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УДК 336.7 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ 

Безвух С.В. 

кандидат економічних наук 

Хмельницький національний університет 

sbezvuch@ukr.net 

 

Механізм управління ліквідністю банку − це сукупність і взаємозв’язок 

управлінських функцій, завдань, суб’єктів, об’єктів, важелів, систем 

забезпечення, принципів, за допомогою яких здійснюється певна послідовність 

теоретично обґрунтованих етапів управління ліквідністю банку, і в кінцевому 

результаті досягається або не досягається поставлена мета. 

На основі проведеного аналізу побудови механізму управління 

ліквідності банку за джерелами [1, 2], нами запропоновано розділити його 

складові на два блоки: формуючий та функціональний. Формуючий блок є 

базовою теоретичною основою для проведення управління ліквідністю і 

включає складові елементи системи управління ліквідністю банку: мета, 

завдання, принципи, суб’єкти, об’єкти, інструменти, підсистеми забезпечення 

та ін. Функціональний блок представляє поетапну послідовність проведення 

управління ліквідністю банку. Створення даних блоків дозволить комплексно 

здійснювати управління ліквідністю банку (рис. 1). 

Для досягнення мети управління ліквідністю банку потрібно розв’язувати 

наступні завдання [3]: 

- щоденний аналіз дотримання банками та їх відділеннями нормативів 

ліквідності, що встановлені НБУ (Н4, Н5, Н6); 

- аналіз впливу окремих факторів на динаміку ліквідності балансу; 

- оцінка ліквідної позиції банку на довільну дату; 

- визначення факторів оцінки ризику з метою його мінімізації; 

- розробка альтернативних варіантів управління ліквідністю та ін. 
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 Рис. 1. Організаційно-економічний механізм управління ліквідністю банку 
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Суб’єкти: Загальні збори акціонерів, Спостережна 

рада, Правління, Ревізійна комісія), КУАП, служба 

ризик-менеджменту, комітети банку, внутрішній 

аудит, функціональні підрозділи, відповідальні за 

проведення активних та пасивних операцій 

  

Об’єкти: структура активів, структура 

зобов’язань, структура власного капіталу 

Ключові завдання механізму управління ліквідністю банку 

Функції механізму 

управління 

ліквідністю банку: 

- регулятивна; 

- захисна; 

- організаційна; 

- контролю; 

- аналітична; 

- інформаційна 

Забезпечення 

управління 

ліквідністю 

банку: 

- інформаційне; 

- організаційне; 
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- кадрове 

М
ік

р
о
ф

ак
то

р
и

 

Принципи: ієрархічності побудови, контрольованості, гнучкості, цілісності, відкритості, пріоритетності, 

інформованості, погодженості, комплексності 
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Головна мета функціонування механізму управління ліквідністю банку:  

забезпечення попиту на кредитні продукти, безперебійного виконання зобов’язань без додаткових втрат та у 

встановлений строк 

Інструменти 

управління 

ліквідністю 

банку: 

- аналіз і оцінка;  

- прогнозування; 

- планування; 

- регулювання; 

- контроль; 

- моніторинг М
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І. Постановка 

(коригування) 

мети 

1. Визначення 

(коригування) 

мети (цілей) 

управління 

ліквідністю 

банку 

ІІ. Аналіз і оцінка ліквідності банку, 

прогнозування її зміни та 

визначення потреби в додаткових 

ліквідних коштах 
1. Якісний і кількісний аналіз та оцінка 

ліквідності банку 

2. Прогнозування 

зміни ліквідності 

банку 

3. Планування 

потреби банку в 

ліквідних коштах 

ІІІ. Розробка та реалізація програми 

дій по управлінню ліквідністю банку 

4. Формування 

стратегії та тактики 

управління 

ліквідністю банку 

5. Визначення методів 

та розробка заходів для 

оперативного 

управління ліквідністю  

ІV. Контроль, моніторинг виконання заходів з управління ліквідністю 

банку 7. Моніторинг і контроль за 

виконанням наміченої програми дій 
8. Оцінювання та аналіз результатів 

виконанням наміченої програми дій 

6. Реалізація наміченої програми дій по 

управлінню ліквідністю банку 
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Суб’єкти управління ліквідністю слід розглядати в розрізі рівнів 

управління: стратегічний (Загальні збори акціонерів, Спостережна рада, 

Правління, Ревізійна комісія), тактичний (КУАП, служба ризик-менеджменту, 

комітети банку, внутрішній аудит), оперативний (функціональні підрозділи, 

відповідальні за проведення активних та пасивних операцій) рівні управління. 

До методів управління ліквідністю банку відносять: метод фондового 

пулу, метод конверсії фондів, метод управління резервною позицією, метод 

сек’юретизації, метод математичного моделювання, метод управління 

кредитною позицією. Кожен банк самостійно обирає для себе метод управління 

ліквідністю в залежності від своїх індивідуальних особливостей. 

При управлінні ліквідністю банку використовуються наступні 

інструменти: аналіз і оцінка, прогнозування, планування, регулювання, 

контроль і моніторинг. 

Аналіз ліквідного стану банку є основою ефективності управлінського 

процесу, і за його результатами приймаються відповідні рішення щодо 

подальшої діяльності. Для аналізу ліквідності банку застосовують: 

порівняльний аналіз (горизонтальний; вертикальний; трендовий; одновимірний; 

багатовимірний), коефіцієнтний аналіз, факторний аналіз, GAP-аналіз, VAR-

аналіз, структурний метод, стрес-тестування. 

Обов’язковим елементом є прогнозування ліквідності банку. Відповідно 

до отриманого прогнозу з урахуванням впливу факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовища проводиться планування ліквідності банку на рік та 

визначаються способи задоволення потреб у ліквідності. За результатами 

отриманого прогнозу також коригуються планові ліміти ліквідності. 

Основними методами планування потреби банку в ліквідних коштах є 

метод грошових потоків, структурний та індикативний метод. 

Регулювання ліквідності банку здійснюється з метою виявлення та 

коригування відхилення фактичних показників ліквідності від планових згідно 

з обраною стратегією управління ліквідністю банку. Зовнішнє регулювання 
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ліквідності банку здійснюється НБУ, а внутрішнє – безпосередньо підрозділами 

банку, відповідальними за управління ліквідністю. 

Регулювання ліквідності здійснюється такими способами, як управління 

активами, пасивами та збалансоване управління. 

Необхідним елементом системи управління ліквідністю банку є контроль 

за виконанням прийнятих рішень та їх дієвість. 

Сутність контролю полягає у нагляді за процесом управління ліквідністю 

банку з метою виявлення відхилень від прийнятих стандартів та порушень 

принципів законності, ефективності та економії матеріальних витрат на 

найбільш ранній стадії з тим, щоб мати можливість прийняти коригування, в 

окремих випадках – притягти винних до відповідальності, отримати 

компенсацію за спричинені збитки або провести заходи щодо попередження чи 

скорочення таких порушень в майбутньому. 

Таким чином, чітко сформований механізм управління ліквідністю банку 

дозволяє покращити ефективність процесу управління нею, а саме забезпечити 

виконання банком своїх зобов’язань з мінімальними витратами та здатність 

фінансувати зростання власних активів. 
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Економічним змістом феномену доларизації є заміщення іноземною 

валютою функцій національної. Функція, що заміщається, поряд із правовим 

статусом використання іноземної валюти є найбільш розповсюдженим 

критерієм, на основі якого дослідники класифікують доларизацію. Економічне 

витиснення національної валюти іноземною має місце у трьох випадках. У 

випадку офіційної доларизації заміщення іноземною валютою функцій 

національної буде відбуватися з підтримання уряду, а у випадку неофіційної 

доларизації буде носити неофіційний, фактичний характер. У випадку власне 

офіційної доларизації іноземна валюта заміщає, як правило, усі функції 

національної в повному обсязі, а у випадку офіційної напівдоларизації і 

неофіційної доларизації заміщення носить частковий характер і може 

торкатися як усі, так і деякі функції національної валюти.  

Узагальнюючи основні положення підходів щодо класифікації 

доларизації, можна також виділити: 

1) доларизацію  розрахунків  (доларизація  платежів, заміщення  валют) – 

іноземна валюта використовується як засіб обігу і платежу на  території  країни; 

2) реальну доларизацію (доларизацію цін) – ціноутворення на товари і 

послуги і встановлення заробітних плат з прив’язкою до іноземної валюти; 

3) доларизацію заощаджень (заміщення активів) – іноземна валюта 

заміщує функцію засобу нагромадження національної валюти; 

4) фінансову доларизацію, при якої фінансові контракти (кредити і 

депозити) номіновані в іноземній валюті. 

mailto:nadija.bodrova@mail.ru
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 Перелік недоліків доларизації для національної економіки є достатньо 

широким, але вони відрізняються в залежності від форми доларизації. Для 

окремих форм доларизації можливі суперечливі наслідки в залежності від 

ієрархії цілей монетарної політики.  

Для ситуації заміщення валют можна виділити наступні негативні 

наслідки. Перш за все, це зниження ступеню підконтрольності наявного 

грошового обігу центральному банку. При цьому відповідно знижується й 

ефективність впливу інструментів центрального банку на наявний грошовий 

обіг, а також виникають труднощі з оцінкою і прогнозуванням потреби 

економіки в готівці. По-друге, можливість використання наявної іноземної 

валюти сприяє розширенню тіньової економіки, що погіршує стан державних 

фінансів. 

