кредитно iнвестицiйний міжбанківські
комерційні
цінні
Назва
портфель,
кредити,
кредити,
папери,
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
млн.грн.
ПриватБанк
164965.7585
13437.0063
154032.7228 66454.5773
Ощадбанк
92735.5144
5369.2131
66454.5773 34278.9010
Дельта Банк
46109.0644
9946395
43730.3630 4960.4427
Райффайзен Банк
36237.1033
2499315
32961.9540 5672.7985
Аваль
Для більш сучасного прикладу структури кредитно-інвестиційного
портфелю я виклав порівняльну таблицю першої четвірки українських
комерційних станом на березень 2014 року. Нажаль, більш ширшого розкриття
набору інструментів портфеля знайти не вдалось. За даними таблиці видно, що
основну частку портфеля займає блок «Комерційні кредити» (95%, 72%, 95% та
87% - відповідно). Найменша частка – блок «Цінні папери».
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Отже, із проведеного вище дослідження можна зробити такі висновки:
1.Для мінімізації ризиків банківської діяльності, зокрема кредитних
ризиків, необхідно, диверсифікувати кредитно – інвестиційний портфель на
більше ніж 30 інструментів;
2.в першу чергу, доцільніше вкладати в акції, банківські метали, Державні
цінні папери,а вже потім і в інші складові портфелю;
3.інвестувати кошти, перш за все, в стратегічно важливі напрями
розвитку державної економіки, де ймовірність отримання прибутку є
максимальною
1. Версаль Н.І. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності:
сутність та методи управління/Н.І.Версаль, С.М.Олексієнко//Фінанси України. – 2002.
– №8. – С.86 – 95.
2. Васюренко О.В. Сучасні концепції управління кредитним ризиком банку / О.В.
Васюренко, В.Ю. Подчесова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1(115). –
С.170-177.
3. Ковалев М. М., Шибеко И. Т. Диагностика банка. Финансовый анализ. № 9 – 10, 1997.
4. Тарануха І.Ю.Особливості функціювання системи управління кредитним ризиком
АТ»Укрсиббанк» у кризовий період/І.Ю.Тарануха//Економічний форум: науковий
журнал. – Луцьк: ЛНТУ, 2013. - №1. – с.378-386.
5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник. – 2-ге вид., стер. – К.:Знання, 2008. –
535с.

Якушева Олександра Вадимівна
аспірантка І року, спеціальність «Гроші, фінанси і кредит»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: д.е.н., доц. Лазебник Л.Л.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
На сьогодні тенденції розвитку світового банківського бізнесу пов’язані з
процесами глобалізації та інтеграції, лібералізацією фінансової сфери, що
стимулює розвиток філіальної мережі банків закордоном, і, як наслідок,
створення міжнародного банківського бізнесу. Це активізує процеси злиттів і
поглинань, розширює і урізноманітнює форми інтеграції банків, їх кооперацію з
небанківськими фінансово-кредитними установами. Банки для того щоб
витримати конкуренцію вступають у різноманітні стратегічні альянси,
консорціуми, здійснюють синдиковане кредитування та ін. У результаті
руйнування вхідних бар’єрів на ринок банки вимушені конкурувати не лише
один з одним, а й з іншими фінансовими установами, такими як страхові
компанії, інвестиційні фонди, фінансові компанії і т.д. Для вітчизняного ринку
банківських послуг характерним є розширення присутності іноземних банків,
які мають тривалу історію існування та відповідний досвід.
У цілому під банківською конкуренцією слід розуміти процес
взаємовідносин і суперництва як банків між собою, так і банків з іншими
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фінансово-кредитними інститутами, у ході чого вони прагнуть забезпечити собі
провідну позицію на ринку банківських послуг з ціллю задоволення
різноманітних потреб клієнтів та отримання якомога більшого прибутку [2].
Для банківських установ характерна певна специфіка діяльності, що
відрізняє конкуренцію серед банків від конкуренції на інших фінансових
ринках, серед таких відмінних рис виділяють наступні:
- більш гостра порівняно з товарними ринками конкурентна боротьба на
ринку фінансових послуг, обумовлена незамінністю грошей, набуває ще
більшої гостроти у сфері банківської справи.
- більш виражений соціальний характер конкуренції на ринку банківських
послуг, ніж конкуренція на інших фінансових ринках.
- одна з особливостей конкуренції на ринку банківських послуг, що
відрізняє його від інших сегментів фінансового ринку є участь у
фінансово-промислових групах (ФПГ) .
- обмежене поле конкурентної боротьби для банківських установ, оскільки
існує визначений перелік банківських послуг, що надаються та правове
оформлення банківської діяльності як виключного виду діяльності, що не
допускає суміщення з виробничою, торговельною та страховою
діяльністю.
- конкуренція між кредитними організаціями відбувається в умовах
широкого і жорсткого порівняно з іншими фінансовими ринками
регулюючого впливу з боку держави, в тому числі в умовах більш
жорсткого банківського нагляду [2].
У сучасних умовах можна виділити певні тенденції розвитку банківської
конкуренції, серед них наступні:
1. Глобалізація процесів банківської конкуренції, а саме концентрація на
нових ринках збуту (тих, що розвиваються) у формі участі у капіталі, прямих і
портфельних інвестиціях, відкриття філій, надання кредитів.
2. Результатом загострення конкуренції та підвищення чутливості
споживачів банківських продуктів до ціни стало зменшення різниці між
депозитними і кредитними процентними ставками. Це разом зі збільшенням
витрат в банках, в тому числі витрат на персонал, призвело до обмеженого
використання методів цінової конкуренції та зосередженні стратегічного
управління на нецінової конкуренції.
3. Універсалізація банківської діяльності. Останнім часом зменшується
кількість спеціалізованих банків у світі та розширюється спектр послуг, що
пропонують банки: лізинг, форфейтинг, факторинг тощо.
4. Відбувається розгалуження філіальної мережі більшості банків. Особливо
активно здійснюється збільшення кількості філій та відділень великих банків.
5. Процес злиття і поглинання став невід'ємною частиною розвитку
банківського бізнесу. Тенденції, які склалися в сфері міжнародної банківської
консолідації за останні кілька років, говорять про новий рівень розвитку цього
процесу: розширюється географія укладених угод, значно зростає середній
розмір банків, вартість окремих угод злиття і поглинання складає вже кілька
сотень мільярдів доларів. Постійно спостерігається процес збільшення
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складності механізмів реалізації даних угод. На сьогоднішній день
транснаціональні банківські консорціуми купують банки з хорошими
фінансовими показниками та хорошою міжнародною філіальною мережею.
6. Більш ліберальним стає державне регулювання конкуренції в банках і
антимонопольне законодавство, зняті обмеження на здійснення певних
фінансових операцій. Поряд з цим зникають вхідні бар'єри для іноземних
банків. Приходячи на вітчизняний ринок, іноземні банки впроваджують
міжнародні стандарти банківського обслуговування та новітні методи
менеджменту, що сприяє зростанню рівня конкуренції в банківській системі,
створюючи тим самим загрозу для вітчизняних банків.
7. Концентрація капіталу в банківській сфері, підвищення темпів
капіталізації є однією з помітних тенденцій у банківській діяльності, банки
збільшують частку власних активів у порівнянні з позиковими коштами.
8. Помітним стає тенденція до розмивання меж між сферами банківських
фінансових послуг (валютною, кредитною діяльністю, операціями з цінними
паперами) та інтегрування банківських послуг з інвестиційною діяльністю
тощо.
9. На сьогодні провідні банки світу розуміють, що наявність інновацій у
банку являється ключовою ознакою, що відрізняє їх від конкурентів, тому
активно впроваджуються новітні банківські технології, продукти і послуги.
Якщо говорити про інноваційні напрямки, то максимальною популярністю
користуються технології проведення мобільних P2P-платежів (від користувача
до користувача), мобільні гаманці та розпізнавання голосу.
10.
Посилення конкуренції з боку небанківських фінансових інститутів,
зокрема кредитних спілок, ломбардів, фінансових та страхових компаній.
Зазначені установи мають ряд переваг в порівнянні з банками, серед яких:
простота отримання готівки, розгалужена філіальна мережа, більш привабливі
відсоткові ставки для клієнтів. У багатьох розвинутих країнах світу активи
небанківських фінансово-кредитних установ зростають швидшими темпами,
ніж активи банків. Разом із поширенням мережі Інтернет, збільшується
кількість фірм, які надають фінансові послуги, створюючи конкуренцію
банкам. Незважаючи на це, банки залишаються первинною ланкою фінансового
ринку, яка має більші можливості, спектр послуг та надійність [3].
Таким чином, діяльність банків у сучасних умовах характеризується
жорсткою конкуренцією, як з боку інших банківських установ, так і з боку
небанківських інститутів. При плануванні діяльності необхідно врахувати
розглянуті специфічні особливості банківської конкуренції, звернувши
особливу увагу на вибір конкурентної стратегії банку, враховуючи при цьому
власні конкурентні переваги і позиції та умови зовнішнього середовища.
1. Бабаян М. Н. Отличия конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на
иных финансовых рынках [Электронный ресурс] / М. Н. Бабаян // Проблемы
предпринимательства
в
экономике
России.
–
Режим
доступа:
http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/03.shtml
2. Козьменко О. В. Визначення конкурентного середовища банку / О. В. Козьменко //
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вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного
банку України". – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ» – Суми, 2013. – 318 с.
3. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция: роль, специфика, перспективы развития
/Ю.И. Коробов // Современная Конкуренция. – 2007. - №1. – с. 87-93.

Янч Марія Михайлівна
IVкурс, спеціальність «Фінанси і кредит»
Тернопільський національний економічний університет
Науковий керівник: к.е.н., доц. Балянт Г.Р.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Інфляція – явище, властиве більшості економічно розвинутих країн світу
та є основною проблемою в тих країнах, що розвиваються. Чим би не була
спровокована інфляція, вона знецінює доходи бюджету й супроводжується його
дефіцитом.
Історично склалося так, що одна з нових й, у деякому відношенні,
найважливіша функція уряду полягає в тому, щоб забезпечувати повну
зайнятість ресурсів і стабільний рівень цін. Перед вченими-економістами стоїть
завдання глибоко й конкретно вивчати явища і тенденції у розвитку світової
економіки. Вагомий внесок у вивчення даної теми зробили такі вітчизняні
вчені-економісти як О.Білан, О.Береславська, З.Варналій, А.Гальчинський,
А.Гриценко, В.Геєць, Н.Гребеник, О.Дзюблюк, Г.Карчева, Т.Ковальчук,
С.Кораблін, О.Кузнецов, В.Лагутін, В.Лисицький, І.Лютий, О.Мельник,
А.Мороз, О.Петрик, М.Савлук, В.Стельмах, В.Усов, В.Федосов, А.Чухно,
О.Шнирков. Світовий досвід країн ринкової економіки знає два основних
способи регулювання інфляційного процесу: кейнсіанський і монетаристський.
Кейнсіанський метод передбачає розширення впливу держави на економіку,
підвищення її регулюючої ролі в кредитно-відсотковій політиці, а
монетаристський, проти якого виступають усі прихильники унітарної держави,
- впровадження таких дій, як самоусунення держави з економічного життя,
відмова від дотацій на соціальні та інші потреби. Звичайно, в країнах, де такі
дотації не мають істотного значення, монетаристські дії дають значний
позитивний ефект.
Одне з перших місць посідає аналіз інфляції та факторів, що її
обумовлюють. У процесі розвитку сучасних відкритих економік країн світу
ступінь державного втручання, а у рамках останнього – вибір адекватної
макроекономічної політики, що дозволяє запобігти зростанню інфляції та
безробіттю, мають особливе значення. Жодна з відомих нині ринкових
економічних систем не функціонує стихійно. Всі вони є суб‘єктами державного
регулювання. При цьому напрямок і форми державного втручання змінюються
відповідно до ситуації, що склалася в економічній системі.
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Маніпулювання податками й розмірами видатків бюджету, контроль за
цінами є одними з головних інструментів, за допомогою яких уряд може
сприяти подоланню безробіття та інфляції.
Одним з підходів є перевірений у світовій практиці метод тимчасового
заморожуванні цін, й надалі їх часткового перегляду. Така політика несе
значний позитивний ефект і має особливе значення в кризові періоди та її
реалізація може призвести до дуже небажаних наслідків. Прикладом є спроби
уряду США ввести пряме регулювання внутрішньо американських цін на
енергоносії, які, відбиваючи зростання імпортних цін на нафту, нафтопродукти
та природний газ, зросли у 1974-1981 рр. дуже високими темпами, стимулюючи
розкручення інфляційної спіралі в країні.