Негативні наслідки  реальної  доларизації мають свої особливості. Так, 

при зростанні реальної доларизації центральний банк повинен підсилювати 

монетарні стимули для одержання відповідного результату. Наприклад, у 

випадку, коли центральний банк має намір стимулювати економіку за 

допомогою знецінення національної валюти, тобто зниження ціни експорту в 

іноземній  валюті, при ціноутворенні, що припускає прив’язку до долара,  це 

знецінення національної валюти може призвести до пропорційного підвищення 

цін у національній валюті, а ціни, номіновані у доларах, не зміняться. При 

повній доларизації ціноутворення центральний банк втратить можливість 

впливати на конкурентоздатність через валютний курс. Також, може 

спостерігатися й ослаблення можливостей макроекономічних коригувань через 

номінальні змінні параметри (ціни, валютний курс). Наприклад, надлишковий 

попит в економіці повинен приводити до зростання цін і за рахунок цього – до 

коригування реальної заробітної плати. Однак, зростання ціни обумовить і 

номінальне знецінення валютного курсу. У випадку, коли заробітні плати 

прив’язані до долара, його зміцнення буде означати й автоматичне зростання 

заробітних плат у національній валюті. В результаті реальна заробітна плата не 

скоротиться. 
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Ще одним негативним явищем при доларизації є «острах плавання» 

валютного курсу. При доларизації цін вони мають змінюватися cинхронно зі 

зміною курсу. У цьому випадку впливати на реальну заробітну плату через 

динаміку цін (проводячи стимулюючу політику) влада зможе при фіксованому 

валютному курсі. Поряд з розуміннями обмеження валютного ризику в 

зовнішній торгівлі це стає аргументом на користь фіксованого обмінного курсу. 

Однак у рамках більш тривалого періоду такі дії можуть привести до 

переоцінки національної валюти. 

Основні проблеми, пов’язані з фінансовою доларизацією, обумовлені 

втратою прямого контролю центральним банком над частиною грошової маси 

(її складовою в іноземній валюті). У результаті, формуються наступні негативні 

наслідки цієї форми доларизації: 

1. Втрата автономії в монетарній політиці та зростання «ціни» 

використання інструментів політики. Наприклад, при збільшенні пропозиції 

національної грошової одиниці і фінансової доларизації, через деякий проміжок 

часу частина національної валюти повертається до центрального банку через 

канал купівлі-продажу іноземної валюти. Таким чином, центральний банк, 

спочатку збільшивши грошову пропозицію, буде змушений згодом її 

скоротити. При цьому за користування інструментами монетарної політики він 

буде змушений «заплатити» втратами обсягів золотовалютних резервів. 

2. Підвищення чутливості номінальних змінних макроекономічних 

факторів (цін і валютного курсу) до дій центрального банку. Незважаючи на те, 

що при цьому грошова база збільшиться незначною мірою, грошова маса (за 

рахунок доларової складової) може зрости більш істотно, сприяв зростанню 

цін. У результаті незначний монетарний імпульс може призвести до дуже 

відчутного приросту номінальних змінних. 

3. Негативні зовнішні ефекти. Економічні агенти, маючи емпіричний 

досвід високої чутливості номінальних перемінних до дій центрального банку, 

а також низький ступінь автономності його політики, будуть враховувати ці 

ефекти при формуванні своїх очікувань. У результаті, інфляційні і 
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девальваційні очікування можуть бути високі і волатильні, навіть, якщо у 

визначені проміжки часу центральний банк підтримує консервативну політику. 

На тлі широкого переліку проблем, які створюють реальна і фінансова 

доларизація, доларизація розрахунків бачиться менш небезпечною. Вона не 

обумовлює прив’язку номінальних перемінних (цін, заробітних плат) до іноземної 

валюти, не приводить до концептуальних змін у поводженні економічних агентів і 

механізмах досягнення економічної рівноваги. Але, слід зазначити, що така 

характеристика доларизації розрахунків не означає, що не потрібно проводити 

засобів боротьби з цим явищем. Зниження частки доларизованих розрахунків є 

сприятливим для монетарного середовища. Однак успішне вирішення такої 

задачі при збереженні високого рівня реальної і фінансової доларизації може не 

поліпшити монетарне середовище, оскільки вигоди від зниження доларизації 

розрахунків багато в чому будуть нейтралізовані такими негативними 

наслідками, як зростання непередбачуваності цін у національній валюті та 

зниження реального добробуту, особливо якщо в ціни виробники стануть 

закладати додаткову маржу як інструмент зниження ризику валютного курсу. 

При цьому, при збереженні реальної і фінансової доларизації стимули до 

доларизації розрахунків можуть залишитися досить сильними, а тому частина 

розрахунків в іноземній валюті може переміститися до тіньового сегменту.  

 В якості критерію ступеня успішності монетарної політики щодо 

боротьби з доларизацією є забезпечення цінової стабільності (як необхідної 

умови  економічного зростання) і короткострокової стабілізації випуску ВВП та 

рівня зайнятості.  

 Доларизація, в цілому, стала системним викликом для монетарного 

середовища, знижуючи ефективність монетарної політики. На сьогодні багато 

країн з відкритою економікою знаходяться в «пастці доларизації», що 

характеризується збереженням високої реальної і фінансової доларизації поряд 

з тенденцією зростання негативних шоків при низькій ефективності заходів 

щодо зниження доларизації національної економіки. 
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Проблеми, що пов’язані з функціонуванням ринку банківських послуг є 

одними із ключових напрямків у загальній системі заходів щодо ефективного 

реформування усіх економічних відносин та забезпечення стабільного 

соціально-економічного розвитку як країни загалом так і її регіонів. Після 

здобуття незалежності перед Україною постало надзвичайно важливе завдання 

− побудова вітчизняного ринку банківських послуг, спрямованого на 

підтримання національної економіки та економіки регіонів зокрема. У такій 

ситуації вкрай необхідними стали дослідження науковців, присвячені 

проблемам ринку банківських послуг. Неабияка зацікавленість вчених 

пояснювалася і тим, що становлення ринку банківських послуг при переході до 

ринкових відносин в Україні відбувалося стихійно, без реальної підтримки з 

боку держави, без спеціальних програм, які б визначали чіткі стратегічні і 

тактичні цілі його формування. 

На сьогодні в Україні діючий ринок банківських послуг відстає від ринків-

аналогів інших країн. Слід зазначити, що ринок банківських послуг значною 

мірою формується з регіональних ринків. Варто зауважити, що найбільшим 

викликом банківської національної системи України стали значні регіональні 

диспропорції. Крім того, не лише регіональні особливості є першопричиною 

відмінностей в їх розвитку, а вагоме місце слід відвести відсутності розуміння 

самого змісту регіонального ринку банківських послуг. Відтак, цілком 

актуальним та необхідним постають дослідження, пов’язані з функціонуванням 

ринків банківських послуг в межах окремого регіону. Іншим вектором 

mailto:gok78@ukr.net
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обґрунтування необхідності наукових підходів до вивчення ринків банківських 

послуг на регіональному рівні є твердження науковців, щодо позитивних 

наслідків дослідження та вивчення ринків банківських послуг, котрі 

відштовхуються та беруть свій початок від специфіки розвитку та особливостей 

тих чи інших територій. Таким чином, можна стверджувати, що роль та місце 

регіонів для функціонування та можливостей розвитку ринків банківських 

послуг переходить на значно вищий щабель. 

Варто зауважити, що такі вчені як А. Лузанов, З. Герасимчук, Н. Корецька, 

О. Гладкова, В. Стойка, О. Копилюк переконливо наводять аргументи щодо 

доцільності вивчення саме регіональних аспектів банківської діяльності 

[1,2,3,4,5]. 

У сучасних умовах в економіці кожного регіону виникають ринкові 

відносини з приводу виробництва, розподілу, надання та споживання. Регіон з 

просторового місця економічної діяльності перетворюється не лише в 

активного учасника ринку, але і стає безпосереднім місцем дії цих відносин. 

Останні не існують відокремлено, активно втягуються у ринковий обіг та 

знаходять своє вираження через регіональні ринки. 

При трактуванні поняття «ринок банківських послуг» учені в більшій мірі 

зосереджувалися на макрорівні. Виявлено, що практично в жодному визначенні 

не було знайдено відповіді на питання, а що ж стає основою для формування 

ринку банківських послуг, від чого залежить його становлення і розвиток. 

Звичайно, всі окреслені вище характеристики є важливими та необхідними, але 

ми пропонуємо звернути увагу на те, що ринок банківських послуг, як більш 

глобальне та загальне середовище складається з регіональних ринків 

банківських послуг. У свою чергу, ефективна та раціональна архітектура 

останніх безпосередньо впливає та визначає усю спрямованість 

функціонування ринку банківських послуг. 

Отже, під регіональним ринком банківських послуг пропонуємо розуміти 

сукупність соціально-економічних взаємовідносин, які формуються з 

врахуванням попиту і пропозиції на просторово впорядкованих територіях − 
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регіонах та під впливом інших територіальних особливостей регіону і 

полягають в обміні, розподілі, споживанні банківських послуг. 

Таким чином, в змісті регіональних ринків банківських послуг 

відображається наявність організаційних та економічних аспектів. У ролі 

організаційних − слугуватимуть особливості територіальної організації 

регіональних ринків банківських послуг, в ролі економічних − соціально-

економічні та фінансові умови, що визначають та впливають на їх 

функціонування та розвиток. 

На сьогодні гостро постає питання вивчення та дослідження значення 

регіональних ринків банківських послуг, його ролі і місця для розвитку регіону. 

Адже розвиток банківського бізнесу на регіональному рівні значною мірою 

позначається на перспективах розвитку економіки регіону. Без розуміння змісту 

ринку банківських послуг не можна сподіватися на те, що банківський ринок 

буде не просто механізмом перерозподілу грошових коштів, а стане дієвим 

суб’єктом, що працюватиме на користь і благо регіонального розвитку. 