Перехід до вільного ціноутворення Л. Ерхард розглядав як умову
успішного економічного розвитку. Реформування економіки Західної
Німеччини за його планом розпочалися з грошової реформи в 1948 році, щоб
позбавитись від знецінених грошей і запровадити тверду валюту. Ціни було
відпущено «на волю», ліквідовано адміністративний поділ ресурсів, скасовано
нормативні документи, які регулювали економічне життя до 1948р. Йдучи
шляхом вільного економічного розвитку, держава міцно тримала основні
важелі управління економікою. Вважалося, що відповідальність за економіку
несе тільки держава, саме вона має забезпечити розумну рівновагу між
ефективністю господарства і проблемами соціальної політики. Керуючись цим,
західнонімецький уряд активно підтримував галузі промисловості, які
зазнавали труднощів, а інвесторам і підприємцям надавав пільги. Саме на це
були спрямовані законодавчі акти про кредитну та податкову політику,
антимонопольні укази тощо. На середину 50-х років ФРН вийшла на друге
місце після США за розмірами золотих запасів. З 1952 р. експорт став
перевищувати обсяг імпорту, і сальдо торговельного балансу Німеччини стало
позитивним. На кінець 60-х рр. ХХ ст. Німеччина вийшла в передові країни
Західної Європи і посіла друге місце після США за рівнем промислового
виробництва.
Протягом перехідного періоду 1996-1998рр. антиінфляційна стратегія
грошово-кредитної політики Польщі була пристосована до нового,
орієнтованого на ринок, характеру польської економіки, підвищився рівень її
відкритості, сталися інституційні зміни на фінансовому ринку.
Фіксований валютний курс і кредитне нормування були введені ще в
перші роки здійснення в Польщі економічних реформ. Якщо взяти до уваги
гіперінфляцію, що супроводжувала цей процес, можна вважати подібні кроки
навіть більш ніж розсудливими. В наступні роки спостерігалося підвищення
гнучкості режиму обмінного курсу, впровадженого водночас зі спробами
посилити контроль за грошовими агрегатами. Такий "еклектичний" підхід
виявився досить ефективним, незважаючи навіть на зростаючу лібералізацію
потоків капіталу, спричинену зацікавленістю закордонних інвесторів
польським фінансовим ринком.
Непослідовність «еклектичної» політики стала очевидною після
макроекономічної і політичної стабілізації країни та інтеграції її у світові
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фінансові ринки. На початку 1998 р., водночас із зниженням інфляції майже до
одноцифрового рівня, новостворена незалежна Рада монетарної політики
вдалася до DIT, аби лібералізувати режим обмінного курсу. Радою був
впроваджений режим плаваючого курсу, оскільки на тлі росту дефіциту
поточного рахунку він є найбільш ефективним захистом від раптового і
непередбачуваного стрибку обмінного курсу.
Запобігаючи уповільненню антиінфляційної політики, він сприяє
загальному економічному зростанню країни.
Впровадження DIT-стратегії, на нашу думку, було досить своєчасним і
вдалим прийомом, особливо, якщо взяти до уваги, що її мета у перехідний
період полягала, скоріше, в зменшенні інфляції, аніж у стабілізації цін. За таких
умов індекс споживчих цін стає тим параметром, який формує мету і полегшує
оцінку виконання грошово-кредитної політики. Цей індекс виявився
непостійним внаслідок його чутливості до шоків пропозиції, структурних і
адміністративних змін.
Серед інших проблем, що постали перед банківською системою Польщі,
можна виокремити ті, що пов'язані з короткою історією розвитку орієнтованої
на ринок економіки та зі складом грошової маси, що постійно розвивається.
Серйозні проблеми виникали також через недостатньо обмежувальну фіскальну
політику і властиві перехідній економіці конструктивні похідні (негнучкий
ринок праці, низька конкурентоспроможність товарів).
Вищенаведені фактори утруднили процедуру прогнозування інфляційних
процесів у країні, що спричинило зниження ефективності DIT і зменшення
довіри до монетарних органів.
Однак саме DIT-стратегія стала для монетарних політиків та економічних
агентів однозначним і ясним критерієм прийняття відповідних рішень. Це
стимулювало реалізацію антиінфляційної політики і спонукало грошовокредитну політику до відкритості та прозорості.
Реалізації політики зниження темпів інфляції в країні сприяє економічна
освіта суспільства (в даному випадку щодо інфляційних процесів).
Таким чином, можна очікувати, що в майбутньому, за умов ринкової
економіки та зовнішньої пропозиції грошей, знання природи трансмісійних
механізмів зросте і посилиться їх стабільність. Це вдосконалить методи
прогнозування, посилить дієвість і авторитет грошово-кредитної політики.
Дослідження концептуальних положень основних теорій грошовокредитного регулювання дозволило обґрунтувати важливість ролі і місця
грошово-кредитної політики в загальноекономічній політиці держави.
Співвідношення цілей грошово-кредитної політики з системою пріоритетів
економічної політики в країнах з ринковою економікою дозволяє говорити про
необхідність узгодження цілей грошово-кредитної політики та напрямів
загальноекономічної політики держави.
Виходячи з об’єктивних можливостей грошово-кредитної політики, її
стратегічною ціллю повинно бути підтримання стабільного низького рівня
інфляції. В режимі таргетування інфляції такі цілі, як підвищення рівня
зайнятості та підтримання темпів економічного зростання, повинні бути
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стратегічними цілями загальноекономічної політики держави. Підтримання
вказаних цілей методами грошово-кредитної політики повинно здійснюватися
лише в тому обсязі, який не загрожує надмірним зростанням інфляції. В
сучасних умовах ми бачимо перехід від використання прямих інструментів
грошово-кредитної політики до непрямих. В розвинутих країнах, таких як
Сполучені Штати, Німеччина, Швеція, Великобританія найбільше значення
надається інструментам процентної політики та операціям на відкритому
ринку. Особливістю інструментів грошово-кредитної політики є те, що вони
впливають на рівень інфляції із певною затримкою, лагом, тому центральному
банку потрібно провадити політику з врахуванням цього – політику,
орієнтовану не на поточний, а на прогнозований майбутній рівень інфляції.
1. Алексашенко С. Экономическая реформа: польский путь // Мировая экономика и
международные отношения.-2000.- №7. - С.25-26.
2. Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і
міжнародний аспекти). - К.: Педагогіка. - 1997. – 160.
3. Лащєв А.М. Макроекономіка / Санкт-Петербург, Видавничий Дім, 2003.
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Яременко Надія Валентинівна
Український союз промисловців і підприємців
член Комісії з питань страхового захисту суспільства
та державних інтересів
РОЛЬ СТРАХОВОГО РИНКУ ДЛЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
У розвинутих країнах Заходу страхування як інструмент державного
регулювання використовується за декількома напрямками. Через страхування
реалізується державна політика соціально-економічного захисту населення, а
також формуються значні інвестиційні ресурси [1]. Зокрема, розвинутий
страховий ринок створює одну з основ стійкого розвитку економіки, що дає
змогу знизити бюджетні видатки при настанні збитків не тільки природнотехногенного характеру, але і соціально-економічного характеру в частині
соціального забезпечення (пенсійні виплати, допомога у разі втрати
працездатності або смерті годувальника, оплата медичних витрат) тощо.
Антиінфляційний вплив має довгострокове накопичувальне страхування
життя. Стимулюючи проведення страховиками цього виду страхування,
держава тим самим зменшує надлишковий попит на інші товари, відволікає з
поточного обороту зайву грошову масу, що знаходиться на руках у населення і,
крім того, сприяє збільшенню довгострокових інвестицій страховиків в
економіку, що теж є стабілізуючим чинником. Або інший приклад –
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
транспортних засобів. На перший погляд, пряме призначення цього виду
страхування - захист інтересів потерпілих у результаті ДТП. Проте, оскільки
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умови страхування, ліміти відповідальності, розмір франшизи, а головне страховий тариф установлюються централізовано, за участю уповноважених
державних органів, - з’являється можливість побічно впливати на інші сфери
економічного життя. Наприклад, практично у всіх країнах для власників старих
авто діють підвищені страхові тарифи. З одного боку, це об'єктивно необхідно,
тому що ризик ДТП із їхньої ініціативи значно вищий. Але головне – такий
захід стимулює безпеку дорожнього руху (кожен безаварійний водій має значні
знижки), екологічну безпеку та придбання нових автомобілів і відмову від
експлуатації старих. Тим самим, санкціонуючи підвищення страхових тарифів
для старих автомобілів, держава непрямим чином збільшує збут автомобілів і
стимулює розвиток автомобілебудування. Слід зазначити, що такі рішення
приймаються не без участі великих автомобільних концернів.
Таким чином, в сучасних умовах сфера страхування охоплює всі сторони
виробничого й соціально-економічного життя суспільства, виконуючи такі
функції [2]:
1) для індивідуального господарства (фізичної або юридичної особи)
значення страхування полягає в тому, що воно:
- захищає майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з
життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника або
застрахованої особи (особисте страхування); з володінням, користуванням і
розпорядженням майном (майнове страхування); з відшкодуванням
страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди,
заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності);
- створює нові механізми фінансування (видача кредитів страхувальникам
у межах викупної суми за договорами страхування життя);
- мінімізує причини та наслідки настання страхових випадків (проведення
превентивних заходів);
- концентрує увагу на ризиках, що не підлягають страхуванню
(запровадження ризик-менеджменту на підприємствах).
2) для держави значення страхування полягає в тому, що воно:
- забезпечує безперервність суспільного відтворення;
- сприяє захисту її національних інтересів;
- перешкоджає кумуляції ризиків у межах країни;
- стимулює розвиток підприємництва та окремих його галузей;
- забезпечує захист інтересів постраждалих осіб у системі відносин
цивільно-правової відповідальності;
- звільнює державний бюджет від додаткових фінансових видатків;
- збільшує інвестиційну привабливість суб’єктів господарювання та
держави в цілому.
Сьогодні в усьому світі прискореними темпами розвиваються
інтеграційні процеси у сфері міждержавних відносин. Глобальна економічна
інтеграція є найважливішим чинником і багато в чому визначає дальший
розвиток національних економік. Це - об'єктивне й закономірне явище, що
сприяє входженню країн у світове економічне співтовариство. Розуміння
загальних закономірностей, основних завдань і умов участі в інтеграційних
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процесах - одна з основних задач зовнішньоекономічної політики. Тому
страхування, будучи однією зі складових фінансової системи, не може
виключатися з процесу глобальної економічної інтеграції.
Світовий досвід свідчить про наявність тісного взаємозв'язку між
соціальними витратами суспільства й рівнем розвитку страхування, тобто
останнє здатне заміщати деякі державні соціальні програми, знімаючи
навантаження на державний бюджет [3]. Для України це має особливе значення
у зв'язку з кризою пенсійної системи та несприятливими демографічними
тенденціями. В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів залучення за
допомогою страхових технологій заощаджень населення може стати істотним
елементом державної фінансової політики та сприяти зниженню зовнішніх
запозичень.
З огляду на особливу важливість страхування, його вплив на суспільні та
внутрішньодержавні процеси, в багатьох країнах створюються системи
соціального страхування, що уможливлюють значну концентрацію ресурсів у
фондах соціального страхування та страхових компаніях і тим самим
забезпечують надійним соціальним захистом населення країни.
Сучасний розвиток страхування залежить від рівня розвитку законодавчої
бази, інфраструктури, ефективності проваджуваної державою податковобюджетної та грошово-кредитної політики, якості нагляду за страховою
діяльністю та фінансовим станом страхових організацій. Ці фактори
обумовлюють стратегічну позицію страхування в країнах з розвинутою
ринковою економікою. Діяльність страхових організацій, як і діяльність
комерційних банків і пенсійних фондів, що здійснюють операції з фінансами
населення, у насамперед залежить від рівня їхньої довіри, страхової культури
населення, стабільності економіки
Підводячи підсумок, варто зазначити, що роль страхування особливо
важлива в контексті економічних реформ, оскільки воно стимулює розвиток
ринкових відносин і ділової активності, поліпшує інвестиційний клімат. У
зв’язку з цим можна зробити висновок: ступінь розвитку страхового ринку
свідчить про рівень економічного зростання країни.
1. Страхування: Підручник // Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець – Вид. 2ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с.
2. Страховое дело: Учебник // Под ред. Рейтмана Л.И. – М.: Банковский и биржевой
научно-консультационный центр. – 1992. - с. 25
3. Шумелда Я. Страхування. Навчальний посібник для студентів економічних
спеціальностей. – Тернопіль: Джура, 2004. – 280 с.