Регіональні ринки банківських послуг характеризуються певними 

ознаками. Базовими серед них вважаються системність, структурність, 

функціональність, динамічність. У сучасних умовах банківська сфера є досить 

складною та багатогранною ланкою економічної діяльності. Для її вивчення та 

розбудови необхідно застосовувати наукові підходи, які полягатимуть не лише 

в пошуку шляхів розв’язання існуючих проблем, але і у виявленні можливих 

напрямків розвитку. 

Завдяки розкриттю поняття зміст регіональних ринків банківських послуг 

нами була підтверджена їх територіально-організаційна спрямованість: 

територія охоплення, масштаб, залежність функціонування ринків банківських 

послуг від виду регіону, рівня його економічного розвитку, внутрішнього 

складу господарства. А також виявлена соціально-економічна та фінансова 

орієнтація, котра доповнилася суто банківською специфікою: продуктова 

структура, склад учасників ринку банківських послуг. 
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Проведене дослідження дозволило виявити природу та походження  

факторів, що впливають на розвиток регіональних ринків банківських послуг. 

Підсумовуючи проаналізоване, потрібно зазначити, що правильно визначені 

фактори впливу, не лише дозволять вивчити та дослідити особливості 

функціонування ринків банківських послуг в регіонах, а створять передумови, 

направлені на раціональне застосування та пошук шляхів для забезпечення їх 

подальшого розвитку. 

Таким чином, запропонований підхід включає в себе поєднання трьох 

взаємозв’язаних сфер регіонального, ринкового та банківського зрізу. 

Наповнюючи перераховані вище структурні компоненти, певними змістовими 

характеристиками і підтверджуючи їх статистичними даними та частковими 

показниками, створюється можливість комплексного підходу до дослідження, 

що допоможе відслідкувати розвиток регіональних ринків банківських послуг 

та сфокусує увагу на виборі стратегічних орієнтирів розвитку регіональних 

ринків банківських послуг. 
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Проблема антикризового регулювання банківської діяльності набула 

особливої актуальності в останнє десятиліття у зв’язку з глобалізацією 

фінансових ринків і зростанням нестабільності у фінансово-банківській сфері. 

За останні 40 років системні банківські кризи траплялися більше, ніж 120 разів, 

що свідчить про підвищення інтенсивності кризових явищ у банківській сфері. 

Банківська система України, вийшовши з кризи 2008-2009 років, нині 

переживає наймасштабнішу кризу за весь період свого існування. Сьогодні 

тимчасові адміністрації введені у більше, ніж 60 банків. Про зростання глибини 

кризових явищ свідчать такі показники. 

Регулятивний капітал банківської системи України з 01.01.2015 р. 

знизився в 2,3 рази і на 01.10.2015 р. складав 82 млрд. грн. Рівень проблемних 

кредитів з початку 2014 р. зріс практично вдвічі, з 13 % до 24 %. За підсумками 

січня-вересня 45 банків, включаючи 7 неплатоспроможних, отримали збиток на 

загальну суму 72,7 млрд. грн.  Норматив адекватності регулятивного капіталу 

(Н2), який повинен бути не менше 10 %, з 01.01.2015 р. знизився з 15,6 %, і 

станом на 01.10.2015 р. склав 7,09 %.  За III квартал 2015 р. фізичні особи зняли 

з рахунків ще майже 9,4 млрд. гривень і 1,2 млрд. дол. США. Портфель вкладів 

у національній валюті скоротився до 177 млрд. грн., в іноземній - до 9,5 млрд. 

дол. США [1]. 
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Тому сьогодні вкрай актуальним завданням є проведення ефективних 

заходів антикризового регулювання, без яких повернення довіри до банків і 

фінансова стабілізація банківської системи неможливі. 

У сучасній економічній науці антикризове регулювання, зазвичай, 

визначають як комплекс заходів, що застосовуються регулюючими органами 

під час кризи для її подолання [2].  

Антикризове регулювання залежно від стадії (глибини) кризи можна 

диференціювати на такі підвиди [3]: 

 передкризове, яке здійснюється для своєчасного виявлення та 

розв’язання проблем (прийняття рішень) з метою запобігання кризі; 

 регулювання в умовах кризи, метою якого визнається стабілізація 

нестійких станів та збереження керованості об’єкта регулювання; 

 регулювання процесами виходу з кризи, яке здійснюється з метою 

мінімізації втрат і втрачених можливостей під час виведення об’єкта 

регулювання зі стану кризи. 

Залежно від стадії розвитку кризи, антикризове регулювання поділяють на 

[4]:  

 запобіжне, яке використовується в процесі зародження кризи та 

спрямоване на попередження виникнення та розвитку кризових ситуацій; 

 корегуюче, яке використовується в процесі розгортання кризи та 

спрямоване на прогнозування її розвитку та розробку ефективних антикризових 

заходів; 

 стабілізаційне, яке використовується в період загострення кризи та 

спрямоване на зменшення її негативних наслідків, припинення дії кризових 

чинників та реалізації заходів антикризового управління; 

 посткризове, яке спрямоване на розробку та впровадження програми 

посткризового розвитку банківського сектору з урахуванням досвіду 

попередньої кризи. 

Для України сьогодні необхідно застосовувати саме корегуюче та 

стабілізаційне антикризове регулювання.  
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У процесі антикризового регулювання для виконання основних цілей 

забезпечення стабільності банківської системи уряд і центральний банк можуть 

використовувати широкий спектр методів і інструментів (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Схема процесу антикризового регулювання в банківському секторі 

 

Примітка. Власна розробка автора. 

 

Вважаю, антикризове регулювання в банківському секторі економіки 

України має базуватися на забезпеченні двох основних умов: 

 досягнення фінансової стійкості функціонування банківських установ 

на певний визначений проміжок часу (тактичні цілі); 

 підтримання фінансової стабільності банківського сектору як якісної 

характеристики у довгостроковій перспективі (стратегічні цілі). 
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Для досягнення тактичних цілей антикризові дії мають бути спрямовані на 

[3]: 

 визначення достатності короткострокових заходів із забезпечення 

ліквідності банківських установ з метою забезпечення їх платоспроможності; 

 оцінку реального фінансового стану банківського сектору, включаючи 

аналіз фінансового стану окремих банків; 

 диференціацію банків на надійні, фінансово нестійкі та 

неплатоспроможні, які потребують здійснення процедури санації; 

 проведення інспекційних перевірок банків регулюючими органами, а 

також залучення послуг аудиторських компаній; 

 оцінку витрат на проведення рекапіталізації та визначення фактичних 

потреб у рефінансуванні; 

 реалізацію невідкладних заходів із припинення зростання збитків 

банківського сектору в умовах фінансової кризи шляхом проведення санації 

неплатоспроможних банків, або ж проведення процедури банкрутства для 

безнадійних банків. 

Антикризові заходи, спрямовані на досягнення стратегічних цілей мають 

базуватися на [2]: 

 вдосконаленні законодавчої і нормативної бази  з метою забезпечення 

ефективного функціонування банківського сектору; 

 реалізації комплексу заходів, спрямованих на досягнення 

макроекономічної стабільності як передумови стабільності банківського 

сектору; 

 узгодженні дій центрального банку з діями органів державної влади з 

приводу формування ефективної інституціональної структури банківського 

сектору; 

 проведенні реструктуризації банківського сектору шляхом поділу 

проблемних банків (виведення частики проблемних активів банку), злиття та 

поглинання (перехід під патронат фінансово стійкого банку), а також уведення 
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тимчасових адміністрацій з подальшою зміною власності (приватна власність із 

часткою держави або перехід у повну державну власність). 

Правильне застосування Національним банком антикризових заходів 

сприятиме стабілізації фінансової ситуації у банківській системі України.  
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В умовах кризових явищ, що виникають в нашій країні, страхування несе 

надзвичайно велику суспільну функцію, а саме: зменшує ризик безпорадності 

перед надзвичайними ситуаціями. 
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Рівень страхових виплат є показником, що впливає на довіру споживачів 

до страхових продуктів, які пропонуються на ринку. За еталон цього показника 

часто приймають середнє значення рівня виплат для Великої Британії (67 %) як 

історично країни з високорозвиненим страховим ринком та стандартами. В 

Україні цей показник зменшується протягом останніх років (табл. 1). У 2012 

році він становив 26,2 %, у 2013 році – 24,5 % та в 2014 році – 21,2 %. 

Відповідно він є занадто низьким порівняно з аналогічними показниками 

розвинених страхових ринків. Дане заниження рівня страхових виплат 

негативно впливає на імідж вітчизняних страхових компаній, ринок загалом, 

адже посилює недовіру з боку страхувальника, і над цією проблемою варто 

працювати усім суб’єктам ринку. 

Таблиця 1 

Динаміка чистих страхових виплат та їх рівня в Україні за 2012-2014 рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 

2014 р. до 2012 р. 

2012 2013 2014 
абсолютне 

(+,-) 

відносне (%) 

Чисті страхові 

премії 

17 970,0 20 277,5 21 551,4 3581,40 19,93 

Чисті страхові 

виплати 

4 699,2 4 970,0 4 566,6 -132,60 -2,82 

Рівень страхових 

виплат, % 

26,2% 24,5% 21,2% -0,05 -19,08 

Примітка. Власна розробка автора за даними Нацкомфінпослуг 

 

Якщо проаналізувати страхові виплати за видами страхування, то можна 

констатувати, що найвищим рівнем чистих страхових виплат характеризується 

медичне страхування, де цей показник постійно зростає від 69,2 % у 2012 р. до 

72,4 % – у 2014 р. [1]. 

Страхування наземного транспорту також характеризується доволі 

високим показником рівня чистих страхових виплат, який зростає від 42,6 % у 

2012 р. до 46,3 % – у 2014 р., проте саме цей вид страхування можна 

охарактеризувати як найрозвиненіший і найконкурентніший в Україні, оскільки 

його показники, близькі до показників розвинених страхових ринків [1]. 
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Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 

характеризується дещо нижчим рівнем страхових виплат, який практично не 

змінюється протягом 2012 – 2014 років і становить 40,5 % [1]. 