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ
СИСТЕМІ
Банківські установи є важливою ланкою фінансової системи України, від
їх ефективного функціонування залежить загальний розвиток економіки країни
та добробут населення.
Кредитна діяльність є центральною у банківському бізнесі, вона виступає
джерелом як основних прибутків банку, так і найхарактернішого для нього
кредитного ризику. Тому, в умовах сучасного розвитку банківської системи,
істотного значення набуває проблема ефективного управління ризиками
комерційного банку, яке забезпечує збереження фінансової стійкості та безпеки
банку в цілому.
Банки повинні управляти кредитним ризиком таким чином, щоб
отримувати максимально можливий прибуток, одночасно намагаючись
максимально знизити ризик, безпосередньо пов'язаний з механізмом надання і
погашення банківських кредитів. Це говорить про те, що розробка надійної
системи захисту від кредитного ризику є дуже актуальним питанням.
Питання управління кредитним ризиком комерційного банку детально
розглядається у працях В.В. Вітлінського, О.В. Пернарівського, Я.С.
Наконечного, О. Заруцької, І. Канєєвої, І. Темерової, Г.І. Великоіваненка, А.М.
Бандурки, О.В. Васюренка, О.М. Сидоренка та ін.
Управління кредитними ризиками це діяльність, яка включає
прогнозування та планування рівня кредитних ризиків відповідно до обсягів та
видів кредитних операцій, мотивування ефективного організування
моніторингу кредитних ризиків, що здійснюється працівниками департаменту
кредитних ризиків в процесі кредитної діяльності банку, здійснення аналізу та
оцінки факторів виникнення кредитних ризиків та їх впливу на показники
діяльності банківської установи, контроль за рівнем кредитних ризиків і в разі
необхідності здійснення їх регулювання з метою забезпечення досягнення
стратегічних цілей і поточних завдань діяльності банку [2].
У відповідності до наведеного визначення можна зробити висновок, що
процес управління кредитними ризиками є складним за організацією, тривалим
за строками та потребуючим постійної уваги з боку персоналу банку.Система
управління кредитним ризиком банку має включати [3]:
- політику та положення про управління кредитним ризиком, що мають
бути розглянуті та затверджені відповідно до принципів корпоративного
управління; ці політика та положення підлягають періодичному перегляду;
- положення про кредитування, які враховують як балансові, так і
позабалансові операції банку;
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- належну інформаційну базу, яка дає можливість керівництву приймати
обґрунтовані рішення про надання кредитів і оцінювати ризик на постійній
основі;
- процес ідентифікації кредитів, якість яких погіршується;
- належну роботу з проблемними активами;
- підготовку та подання періодичних звітів керівникам і спостережній
раді з достатньою інформацією для оцінки рівня ризику;
- функцію незалежних перевірок кредитної діяльності, призначенням
яких є аналіз якості як окремих кредитів, так і кредитного портфеля у цілому.
До типових недоліків в управлінні кредитними ризиками в українських
банках можна віднести наступні:
- низька стандартизація банківських продуктів і процедур;
- відсутність оперативного контролю над дотриманням правил видачі
кредитів;
- недостатня увага до управління концентраціями;
- недосконалі методології аналізу кредитоспроможності позичальника;
- відсутність стандартів по роботі із заставою;
- неякісний моніторинг;
- недостатньо розвинений аналітичний облік і відсутність інформативною
звітності;
- відсутність внутрішньобанківської статистики;
- відсутність зв'язку системи ціноутворення з рівнем ризиків.
Існують різні методи зниження кредитного ризику. Основними з них, на
нашу думку, є такі [1]: оцінка кредитоспроможності клієнта (наприклад, бальна
оцінка позичальника, тобто визначеннярейтингу клієнта на основі спеціально
розроблених шкал); зменшення розмірів кредитів, що надаються одному
позичальнику; страхування кредитів; залучення достатнього забезпечення;
надання дисконтних позичок.
Усунення всіх перерахованих вище недоліків вимагає системного підходу
і значних зусиль на етапі розробки та впровадження нових стандартів. Але для
банків, націлених на подальший розвиток, необхідною умовою успішної роботи
є наявність ефективної системи управління ризиками. У будь-якому випадку,
початкові витрати сил і засобів на вдосконалення системи ризик-менеджменту з
надлишком окупляться при масовому кредитуванні: продумана організація
кредитних процесів не тільки вбереже від збитків, але й дозволить прискорити
процес ухвалення рішень без збитків для якості кредитного портфеля.
З вищевикладеного можна зробити висновок, що банківська діяльність в
умовах ринкової економіки неминуче пов’язана з ризиком, який присутній при
виконанні будь-яких операцій банку.
Кредитний ризик є невід’ємною складовою банківських діяльності і
займає домінуюче становище в системі банківськх ризиків. Банк може
відмовитись від кредитного ризику шляхом припинення кредитування, проте
цим самим він відмовляється від отримання прибутку. А тому доцільним є
розгляд єдиного механізму управління кредитним ризиком на основі
вироблення процедур кредитування та їх документального забезпечення.
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ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Формування та розвиток системи іпотечного кредитування в Україні все
більше актуалізується з огляду на необхідність реформування вітчизняної
економіки, модернізації її інституційної структури та ресурсного забезпечення.
Функціонування іпотеки як ринкового інституту вирішує економічні проблеми
активізації обігу фінансових ресурсів та задовольняє соціальні потреби різних
верств населення через механізм фінансового ринку. Цим визначається
необхідність розробки й реалізації державної програми забезпечення даних
процесів в Україні, їх наукове обґрунтування з урахуванням загальносвітових
тенденцій розвитку іпотечного ринку та представленням перспектив
трансформаційних перетворень.
У Законі України «Про іпотеку» визначено, що: «іпотека ─ вид
забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у
володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має
право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання
одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно
перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому
Законом» [2].
Серед вітчизняних вчених-економістів, які здійснюють дослідження
проблем іпотечного кредитування, слід зазначити В. Базилевича, І. Лютого, В.
Савича, Н. Погорельцеву, О. Тригуб, О. Гринько та інших. Привертають також
увагу і роботи зарубіжних науковців з даної проблематики, а саме: Н.
Косаревої, Н. Разумової, Н. Рогожина.
У 2013 р., вперше з часу фінансової кризи 2008 р., загальні обсяги
кредитування фізичних осіб зросли ─ на 4,5 млрд. грн. або на 2,4% ─ до 192,7
[1]. Однак на іпотечному ринку зростання не відбулося: обсяги таких кредитів,
виданих українським позичальникам, знижуються вже четвертий рік поспіль.
Станом на 2014 р. вони зменшилися до 62 477 мільйона гривень [1].
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Рис 1. Динаміка обсягів іпотечного кредитування фізичних осіб, млрд. грн.
Джерело. Складено автором на основі [4].

Єдине, в чому 2013-й р. перевершив свого попередника ─ 2012-й р. ─ це
деякі поліпшення в умовах іпотечних кредитів. І хоча несуттєвими ці позитивні
зміни не назвеш, пожвавити кредитування їм не вдалося.
Перша позитивна зміна ─ те, що вибір кредиторів збільшився на третину
для вторинного ринку і майже на 20% для первинного. За останній рік кількість
установ з числа 50-ти лідерів за активами, що видають позики на купівлю
житла на вторинному ринку нерухомості строком на 10 і 15 років, збільшилася
на шість ─ до 27 і 25 банків відповідно, а строком на 20 років ─ збільшилася
на п'ять і склала 19 банків [4].
У сегменті кредитів на купівлю житла на первинному ринку збільшення
склало чотири установи; на початку 2013 року такі кредити строком на 5 і 10
років пропонували 19 банків з 50-ти найбільших, терміном на 15 років ─ 17
банків, строком на 20 років ─ 11 банків (за станом на 27.12.2013 р.) [1].
Друга позитивна зміна минулого року торкнулася реальних ставок за
іпотечними кредитами і полягає в тому, що подорожчання іпотеки змінилося
здешевленням. У позаминулому, 2012 р. середні реальні ставки за кредитами на
покупку житла на вторинному ринку зростали й за підсумками року
збільшившись на 2,5-3,2 п. п. У 2013 р. середні реальні ставки знижувалися, і за
підсумками року реальні ставки на вторинному ринку знизилися на 2-2,5 п. п. ─
до 20-20,6 реальних річних. Кредити на покупку нерухомості на первинному
ринку подешевшали набагато більше: на 2,3-5,2 в.п. - до 18,3-19,4 реальних
річних.
Єдина умова, яка не зазнала ніяких змін за останній рік ─ це розмір
мінімального авансу. Як і в минулому році, один банк з 50-ти найбільших за
розміром активів пропонує позику з початковим внеском 10% від вартості
житла і два банки - з авансом 20%. Пропозиція з авансом 30% є в асортименті у
більшості кредитних установ.
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Також сьогодні важливу роль у розбудові вітчизняного іпотечного ринку
відіграє Державна іпотечна установа (далі ─ ДІУ). Так, основною метою
діяльності ДІУ згідно їїСтатуту є рефінансування іпотечних кредиторів (банків
і небанківських фінансових установ, які проводять діяльність з надання
забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок власних та залучених коштів, у
тому числі коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів, сприяння
подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування.
За дев’ять місяців 2012 р. 820 громадян змогли придбати власне житло,
використовуючи іпотечну програму ДІУ. На це було спрямовано понад 200
млн. грн. коштів установи. Тільки у серпні поточного року банками-партнерами
ДІУ, яких нараховується 113, надано 174 пільгових кредити для придбання
житла на суму майже 43 млн. грн. Сьогодні на розгляді в ДІУ знаходяться ще
220 заявок на суму 46 млн. грн.
Станом на 30.10.2012 р. на балансі ДІУ знаходиться 5153 кредити на суму
846 млн. грн. Загальна кількість кредитів, наданих громадянам за підтримки
ДІУ з дня створення Установи, складає 8500 кредитів на суму 1,3 млрд. грн. [3].
Таким чином, виконуючи функції державного інституту розвитку ринку
іпотечного кредитування ДІУ підтримує баланс інтересів держави, первинних
кредиторів, позичальників та інвесторів.
Сьогодні в умовах складної політико-економічної ситуації важко
спрогнозувати перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні.
Скоріш за все не слід чекати до кінця 2014 року особливо позитивних змін. На
думку експертів, позитивні зміни на вітчизняному іпотечному ринку
відбудуться тільки у разі підтримки держави. Оптимістична модель розвитку
іпотеки в 2014 р. залежатиме від виділення державних ресурсів на іпотечне
кредитування за ціною 3-5% річних, щоб б суттєво пожвавило ринок.
1. Електронний бюлетень НБУ за лютий 2014 [Електронний ресурс]: Офіційний сайт
НБУ. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=57446
2. Закон України «Про іпотеку» № 898-IV від 05.06.2003 р. [Електронний ресурс]:
Офіційний
сайт
Верховної
ради
України.
─
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/898-15;
3. Фінансовий звіт Державної іпотечної установи за підсумками 2012р. [Електронний
ресурс]: Офіційний сайт Державної іпотечної установи – Режим доступу:
http://ipoteka.gov.ua/sites/default/files/fin_zvit_diu_2012.pdf
4. Огляд ринку іпотечного кредитування за 2013р. [Електронний ресурс]: Офіційний
веб-сайт
Простобанк
Консалтинг
–
Режим
доступу:
http://ua.prostobank.ua/zhitlo_v_kredit/statti/kriza_trivae_oglyad_rinku_ipotechnogo_kredit
uvannya_za_2013_rik
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ
НА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Основною характерною рисою економічного розвитку в сучасних умовах
є посилення впливу глобалізаційних процесів на усі сфери життя суспільства.
Участь України у загальносвітових процесах фінансової глобалізації та
інтернаціоналізації банківської діяльності неминуче пов’язана з питанням
доступу іноземного капіталу до вітчизняної банківської системи. У зв’язку з
цим, актуальним є розгляд питань впливу іноземного капіталу на діяльність
вітчизняної банківської системи, що і обумовлює доцільність проведення
досліджень для розвитку цього питання. Приплив іноземного капіталу в
економіку України, зокрема в банківський сектор, породжує нові можливості,
але й нові загрози. У зв’язку з цим підвищується актуальність вивчення
позитивних та негативних наслідків функціонування іноземних банківських
установ в економічних процесах держави.
Банк з іноземним капіталом (BankwithForeignParticipation) – банк, у якому
частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить
не менше 10% [5].