Що стосується страхування кредитів, то рівень чистих страхових виплат у 

2012 році становив 14,0%, у 2013 році він значно виріс – до 32,9 % відповідно 

та доволі різко знизився у 2014 р. – до 14,4 % [1].  

На особливу увагу заслуговує інше добровільне страхування, до якого 

належить страхування фінансових ризиків, внаслідок чого рівень чистих 

страхових виплат помітно зменшується: з 39,9 % у 2012 році до 3,7% у 2014 

році [1]. Це спричинено ситуацією, що склалася на ринку фінансових послуг – 

стагнація фінансових послуг банківських і небанківських установ. 

До причин, які можуть впливати на рівень страхових виплат, можна 

віднести такі чинники, як: – ціновий; – кількісний; – юридичний; – 

кон’юнктурний [2]. 

Ціновий чинник зумовлюється інфляційними тенденціями та зміною 

страхових тарифів. Розглядаючи показник рівня страхових виплат за кілька 

років, то вплив цього чинника нівелюється, оскільки він спричиняє не тільки 

підвищення величини страхових премій, але й підвищення оцінки об’єктів 

страхування, а отже, і страхових виплат. Можливий лише лаг у часі, що може 

спричиняти зміну показника за один рік порівняно з попереднім, але не 

впливатиме на середній показник за кілька років.  

Кількісний чинник зумовлюється кількістю страхових випадків, які 

можуть змінюватися з року в рік, наприклад, у зв’язку зі стихійними лихами чи 

з інших обставин.  

Низький рівень страхових виплат в Україні спричиняється переважно 

тільки юридичним та кон’юнктурним чинниками. Юридичний чинник 

пов’язаний з численними відмовами страхових компаній у виплаті страхових 

відшкодувань через формальні причини.  
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Кон’юнктурний чинник представляє собою структуру страхових виплат і 

платежів за видами страхування, а також рівень виплат за окремими 

страховими компаніями, що є учасниками страхового ринку.  

Здійснений аналіз виявив різні проблеми у різних видах страхування. 

Одні види страхування певною мірою відповідають прийнятим світовим 

стандартам і їх можна вважати конкурентними. Інші види страхування 

продовжують бути нерозвиненими або монополізованими. Тому для 

покращення ситуації у таких проблемних видах страхування повинні звернути 

свою увагу державні регулятори, зокрема Національна комісія з регулювання 

ринків фінансових послуг. 
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ефективного функціонування банківської системи держава має створювати 

адекватні умови та надавати гарантії зайняття банківською діяльністю. Однією 

з таких гарантій виступає банківська таємниця. 

Наявність інституту банківської таємниці є не тільки обов’язковою 

державною гарантією для забезпечення свободи та недоторканості особистого 

життя громадян, проголошеної як конституціями більшості демократичних 

країн світу, так і міжнародними договорами. Забезпечення інформації режимом 

банківської таємниці в країні є одним із необхідних атрибутів для збереження 

захисту колективних економічних інтересів осіб, що провадять діяльність у 

сфері бізнесу через правовий інститут юридичних осіб. 

Потреба у чіткому та логічному визначенні поняття банківської таємниці 

та меж її правового захисту обумовлюється посиленням економічної 

конкуренції в умовах розвитку ринкових відносин в Україні, і, як наслідок, 

пріоритетне значення для суб’єктів господарювання має захист банківської 

таємниці за допомогою правових засобів. Аналізуючи сучасний стан 

дослідження правового регулювання банківської таємниці в Україні, виникає 

безліч дискусійних питань, на які необхідно звернути увагу.  

По-перше, недостатня вичерпність дефініції банківської таємниці у 

контексті її розгляду у різних нормативно-правових актах. Правовий режим 

банківської таємниці в Україні визначається Цивільним кодексом України [2], 

Законом України «Про банки та банківську діяльність» [1], де надано наступне 

тлумачення банківської таємниці. «Банківська таємниця – інформація щодо 

діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі 

обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні 

послуг банку». Наведене у законі України «Про банки і банківську діяльність» 

визначення дає розуміння, що відомості, які становлять банківську таємницю 

— це інформація, отже відносини стосовно банківської таємниці регулюються, 

зокрема, і Законом України «Про інформацію» [4], аналіз норм якого дозволяє 

дійти висновку, що банківська таємниця є різновидом таємної, отже відповідні 
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відомості поширюються тільки в суворо передбачених законом межах і 

порядку. 

По-друге, існує проблемне питання розмежування «банківської» і 

«комерційної» таємниці та відмежування їх від суміжних за значенням понять. 

Проте аналіз чинного законодавства дає нам можливість визначити принципові 

відмінності між банківською та комерційною таємницею.  

1. Банківська таємниця належить до категорії таємної інформації в силу 

своєї назви, а комерційна – належить до конфіденційної.  

2. На відміну від банківської таємниці, зміст та обсяг якої визначається 

лише законодавчо, перелік відомостей, що є комерційною таємницею, фізичні 

чи юридичні особи визначають на власний розсуд.  

3.Банківську таємницю становлять чужі відомості, тобто відомості про 

клієнтів та кореспондентів банку, і тому банк не має права на свій розсуд 

розпоряджатися зазначеними відомостями без наданої на те згоди. У той же час 

відомості, що становлять комерційну таємницю, можуть перебувати у власності 

банку [5]. 

Таким чином, згідно із змістом ст. 60 Закону України «Про банки та 

банківську діяльність» [1] та беручи до уваги встановлений перелік відомостей, 

що становлять банківську таємницю, деякі фахівці у сфері інтелектуальної 

власності, стверджують, що банківська таємниця охоплює набагато ширше 

коло відомостей, ніж комерційна таємниця, і по суті «поглинає» її. Проте, інші 

вважають, що поняття «банківська таємниця» і «комерційна таємниця» в 

законодавстві України згадуються як окремі, наприклад, у ст. ст. 231, 232 

Кримінального кодексу України [3]. Розмежування законодавцем режимів 

банківської та комерційної таємниці є цілком логічним, адже кожний з них 

захищає різний обсяг інформації. 

По-третє, розглядаючи реальну практику, банківська таємниця може бути 

ефективним засобом приховування злочинних грошових коштів. В умовах 

політичної і економічної кризи в України проблема розвитку інформаційного 

шахрайства набуває особливої актуальності. Адже існують думки щодо 
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прямого впливу кризових явищ в світовій економіці на рівень тінізації 

діяльності підприємств та відповідно на рівень вчинення корпоративних 

злочинів, до яких входить розголошення банківської таємниці. Проте цей 

інститут являє собою важливий аспект як особистого життя, так і 

корпоративної діяльності. На сьогоднішній день інформацію в рамках 

банківської таємниці Фіскальна служба України, наприклад, може отримати 

лише за рішенням суду, хоча це являє собою досить складний процес.  

По – четверте,  міжнародна практика правового регулювання банківської 

таємниці розвивається у різних напрямках. У багатьох країнах світу 

спостерігається тенденція до законодавчого обмеження її недоторканності. 

Зараз у Швейцарії, наприклад, і уряд, і парламентська більшість, і галузеве 

«Банкірське об’єднання» – виступають за те, щоб перетворити країну в 

сучасний, прозорий і з податкової точки зору бездоганний світовий фінансовий 

центр. Наприклад у стосунках з США Швейцарія вже остаточно і повністю з 

1 липня 2014 року відмовилася від принципу банківської таємниці, коли в 

Швейцарії набрали чинності положення американського закону «Про 

оподаткування іноземних рахунків». Також у травні 2015 року Швейцарія 

підписала угоду з Євросоюзом про автоматичний обмін інформацією про 

рахунки своїх громадян. З 2018 року країни ЄС будуть регулярно отримувати 

імена, адреси, податкові ідентифікаційні номери і дати народження своїх 

громадян із рахунками у Швейцарії, а також дані про баланс їхніх рахунків [6]. 

У США ж банківська таємниця регулюється у контексті комерційної таємниці 

та охороняється багатьма законами. Згідно до Уніфікованого Закону США про 

комерційну таємницю: «Комерційною таємницею є інформація, у тому числі 

формула, зразок, компіляція, програма, пристрій, метод, техніка або процес, яка 

має самостійну економічну цінність, дійсну або потенційну, у силу того, що не 

є загально відомою або легко доступною з використанням необхідних засобів 

для осіб, які можуть отримати економічну вигоду від її розкриття або 

використання; та є предметом зусиль, що є розумними за відповідних обставин 

для збереження її секретності»[5]. 
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На основі проведеного дослідження ми можемо сформулювати наступні 

висновки: по-перше, в Україні все більше виникає потреба у створенні єдиного 

закону, який регулював би узагальнені та конкретизовані поняття будь-якої 

таємниці (у т.ч. банківської). Це обумовлено двома обставинами: практичною 

потребою в регламентації певної групи суспільних відносин, що виникають у 

зв'язку з комерційною таємницею, які не урегульовані нормами права та 

відсутністю законів, здатних виконати цю функцію; по-друге, необхідно 

доповнити перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці, такими 

видами інформації: інформація, що міститься в установчих документах; 

інформація, що підлягає розкриттю емітентом цінних паперів, інформація про 

діяльність благодійних організацій та інших некомерційних організацій; 

інформація про ліквідацію юридичної особи, порядок і терміни заявлення 

вимог його кредиторами тощо.  
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Дослідженню ролі еліти у житті суспільства присвячена велика кількість 

робіт науковців – філософів, політологів, соціологів. Однак, об’єктом уваги є 

політична еліта. Роль інтелектуалів у різних сферах життя суспільства, їх вплив 

на соціально-політичні процеси досі не отримує належного розуміння і 

висвітлення. Стосується це і фінансової еліти. Лише поява окремих нарисів і 

перекладів публікацій, організація і проведення фінансистами і банкірами 

конференцій, «круглих столів» свідчать про усвідомлення елітою необхідності 

осмислити власну роль на сучасному етапі розвитку суспільства та зайняти 

свою нішу. На прикладі Японії ми показували, яку роль відіграють 

інтелектуали у процесі прийняття політичних рішень і законів, як 

забезпечується взаємодія еліти, суспільства і влади у питаннях розробки і 

реалізації стратегії розвитку держави та вирішення конкретних проблем [1]. 