Істотним поштовхом до структурної реорганізації вітчизняної банківської
системи стали прийняті у листопаді 2006 року зміни до Закону України «Про
банки і банківську діяльність», які відкрили іноземному капіталу доступ на
національний банківський ринок [3]. З 2006 р. в Україні з'явилося більше
десятка іноземних фінансових груп, які інвестували в українські банки понад 10
млрд дол. США. У 2006-2008 рр. кількість банків з іноземним капіталом зросла
з 35 до 53 (в т.ч. 17 банків зі 100 % іноземним капіталом), частка іноземного
капіталу в банківській системі – з 27,6 до 40,5 % [1].
В процесі активного приходу іноземних банків в Україну, основні угоди
по злиттю і поглинанню в банківському секторі закривалися по ціні, яка у 5‑6
разів перевищувала вартість капіталу українських банків.
Важливими факторами, які обумовлювали зацікавленість в купівлі
українських банків, були високі темпи зростання ВВП, перспективи розвитку
роздрібного сегменту, недостатньо розвинений банківський сектор і низький
рівень проникнення банківських послуг, а також певне перенакопичення
капіталу в банківському секторі країн ЦСЄ та не зовсім сприятливі ринки
інших країн СНД, які, як правило, були захищені від конкуренції високою
ціною входу на ринок [1].
Разом з тим, щоб відшкодувати високі затрати при входженні на
український ринок, дочірні структури міжнародних банків зосередилися на
розвитку роздрібного сегменту, що дозволяло забезпечити значний приріст
активів і виску процентну маржу.
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В Україні заощадження у 2005-2008 рр. становили відповідно 10; 8; 6; 7 %
від ВВП, обсяги інвестицій в основний капітал – 21; 23; 26; 14 % ВВП. Така
розбіжність в обсягах заощаджень та інвестицій відбиває той факт, що банки
кредитували економіку швидше, ніж українці накопичували заощадження.
Проте роздрібне кредитування розвивалося прискореними темпами. За
2004-2007 рр. обсяг портфеля роздрібних кредитів виріс майже у 5 разів, тоді як
ВВП – лише у 2 рази. Агресивні технології розвитку роздрібного сегменту
дозволили Україні досягти рівня зрілості банківського сектору поряд з іншими
країнами ЦСЄ: якщо, за даними МВФ, за обсягом кредитування роздрібних
клієнтів у 2006 р. Україна посідала сьоме місце серед країн регіону, то станом
на 2007 р. перемістилася на початок списку [1].
Зростання присутності іноземних банків супроводжувалися ризиками і
структурними дисбалансами, серед яких слід відмітити наступні:
відносна дешевизна і легкість доступу до зовнішніх джерел
фінансових ресурсів слугували вагомим аргументом на користь кредитування в
іноземній валюті, що посилювало доларизацію в Україні;
кредитування населення в іноземній валюті для купівлі імпортних
товарів вело до погіршення зовнішнього та внутрішнього товарно‑грошового
балансу, вимивання коштів з України, падіння попиту на продукцію
вітчизняних виробництв, орієнтованих на внутрішній ринок;
українські банки не завжди витримували посилення конкуренції, що
виштовхувало їх з прибуткових сегментів банківських послуг, обумовлювало
втрату великих корпоративних клієнтів;
агресивна стратегія розвитку іноземних банків привела до
утворення надлишкової кількості відділень – у 2007 р. Україна стала першою
серед країн ЦСЄ за кількістю відділень банків на 1 млн населення;
іноземні банки концентрували зусилля на досягненні своїх цілей,
що не завжди співпадали з пріоритетами економічного розвитку України [1].
За статистичними даними 2012 року прослідковується залежність
банківської системи України від таких країн, як Російська Федерація, Кіпр,
Австрія, Франція, Швеція, Нідерланди та Німеччина. Найбільшу частину серед
представлених країн займає Російська Федерація, іноземний капітал якої сягає
30,28% і представлений такими банками, як ПАТ «Альфа банк» (19,9% капіталу
– Росія, 80,1% – Кіпр), АТ «БМ Банк», ПАТ «ВіЕйБі банк», АТ «ВТБ Банк»,
АКБ «Енергобанк», АТ «Петрокоммерц-Україна», ПАТ «Промінвестбанк», АТ
«Русский Стандарт», АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та ПАТ Банк
«Траст» [4].
До позитивних наслідків функціонування банків з іноземним капіталом в
Україні можна віднести такі:
прискорення процесів розвитку фінансових ринків, розширення
спектру банківських послуг та їх якості;
поява іноземних банків може призвести до зниження процентних
ставок на депозити та кредити. Така ситуація була характерна і Східній Європі,
де після переходу банківської сфери під контроль західноєвропейським
компаніям, прибутки за депозитами впали в середньому до 4 - 6% річних;
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швидке впровадження передових технологій банківської діяльності,
зокрема використання досвіду фінансового менеджменту, антикризового
управління, підходів до реорганізації та реструктуризації комерційних банків;
запровадження зарубіжного досвіду управління ризиками;
можливе здешевлення споживчих та іпотечних кредитів,
збільшення термінів їх надання [2].
До негативних наслідків функціонування банків з іноземним капіталом в
Україні можна віднести наступні факти:
діяльність філій іноземних банків може створювати додаткові
ризики для банківської системи, серед основних - ризик банкрутства
материнського банку, ризик спекулятивної діяльності, політичний ризик.
іноземні банки можуть нав’язувати модель деформованого
розвитку, коли цілі іноземних банків не збігаються з соціально-економічними
пріоритетами країни.
можливий неконтрольований відтік капіталу, погіршення
конкурентоспроможності українських банків, ризик залежного розвитку.
Реалізація цих ризиків може спричинити дестабілізацію роботи банківської
системи, зменшення довіри населення до банків [6].
Таким чином, сучасний період розвитку банківської системи та економіки
України, присутність іноземного банківського капіталу, стало невід’ємним
елементом розвитку вітчизняної банківської системи, оскільки іноземні
інвестори вкладають у національну економіку не лише власні капітали, але й
сприяють використанню зарубіжного досвіду ведення банківського бізнесу,
забезпеченню прозорості банківської діяльності, налагодженню відносин з
іноземними державами, інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий
фінансовий простір. Процес припливу іноземного капіталу є об’єктивним і має
низку переваг та недоліків для вітчизняної банківської системи й економіки в
цілому. Належність більшості потужних великих банків іноземним інвесторам
може привести до відпливу фінансових ресурсів, посилення нестабільності,
несподіваних коливань ліквідності банків, втрати суверенітету у сфері грошовокредитної політики. Тому банки з іноземним капіталом підвищать рівень
культури банківського бізнесу в України лише за умови хеджування ризиків їх
функціонування в Україні.