Криза у банківській системі України, що супроводжується чисельними 

соціальними потрясіннями, стала яскравим свідченням дисфункції банківської 

еліти. Для того, щоб еліта була здатна реалізувати свою професійну та 

соціальну місію,  її потрібно виховати як еліту, тобто, прищепити ті професійні 

і соціальні якості, завдяки яким фахівець має стати не лише висококласним 

експертом у своїй галузі, але і суб’єктом влади, що може ефективно впливати 

на процес прийняття рішень на різних рівнях влади. Це завдання освіти, як 

інституту, що виконує функції професійної та громадянської соціалізації 

особистості. Ефективна реалізація функцій соціалізації передусім потребує 
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з’ясування суті тих завдань, які повинна виконувати інтелектуальна еліта у 

конкретній сфері.  

Інтелектуальна еліта не наділена владними політичними статусами, але це 

не означає відсутності її владної суб’єктності. У трикутнику влада – еліта – 

суспільство вона, за призначенням, має відігравати ключову роль: уособлювати 

у кожному соціальному середовищі «мозковий» та духовний центр; 

організовувати діяльність соціальних інститутів у конкретній сфері життя 

суспільства згідно вимог і критеріїв соціальної відповідальності;  бути 

ініціатором та організатором тиску на владу з метою прийняття нею рішень, що 

сприяють прогресу у відповідній галузі. Перше вимагає високого 

професіоналізму, а наступне – поєднання професійних і громадянських якостей. 

Організація та здійснення тиску на владу реалізується кількома шляхами, 

передусім, через створення соціальних інститутів у різних сферах життя 

суспільства. Чи то профспілки, які покликані захищати інтереси представників 

певних професій перед роботодавцем та владою, чи групи інтересів, діяльність 

яких спрямована поширення у суспільстві певних духовно-культурних 

цінностей, чи групи, що ставлять за мету тиск на владні інститути для 

вирішення конкретних проблем суспільства – мета діяльності має бути чітко 

усвідомлена, засоби реалізації – чітко визначені,  маси – організовані. Це справа 

еліт.  

По-друге, рішення влади, спрямовані на вирішення проблем, 

забезпечення розвитку конкретних галузей, які не спираються на фахові 

експертні оцінки відповідних еліт, як неодноразово переконувалися на 

власному досвіді, мають наслідки, протилежні бажаним, а саме – руйнування 

цілих галузей, соціальні конфлікти та системні кризи. У кожній сфері постійно 

виникають певні загрози і небезпеки, вчасно усвідомлювати і адекватно 

реагувати на які можуть лише ті люди, які мають глибокі знання і системне 

бачення. Тому еліта повинна здійснювати постійну діагностику, бути тим 

запобіжником, який не допускає руйнування системи ні внаслідок об’єктивних 



Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків  

31 

чинників, ні внаслідок некомпетентних чи злочинних дій влади, ні внаслідок 

пасивності мас.  

По-третє, інтелектуальна еліта, як «мозок» суспільства, здатна бачити не 

тільки проблеми окремих галузей чи підсистем, а усвідомлювати суть 

причинно-наслідкових зв’язків на рівні соціуму, відповідно, лобіювати інтереси 

не лише окремих соціальних спільнот, а у їх взаємозв’язку з іншими, 

представляти, таким чином, інтереси суспільства. Усі ідеї, спрямовані на 

забезпечення прогресу у будь-якій галузі і у суспільстві в цілому, зароджуються 

і плекаються у головах інтелектуалів, вони ж доносять їх до мас, і тільки тоді, 

коли ідеї оволодівають масами, створюються передумови для їх реалізації. 

Еліта, як найактивніша група в суспільстві, формує певну ідею, робить її 

доступною масі й, зрештою, мобілізує соціальні спільноти на її втілення. Така 

функція властива елітам у кожному соціальному середовищі. Завдяки 

інтелектуалам суспільство здатне думати і продукувати новації. Чим менше 

виражена ця здатність, тим більше народ знаходиться у полоні ілюзій та 

забобон, тим легше ним маніпулювати не прикладаючи навіть значних зусиль. 

По-четверте, суспільство неминуче ділиться на еліту і масу і очевидно, 

цей розподіл не зникне, і еліта ніколи не буде складати більшість суспільства. 

Однак, будучи меншістю, еліта повинна здійснювати просвітницьку місію у 

своєму середовищі. Саме еліта повинна змушувати народ думати, сумніватись, 

задавати питання і шукати на них відповідь. Якщо суспільство втрачає 

здатність думати, воно швидко опиняється у «мишоловці» і розуміє це, коли 

дверцята у же зачинилися, а часто, і тоді не розуміє. В Україні влада 

переходила до представників різних політичних сил, кожна із яких вносила свій 

вклад у справу знищення еліти і звільнення народу від необхідності думати. То 

ж сьогодні ті осередки еліт, які ще залишились, повинні паралельно вирішувати 

два завдання: відродження та відтворення еліти і елітного середовища у своїй 

галузі; реалізувати просвітницьку місію, спрямовану на формування потреби 

думати на основі знання, сприяти поширенню знань.  
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По-п’яте, одним із ключових векторів діяльності еліт має бути 

спрямованість на забезпечення ефективної системи представництва соціальних 

інтересів на усіх рівнях влади. На нашу думку, головних шляхів забезпечення 

ефективності є два: безпосередня участь еліт у процесі прийняття владних 

рішень через представників у системі влади та через постійний тиск на органи 

влади інститутів громадянського суспільства, ядром яких є еліти; політична 

соціалізація мас у кожному середовищі на основі базових демократичних норм і 

цінностей та усвідомлення власних соціальних інтересів.  Тобто, інтелектуальна 

еліта має рекрутувати і еліту політичну, а також, сприяти усвідомленню масами 

власних соціально-політичних інтересів та виробленню вміння захищати їх 

правовими шляхами. 

Якщо інтерпретувати усе вищесказане стосовно банківської еліти, 

можна визначити ключові вектори професійної і громадянської соціалізації 

майбутніх банкірів. 1. Формування системних фахових знань, завдяки яким 

людина із вищою освітою має стати експертом у своїй галузі, здатним не лише 

аналізувати різноманітні фактори впливу на процеси, що відбуваються у 

банківській системі, але і розробляти рішення, спрямовані на забезпечення 

стабільності банківської системи для впровадження через інститути державної 

влади. 2. Виховання активістського типу громадянської культури. Майбутня 

еліта повинна не лише усвідомлювати потребу постійно впливати на владу, але 

і бути здатною здійснювати такий вплив цивілізованими шляхами. Тому 

заклади освіти мають бути не лише навчально-науковими інститутами, вони 

повинні стати інститутами громадянського суспільства. Це означає, що 

діяльність органів студентського самоврядування – студентських рад, 

профспілок має відповідати сутності самоврядування. Вони повинні 

перетворитися із виконавчих і формально представницьких на нормотворчі і 

лобістські у межах закладу, на дорадчі і лобістські – на рівні громадянського 

суспільства. 3. Виховання соціально відповідального ставлення до власної 

професійної та громадської діяльності. 
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Монетарне регулювання є суттєвим важелем впливу на діяльність та 

розвиток банківської системи. Ступінь її розвитку визначає стабільність 

фінансової системи країни та можливість протистояння зовнішнім шокам у 

період глобальних потрясінь на світових фінансових ринках. Вивчення 

нагальних питань монетарного регулювання знайшло своє відображення у 

значній кількості досліджень, водночас привертає увагу відсутність єдиних 

підходів до визначення його сутності, що ускладнює визначення умов 

ефективного монетарного регулювання розбудови банківської системи з 

високим ступенем розвитку. Тому дослідження сутності поставленого питання 

залишається актуальним і свідчить про необхідність узагальнення виявлених 

підходів до його трактування. 

Визначення сутності монетарного регулювання розвитку банківської 

системи необхідно здійснювати на підставі поступового аналізу змісту 

категорій, які містяться у цьому понятті. Перш за все необхідно визначити, що 

являє собою категорія «монетарне регулювання».  

В економічній літературі часто зустрічається ототожнення таких 

категорій, як «монетарне регулювання», «монетарна політика» та «грошово-

кредитна політика». У словнику української мови «регулювання» означає дію 
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за значенням «регулювати», а саме слово «регулювати» означає 

впорядковувати що-небудь, керувати чимось, підкоряючи його відповідним 

правилам, певній системі [1]. Слово «політика» (від грецького слова πολιτική – 

державні та суспільні справи) означає загальний напрямок, характер діяльності 

держави, певного класу або політичної партії. Тобто перша категорія виражає 

дії із досягнення поставлених цілей, а друга – цілі. Зокрема, деякі науковці, 

наголошуючи на відмінності між «регулюванням» та «політикою», надають 

таке визначення вищезгаданим категоріям: «грошово-кредитна політика – 

комплекс визначених цілей, направлених на досягнення конкретного результату 

в певний період часу, зокрема, на якісне покращення грошово-кредитних 

відносин у країні і, як наслідок, на досягнення стійкості національних грошей, 

зростання інвестицій, підвищення зайнятості, доходів та об’ємів виробництва», 

при цьому зазначається, що «грошово-кредитне регулювання являє собою 

комплекс конкретних дій центрального банку країни, направлених на 

досягнення цілей, поставлених та передбачених його ж грошово-кредитною 

політикою» [2]. 

Синонімічне вживання «монетарна» та «грошово-кредитна політика» 

обумовлено неоднозначністю перекладу словосполучення «monetary policy», 

яке трактують як «грошова політика», «грошово-кредитна політика» або 

«монетарна політика», оскільки в перекладі з англійської «monetary» означає 

«грошовий» або «валютний», зокрема, «monetary union» перекладається як 

«валютний союз». Сучасна європейська економічна наука не розмежовує 

грошово-кредитну та валютну політику, розуміючи їх як одне ціле, тобто 

політику держави у грошовій сфері, при цьому вживається категорія 

«монетарна політика». Проте у пострадянських країнах їх розглядають окремо, 

вірогідно, це пов’язане з тим, що більш ніж 80 років «валютна політика 

здійснювалася переважно адміністративними методами при здійсненні 

валютних операцій в режимі валютної монополії» [3].  
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Виходячи із вищезазначеного, необхідно здійснювати розмежування 

поняття «монетарне регулювання» і «монетарна чи грошово-кредитна 

політика». 

Наступним кроком у з’ясуванні сутності монетарного регулювання 

розвитку банківської системи буде визначення категорії «розвиток», яка може 

трактуватися як «поява нових якісних станів, нових типів організації, систем, 

що народжуються з попередніх систем. Це зміни, які є розгортанням 

можливостей, що знаходяться в попередніх якісних станах» [4]. З огляду на 

необхідність визначення цієї категорії стосовно банківської системи, 

«розвиток» можна розглядати як необхідність розбудови можливостей 

переходу до якісно нового стану банківської системи. 

Визначаючи значення категорії «банківська система», слід відмітити, що 

одна частина науковців визначає її як сукупність банків, інша – як сукупність 

кредитних установ, тим самим ототожнюючи поняття банківської та кредитної 

системи, хоча перша категорія входить до складу другої. 

У деяких випадках складовими банківської системи визначають 

сукупність банків, банківського ринку, банківської інфраструктури та 

законодавства. Проте банківське законодавство потрібно розглядати не як 

елемент системи, а як інструмент державного управління банківською 

системою. Також можна виключити з цього переліку банківський ринок, 

оскільки ринок визначається як багатофункціональна система, тобто система 

відносин. Замість нього до вище названого списку, доцільно внести зв’язки та 

взаємовідносини між елементами банківської системи.  

До складової банківської системи доцільно включити банківську 

інфраструктуру, яка містить сукупність організацій та установ, які 

забезпечують діяльність банківської системи. Крім того, необхідним є 

включення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який сприяє 

підкріпленню функції довіри населення до банків, породжуючи позитивний 

ефект впевненості у надійності зберігання депозитних заощаджень.  
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Отже, враховуючи вище викладене, монетарне регулювання розвитку 

банківської системи – сукупність дій центрального банку країни у монетарній 

сфері, направлених на набуття нових якісних змін складовою кредитної 

системи держави, яка включає в себе центральний банк та інші банки, 

зареєстровані в установленому порядку, Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб, банківську інфраструктуру та взаємовідносини між ними. 
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Циклічний характер розвитку національної економіки України 

обумовлює нові виклики до вітчизняних банків із державною участю для 

забезпечення макроекономічної стабільності держави. Банківська система 

України зазнала серйозних впливів і увійшла в період системної нестабільності, 

що, безумовно, відобразилось на її фінансових результатах та інституційній 
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структурі. За таких обставин гостро постає питання щодо стійкості та 

надійності банківських установ. Банки за участю держави становлять у 

банківській системі 24 % за активами та 28 % за капіталом, а реалізація 

функцій, покладених на них державою, довіра з боку населення, потребує 

прийняття стратегії розвитку та проведення зваженої політики для подальшого 

зміцнення фінансової стійкості та надійності. 

Проблемні питання розвитку банківських систем у своїх наукових 

публікаціях висвітлювали зарубіжні та вітчизняні науковці, зокрема: 

Г.М. Азаренкова, О.І. Барановський, Л.П. Бєлих, В.В. Вітлінський, О.Д. Вовчак, 

А.А. Гриценко, Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Л. А. Клюско, С.М. Кузьменко, 

А.Я. Кузнецова, О.І. Лаврушин, Р.Л. Міллер, В.І. Міщенко, М. Олсен, 

П.С. Роуз, С.А. Святко, Дж. Ф. Сінкі, Т.С. Смовженко, Дж. К. Ван Хорн, 

Н.М. Шелудько та інші. Незважаючи на значну кількість публікацій, теоретичні 

засади та методологічні підходи, слід констатувати, що управління фінансовою 

стійкістю банків для розвитку національної економіки України, зокрема банків 

з державною участю, потребує подальших досліджень. 

Фінансова стійкість банку – це стан банку, який характеризується 

збалансованістю фінансових потоків, достатністю коштів для підтримки своєї 

платоспроможності та ліквідності, а також рентабельною діяльністю. Зокрема 

В.М. Живалов під стійкістю розуміє «здатність банку чітко й оперативно 

виконувати свої функції в динамічних умовах ринкового середовища, 

користуватися довірою клієнтів» [1, с.69]. О.В. Дзюблюк вважає, що «стійким є 

той банк, який здатний витримати максимальний, граничний рівень 

непередбачуваних втрат, за котрого він зберігає стан ефективного 

функціонування» [2, с.29]. В. В. Іванов [3, с.28] та Ю.С. Масленченков [4, с.26] 

визначають стійкість банку, підкреслюючи властивість стабільності діяльності 

поточній і прогнозованій перспективі, а також залежність від багатьох 

зовнішніх та внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів відносять: стійкість 

національної валюти; упорядкованість державних фінансів, поєднана з 

відсутнім або невеликим бюджетним дефіцитом; низький рівень інфляції; 
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довіра громадян до кредитно-фінансової системи країни; незначні обсяги 

відпливу капіталу за кордон; сприятливий інвестиційний клімат за наявності 

джерел для довгострокового кредитування. До внутрішніх факторів, які 

впливають на стабільність банку, належать якість менеджменту, пов’язана з 

грамотним розподілом праці, правильною кредитною та дисконтною політикою 

банку, стратегією банку, ефективним банківським маркетингом, дотриманням 

існуючих економічних нормативів, установлених НБУ, та чинного 

законодавства, професійними якостями керівництва банку тощо. 

Згідно звіту НБУ cтаном на 01.01.2015 р. у Державному реєстрі банків 

зареєстровано 182 банки [5], але вже в жовтні 2015 р. їх кількість зменшилася 

до 120. Державна участь у вітчизняній банківський системі представлена через 

такі банки, які контролюються державою та державі належить більше 

п’ятдесяти відсотків статутного капіталу – ПАТ «Державний ощадний банк 

України», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», 

ПАТ «Державний земельний банк», ПАТ «Укргазбанк» (92,9998 % капіталу), 

ПАТ «Родовід Банк» (99,9937 % капіталу), який отримав ліцензію санаційного 

банку, ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку» (99,9945 % 

капіталу), а також такі, в яких держава бере участь опосередковано – 

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», де 24,9397 % акцій банку належать Київської міської 

державної адміністрації, ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк», у 

статутному капіталі якого 18,32 % належать державі в особі Міністерства 

інфраструктури України через державні підприємства, ПАТ ««АКЦІОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»», держава, в особі Державного космічного 

агентства України, бере участь у статутному капіталі – 18,33 % [6].  

Рейтинг фінансової стійкості банків на українському фінансовому ринку 

показав, що найкращі показники сьогодні демонструють представництва  

іноземних банків, коли суттєва підтримка з боку західних материнських 

холдингів дозволила їм досягти високих показників ліквідності, рентабельності 

та інших індикаторів стійкості. Так, за підсумками 2014 року найбільш 

стійкими, за рейтингом Forbes, виявились польський Кредобанк, французький 
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Креді Агріколь та американський Сітібанк [7]. Банки з державною участю 

демонструють середній рівень стійкості, що можна вважати свідченням 

неефективного управління їх фінансовою стійкістю при наявної внутрішньої 

здатності (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рейтинг фінансової стійкості банків з державною участю  

в капіталі в 2014 р. [7] 
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Відповідність статутного капіталу активам 3 3 4 2 4 

Проблемність кредитів 2 2 1 2 1 

Підтримка та ризики власників 4 4 2 1 2 

Рентабельність власного капіталу 1 1 1 1 1 

Ліквідність банку 
     

Безперебійність виплат 4 4 3 4 1 

Системне значення банку 4 4 3 2 2 

Сумарний рейтинг 2,95 2,75 2,5 2,25 1,6 

Сумарний рейтинг (по нормальним квартилям)* B B B C D 

*Рівень: А – «високий», B – «середній», C – «задовільний»; D – «низький». 

Більшість показників фінансової стійкості банку базується на визначенні 

достатності капіталу для покриття банківських ризиків та на оцінці структури 

капіталу, яка визначає якісний склад балансового капіталу. Характерно низьким  

показником, що зменшує рейтинговий бал стійкості для всіх банків з 

державною участю, є рентабельність власного капіталу, що обчислюється 

відношенням чистого прибутку до середньорічної вартості власного капіталу. В 

усіх банках з державною участю цей показник найнижчий і становить всього 

лиш 1 рейтинговий бал. Також залишає бажати кращого і ліквідність банків з 

державною участю, тобто їхня спроможність забезпечувати своєчасне 

виконання своїх грошових зобов’язань, завдяки збалансованості між строками 

та сумами погашення розміщених активів і строками та сумами виконання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
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зобов’язань, а також строками та сумами інших джерел і напрямів 

використання коштів. 