1. Белінська Я., Жаліло Я. Щодо впливу зростання присутності іноземного капіталу на
банківську систему України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/Monitor/Juli2009
2. Геєць В. Іноземний капітал у банківській системі України / В. Геєць // Дзеркало
тижня. — 2009. — № 26 (605). — С. 4—6.
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ВАЛЮТНИЙ РИЗИК В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
В сучасних умовах діяльність банків характеризується більшою
ризикованістю в порівнянні з іншими видами комерційних структур. Тому
актуальним питанням сьогодення є визначення рівня ризику банківської
діяльності в Україні.
З точки зору банку ризик – це потенційна можливість недоотримання
доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок
несприятливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Такі збитки можуть
бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи непрямими (накладення
обмежень на здатність банку досягати своїх бізнес-цілей) [2].
Банківські ризики поділяються на зовнішні та внутрішні. До внутрішніх
належать ризики, що виникають безпосередньо у зв’язку з діяльністю
конкретного банку. Ці в свою чергу поділяються на фінансові та функціональні.
До функціональних відносять такі ризики як: технологічний, операційний,
документальний, зловживань, юридичний, ризик впровадження нових
банківських продуктів, ризик втрати репутації, ризик транзакції. Чим ширше
коло клієнтів, партнерів, зв’язків банку, банківських операцій, послуг, тим
більше внутрішніх ризиків супроводжуватиме його роботу. Ці ризики
необхідно виявляти, оцінювати, мінімізувати та постійно контролювати. До
зовнішніх належать ризики, які виникають у зовнішньому щодо банку
середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності. Це політичні,
правові, соціальні та загальноекономічні ризики, що виникають у разі
загострення економічної кризи у країні, політичної нестабільності, війни,
заборони на платежі за кордон, консолідації боргів, введення ембарго, відміни
імпортних ліцензій, стихійного лиха, приватизації, націоналізації,
неадекватного правового регулювання тощо. Вплив зовнішніх ризиків на
результативність роботи банку виключно високий, управління цими ризиками
найскладніше, а іноді й неможливе.
Проте з метою здійснення банківського нагляду Національний банк
України виділив дев’ять категорій ризику, а саме: кредитний ризик, ризик
ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик,
операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик та
стратегічний ризик [2].
Метою даної роботи є дослідження валютного ризику в діяльності банків
в Україні.
Велика кількість науковців трактують валютний ризик як ймовірність
втрат. Це такі як І. Сало, О. Криклій та ін. Вони характеризують цей ризик як
грошовий збиток та зменшення вартості капіталу банків. Проте не всі вчені
схиляються до думки, що валютний ринок приносить тільки негативні
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наслідки. Наприклад, за Коцином валютний ризик – це ризик, який пов’язаний з
можливістю отримання як збитку, так і прибутку внаслідок несприятливих змін
валютних курсів у період від придбання до продажу позицій у валюті. [1, ст. 82]
Головним органом контролю та регулювання на валютному ринку
України є Національний банк України. Він на основі нормативно-правових
актів та законів встановлює відповідні курси валюти, здійснює ряд
протекціоністських заходів щодо національної валюти, таких як валютні
інтервенції та міжнародні резерви, формуючи відповідний попит та пропозицію
на гроші. Аналогічно визначає Національний банк валютний ризик як наявний
або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через
несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін.
Валютний ризик також проявляється в кредитних операціях банків та має
певний зв’язок з іншими різновидами ризиків, такими як: ринковий, операцій,
інформаційний та багато інших. Він є різновидом ринкового ризику та залежить
від підготовки суб’єкта економічної діяльності до ситуації, яка змінилася на
валютному ринку. На даний момент не існує єдиного плану управління
валютним ризиком, адже кожен банк має свою структуру та ринкові умови.
Тому будь-яка комерційна структура встановлює свої методи та модель
управління ризиками.
В управлінні валютних ризиків банки використовують такі методи:
1. управління валютною структурою балансу;
2. хеджування валютного ризику.
Метою банків є проведення власних обмінних валютних операцій, тобто
здійснення купівлі та продажу валюти та отримувати від цього прибуток. Ці
операції банки проводять за рахунок клієнтів, уникаючи від ризику, який
пов’язаний зі зміною валюти.
Розглянемо динаміку зміни офіційного курсу долара США за період від
1.04.2013 р. до 07.04.2014 р. (рис.1).
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Рис.1. Динаміка зміни офіційного курсу іноземної валюти (долар США)
в Україні
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З рисунку ми бачимо, що з 01.04.2013 р. по 01.02.2014 р. курс валюти
долара США незмінний, тобто він становить 7,993 відносно української гривні.
А вже після 01.02.2014 р. ми бачимо стрімку зміну: то підвищення, то
знаження. З 10.03.2014 р. курс іноземної валюти зростає, тобто для банків
виникає великий ризик у їхній діяльності, адже це призводить до банкрутства,
зменшення вартості капіталу, нездійснення запланованих цілей щодо
поліпшення діяльності банків та багато негативних наслідків.
Розглядаючи ці дані, слід врахувати те, що недооцінка банками валютних
ризиків сприяє до кризових явищ у їх функціонуванні. Прикладами цього
можуть слугувати такі такі банки України як Брокбізнесбанк та Форум банк.
Тому з метою уникнення, попередження, зменшення валютних ризиків банки
проводять відповідну політику. Стабільна діяльність банків України
здійснюється за допомогою економічних нормативів. Ці нормативи
поділяються на нормативи капіталу, нормативи ліквідності, нормативи
кредитного ризику. Наприклад, за нормативом валютного ризику
максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента становить не
більше 25%, а максимальний рівень кредитів, гарантій та поручительств – не
більше 5%.
Отже, збільшують валютний ризик такі фактори, а саме:
1.
коливання валютних курсів;
2.
відкриті валютні позиції.
Також можна виділити й ті чинники, які зменшують ризик, тобто це котроль за
ризиками з боку керівництва, ліміти позицій з боку курівництва та
використання методів хеджуання.
З усього вище названого можна зробити висновок, що валютний ризик у
банківській діяльності має велике значення для її функціонування.
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