Все це, ще раз свідчить про те, що стратегія розвитку банків з державною 

участю повинна принципово новою. Н. Яресько наголошує, що «подальша 

підтримка державних банків за рахунок бюджетних коштів повинна 

здійснюватись виключно в контексті зміни філософії їх роботи». Це перш за все 

стосується стратегічних цілей, корпоративного управління та бізнес-моделей 

державних банків. 

Отже, прийняття стратегії розвитку банків з державною участю, 

спрямованої на підвищення їх фінансової стійкості банків та ефективності 

функціонування, ключове питання розвитку національної економіки України.  
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Тривалий час Україна відчуває циклічність економічних процесів, гостро 

потребує фінансової стабільності, налаштовується на тривалу стагнацію та 

активно шукає шляхи структурних економічних перетворень. Основними 

загрозами для національної економіки є деіндустріалізація промислового 

комплексу, мілітаризація, загострення бюджетно-боргових проблем у секторі 

державних фінансів тощо. Результати дослідження аналітичного центру 

ForexClub в Україні показали, що в 2015 році внутрішній ринок «дуже слабкий 

в умовах високого інфляційного тиску і негативних реальних доходів 

населення, в той час як переорієнтація експорту з СНД на європейські ринки 

проходить мляво, а імпортозаміщення розвивається тільки в найбільш 

динамічних і низьковитратних секторах – харчової та легкої промисловості» 

[1]. Такий стан значною мірою зумовлений дефіцитом фінансових ресурсів, 

адже в інвестиційній сфері спостерігається стагнація. Зокрема, в 2014 р. частка 

інвестицій в структурі ВВП зменшилася та досягла 14 % ВВП, обсяг 

капітальних інвестицій скоротився на 11,8 %. При цьому вітчизняні 

підприємства в 2014 р. забезпечили власними засобами 71,5 % потреб, а тільки 

2,7 % витрат на капітальні інвестиції здійснювались за рахунок зарубіжних 

інвесторів [2]. Тому питання активізації інвестиційного кредитування та 

поглиблення програм міжнародного співробітництва в системі фінансового 

забезпечення інноваційних перетворень економіки України набувають 

особливого значення. 

У формування теоретико-методологічних засад довгострокових 

позикових ресурсів вагомий внесок зроблено провідними економістами, 
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зокрема такими вченими, як Р. Барро, Ш. Бланкарт, Д. Долан, Дж. Кейнс, 

А. Лернер, Ріхард і Пеггі Масгрейв, Ф. Модільяні, А. Пігу, Д. Рікардо, Д. Сакс, 

П. Самуельсон, Д. Сорос, Д. Стігліц та інші. Проблемні питання кредитно-

інвестиційної діяльності знайшли відображення у наукових працях зарубіжних і 

вітчизняних учених: С. Боринця, О. Вовчак, А. Гальчинського, О. Єременка, 

Г. Климка, Л. Красавіної, М. Крупки, А. Кузнєцової, Д. Лук’яненка, 

Т. Майорової, С. Науменкової, Д. Полозенка, Ю. Полунєєва, О. Плотнікова, 

В. Рокочої, Л. Саакадзе, Т. Смовженко, В. Суторміної, В. Федосова, 

А. Філіпенка, Н. Шелудько та інших. Однак багато проблем інвестиційної 

сфери, зокрема взаємовідносин України з міжнародними фінансовими 

організаціями, залишаються не дослідженими, що обумовило актуальність 

дослідження.  

Метою роботи є дослідження економічної сутності та ролі інвестиційного 

кредиту, аналіз досвіду та визначення пріоритетних напрямів співробітництва з 

міжнародними фінансовими організаціями в умовах модернізації національної 

економіки. 

Інвестиційний кредит завжди був і залишається важливим важелем у 

стимулюванні розвитку економіки. За його допомогою прискорюється процес 

обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Інвестиційний 

кредит – це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу 

фінансування інвестиційних заходів на засадах повернення і, як правило, з 

виплатою відсотка [3, с.5-6]. Інвестиційний кредит відзначається такими 

ознаками: цільовий характер та специфічний об’єкт розміщення позикового 

капіталу; забезпечення розширеного відтворення основного капіталу 

позичальника; реалізація на основі загальноекономічних принципах 

кредитування. У ринковій економіці інвестиційний кредит [4, с.31]: 

 задовольняє інвестиційний попит економіки як окремих регіонів, так і 

країни загалом, процес трансформації заощаджень та нагромаджень в 

інвестиції; 
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 сприяє розширенню виробництва та реструктуризації економіки 

(розширеному відтворенню засобів виробництва та виробничих відносин), 

оскільки є важливим джерелом фінансування капітальних інвестицій; 

 джерело забезпечення науково-технічного прогресу та обслуговування 

інноваційного процесу; 

 підвищує ефективність виробництва та більш повно задовольняє потреби 

суспільства, сприяє зменшенню важкої та малокваліфікованої праці, 

зростанню продуктивності праці та доходів працівників через упровадження 

прогресивної техніки та технології; 

 дає можливість формування людського капіталу через використання його на 

здобуття освіти, придбання житла; 

 ефективний інструмент інтеграції національної економіки у світову 

економічну систему. 

Реалізація стратегічних завдань модернізації національної економіки   

визначальною мірою залежить від ролі міжнародних фінансових організацій у 

формуванні інвестиційних ресурсів. На сьогодні одним з найвагоміших та 

найбільш диверсифікованим інвестором/кредитором проектів, пов’язаних із 

модернізацією економіки та розвитком приватного сектору в Україні, є ЄБРР. 

За всі роки співпраці з Україною загальний обсяг інвестицій становив 7,46 млрд 

євро та було реалізовано 346 проектів. Інвестиційна діяльність ЄБРР є досить 

рівномірною, сума річних інвестицій складає близько 1 млрд євро, наприклад, у 

2009 р. ця сума становила 1,01 млрд євро та було реалізовано 40 проектів, 

2010 р. – 970 млн євро (25 проектів), 2011 р. – 1,02 млрд євро (40 проектів), 

2012 та 2013 роки характеризувалися зниженням інвестиційної потужності – 

920 млн євро (35 проектів) та 800 млн євро (30 проектів) відповідно, у 2014 році 

сума річних інвестицій досягла свого максимуму та становила 1,210 млрд євро 

(36 проектів).  

ЄБРР вирізняється виразною спрямованістю своєї діяльності на розвиток 

приватного сектора та ключової інфраструктури. Банк має добре 

диверсифікований портфель проектів. Увага зосереджена на таких 
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пріоритетних напрямах реформування української економіки, як розвиток 

малого та середнього бізнесу, агропромислового комплексу (27 %), банківсько-

фінансової системи (23 %), енергетичного сектору(24 %) та інфраструктури 

(26 %) [5]. Особливо важлива підтримка з боку ЄБРР проектів, які сприяють 

розвитку муніципальної інфраструктури міст України. У 2016 році ЄБРР планує 

збільшити частку муніципального кредитування, зокрема проекти будуть 

пов’язані з водо- та теплопостачанням, освітленням, міським транспортом, 

розвитком інфраструктури. Співпраця буде здійснюватися майже зі всіма 

обласними центрами. Також першочергового значення надається програмам, 

пов’язаним з кредитуванням малого та середнього бізнесу, для забезпечення 

підприємців дешевими коштами. Для цього ЄБРР налагоджує стосунки з 

фінансовими посередниками шляхом використання кредитування малого 

бізнесу по каналах діючих комерційних банків таких, як  ПАТ «Укрексімбанк», 

ПАТ «Мегабанк», ПАТ «UniCredit», ПАТ «Райффайзен-банк» тощо. Проте, слід 

зазначити, що ЄБРР висуває досить високі вимоги до співпраці і тому таких 

банків небагато, загалом їх менше десяти. Однією з перешкод для розвитку 

таких проектів є валютні ризики, які ніхто не хоче приймати в умовах 

економічної кризи. Для вирішення цієї проблеми ЄБРР шукає можливості 

конвертації своїх кредитів у національну валюту – гривню, зокрема через 

випуск власних гривневих облігацій [6]. 

Досвід співробітництва України з ЄБРР свідчить про те, що головною 

перепоною на шляху покращення співробітництва є вирішення Україною низки 

питань, зокрема: подолання корупції на всіх рівнях, збільшення ефективності 

роботи судової системи, проблеми політизації тарифів, реформування окремих 

державних компаній, відсутність необхідної інформації стосовно технічних 

аспектів співпраці з ЄБРР. 

Отже, можна відзначити, що пріоритетом державної економічної 

політики повинно стати поглиблення програм міжнародного співробітництва. 

Україні необхідно подолати імідж країни небезпечної для інвестицій. Цьому, на 

нашу думку, буде сприяти чітка концепція побудови якісно нових відносин з 
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більшістю міжнародних фінансових організацій, яка б переводила кредитно-

інвестиційну діяльність на стратегічний рівень, чітко побудований на 

національних інтересах України. 
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Останнє десятиріччя характеризується появою інноваційних платіжних 

засобів, чому сприяють сучасні тенденції розвитку фінансового ринку, науково-
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технічний прогрес. Внутрішні та міжнародні платежі з використанням новітніх 

платіжних засобів збільшуються як за кількістю, так і за обсягами. Нові засоби 

платежу не з’являються випадково і не є новою формою розваг ІТ-ентузіастів, 

їх поява – об’єктивний процес, котрий є задоволенням нових проблем та 

підвищених вимог до ефективності, надійності, швидкості та зручності 

платежу. 

Аналіз джерел і публікацій свідчить про те, що, незважаючи на 

підвищення активності українських авторів у даному напрямку, за останні роки, 

у вітчизняній науковій літературі все ще недостатня увага приділяється 

теоретичним питанням емісії та використання електронних грошей порівняно із 

деякими країнами СНД та Європи. Проблемним питанням, пов’язаним з обігом 

електронних грошей, присвячені наукові праці зарубіжних і вітчизняних 

учених, зокрема М.Д. Алєксєєнка, М. Вудфорда, А. Генкіна, Ч. Гудхарда, 

Б.С. Івасіва, М. Кінга, С. Кляйна, Б. Коена, Д. Кочергіна, П.М. Кравця, 

С. Лельевельдта, Д.Б. Лозовика, І.О. Лютого, О.О. Махаєвої,  В.І. Міщенка, 

А.М. Мороза, Н.М. Пантєлєєвої, М.І. Савлука, П.М. Сенища, Р. Селджіна, 

Т.С. Смовженко, Л. Уайта, Б. Фрідмана А. Шамраєва, Б. Шміта та інших. 

Економісти називають сучасний період розвитку електронних грошей 

«дитячим», підкреслюють віддаленість перспективи їх щоденного та 

повсюдного використання, що на даний момент є лише теоретичною 

концепцією. Проте вчені визнають, що електронні гроші мають широкі 

перспективи розвитку, а їх потенціал є мало дослідженим, який завдяки 

розвитку інформаційних технологій може перетворити їх на реальний 

платіжний інструмент економічного життя. 

Метою роботи є дослідження сутності електронних грошей, 

особливостей їх регулювання, емісії та поширення в Україні. 

У директиві 2000/46/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про 

започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами електронних 

грошей та пруденційний нагляд за ними» вказано наступне визначення поняттю 

«електронні гроші»: «Грошова вартість, яку представлено у вимозі до емітента, 

які, по-перше, зберігаються на електронному пристрої, по-друге, випускаються 

для одержання коштів на суму, не меншу за вартість у грошовому вираженні, 
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по-третє, приймаються як засоби платежу за зобов’язаннями іншими, ніж 

зобов’язання емітента» [1]. У Законі України «Про платіжні системи та переказ 

коштів в Україні», у визначенні електронні гроші додатково уточнюється, – це 

одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як 

засоби платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовими 

зобов’язаннями цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі 

[2]. У виданні «Банківська енциклопедія» визначено, що «електронні гроші – 

грошові зобов’язання емітента в електронному вигляді, які знаходяться на 

електронному пристрої у розпорядженні користувача» [3]. Слід відмітити, що 

деякі визначення вказується на властивості та функції електронних грошей. 

Систематизація та критичний аналіз тлумачень поняття «електронні гроші» 

дозволяє визначити такі їх спільні характеристики: одиниці вартості, які 

зберігаються на електронному пристрої; різновид або нова форма кредитних 

грошей; засіб платежу; грошове зобов’язання емітента [4].  

Вимоги, що регулюють випуск і використання електронних грошей в 

Україні, викладено в статті 15 Закону України «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» та Положенні про електронні гроші в Україні, 

затвердженому постановою Правління Національного банку України від 

04.11.2010 № 481 [5].   

На сьогодні Національний банк України дозволяє використовувати такі 

платіжні системи для здійснення операцій з електронними грошима, як 

«Максі», MasterCard, Visa, «MoneXy», НСМЕП, «ГлобалМані» тощо. Банками, 

які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з 

законодавством України є: АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 

ПАТ «УКРСОЦБАНК» та інші. Сума платіжних операцій із використанням 

платіжних карток, емітованих українськими банками щороку зростає. Загальна 

сума операцій з використанням платіжних карток зросла до 1019035 млн. грн. у 

2014 році, що на 76,9 % більше, ніж у 2011 році, а за перші три квартали 

2015 року сума операцій з використанням платіжних карток склала 865892 млн 

грн (рис. 1).  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/page2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/page2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10
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Рис. 1. Динаміка суми операцій з використанням платіжних карток, 

емітованих українськими банками, млн грн 

 

Позитивною тенденцією є щорічне зростання питомої ваги 

безготівкових платежів у загальній кількості операцій з використанням 

платіжних карток. Так, якщо у 2011 році питома вага безготівкових платежів 

складала 8 %, а отримання готівки – 92 %, то у 2015 році питома вага 

безготівкових платежів серед загальної кількості операцій зросла до 31 %, що 

свідчить про зростання довіри і прийняття нових засобів платежу серед 

банківських клієнтів в Україні. Також, 21 травня 2015 року була офіційно 

зареєстрована та внесена до реєстру платіжних систем НБУ система інтернет-

платежів WebMoney.ua, яка у 2013 році була заблокована судом. 

Серед головних проблемам розвитку електронних грошей в Україні 

варто виділити слабке вивчення теоретичних питань їх емісії, мало 

досліджений потенціал, обмежена кількість платіжних систем, зареєстрованих 

Національним банком України, обмеження суми електронних грошей на 

електронному пристрої, який поповнюється у розмірі 4000 гривень і обмеження 

річного обсягу операцій за допомогою такого пристрою у сумі 62000 гривень, 

досить низький рівень довіри населення до електронних грошей як до 

платіжного засобу [6].  

Проте протягом останніх років спостерігаються тенденції, котрі свідчать 

про розвиток ринку електронних платіжних засобів на території країни, зокрема 

лібералізація законодавства по відношенню до реєстрації емітентів 
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електронних грошей, а також збільшення суми та питомої ваги платіжних 

операцій, здійснених за допомогою електронних платіжних засобів. 
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передачу зобов’язання у звичайній операції на основному (або 

найсприятливішому) ринку на дату оцінки за поточних ринкових умов (тобто 

вихідна ціна), незалежно від того, чи спостерігається така ціна безпосередньо, 

чи оцінена за допомогою іншого методу оцінювання» [1, п. 24]. Тобто ми маємо 

справу з об’єктивно існуючим показником оцінки вартості об’єкту продажу на 

визначену дату. Проте умови визначення цього показника дуже часто є 

суб’єктивними. Тому визначення, яке надано в МСФЗ 13, важливе більш для 

теорії, ніж для практики обліку. 

Дія цього стандарту в першу чергу стосується банківських установ, 

бухгалтерський облік у яких повинен вестися за міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Серед усіх стандартів найбільш широко в практиці фінансових установ 

використовуються міжнародні стандарти, у яких розглядаються питання 

використання фінансових інструменти. Це Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання» та 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка» і Міжнародні стандарти фінансової звітності 

7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та 9 «Фінансові інструменти». 

Саме у цих стандартах справедлива вартість найбільш широко 

використовується з метою поточної оцінки. Оцінка фінансових інструментів 

проводиться і змінюється практично щодня на фінансових ринках. Вона є 

результатом тенденцій, що складаються на цих ринках, і змінюється дуже 

динамічно. Найбільшою динамікою з фінансових ринків відрізняється 

валютний ринок, однак і ринок фінансових інструментів набагато більш 

динамічний, ніж ринок звичайних (нефінансових) активів і зобов’язань, а також 

ринок підприємств як цілісних комплексів.  

Щодо використання справедливої вартості в практиці обліку серед вчених 

і практиків є протилежні висловлювання. Більшість авторів до недоліків 

справедливої вартості відносять неможливість документального підтвердження 

рівня оцінки, що використовується з метою шахрайства, відзначають складність 

і суб’єктивність її визначення за відсутності активного ринку (що також стає 

спокусою для маніпулювання звітністю), технічні проблеми при переоцінці 
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(вибір бази оцінки, визначення ступеня зносу та строку корисного 

використання (для основних засобів) тощо. Найбільш серйозні заперечення 

щодо використання справедливої вартості в практиці обліку висловлював Дж. 

М. Зак [2]. Всі ці зауваження мають особливе значення для підприємств і 

фінансових установ України, які працюють в умовах епохи первісного 

накопичення капіталу, високої інфляції та тотальної неповаги до законодавства.  

Які ще переваги та недоліки оцінки за справедливою вартістю можна 

відзначити? Якщо мова йде про нефінансові активи та зобов’язання, то до 

достоїнств справедливої вартості зазвичай відносять велику достовірність 

активів і зобов’язань в порівнянні з традиційними видами оцінки. Вважають, 

що це важливо для інвесторів при їх рішенні інвестувати свій капітал в активи 

конкретних компаній, а також для всіх користувачів в умовах високої інфляції 

(галопуюча або гіперінфляція), коли всі види оцінки крім заснованих на 

справедливій вартості на дату звітності різко спотворюються. Звісно, що в 

умовах високої інфляції лише звітність, яку складено за поточною вартістю на 

дату звітності, надає об’єктивну інформацію про стан справ на підприємстві. 

Тому в умовах гіперінфляції оцінка за справедливою вартістю визнана МСБО 

29 для багатьох видів активів і зобов’язань єдино можливою. В цьому випадку 

для компаній, що представляють звітність, плюс справедливої вартості в тому, 

що при використанні оцінки за справедливою вартістю не з’являється 

інфляційний прибуток і тому не вилучається з податком на прибуток частина 

власного капіталу. 

Найбільш важливі аргументи «проти» використання справедливої 

вартості саме для фінансових інвестицій наступні: «квазісправедліві» оцінки 

похідних фінансових інструментів, «труднощі оформлення визначення; 

тенденція посилення «проціклічності»; складне врегулювання зобов’язань ...» 

[3, с. 46]. 

Ці аргументи автори пояснюють так: «...відокремлення подання 

справедливої вартості свідчить про її специфічність як окремого виду оцінки, 

що має вельми невизначену природу… не на користь справедливої вартості 

свідчить і взаємозалежність між справедливою вартістю і проциклічністю, – 
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облік за справедливою вартістю підсилює ефекти ринкових коливань цін, які 

впливають на вартість інструментів, а під час розгортання кризових явищ 

можуть бути причиною глобального «розпродажу активів» ... Продовженням 

цієї тенденції є складне врегулювання зобов’язань, оцінених за справедливою 

вартістю, – в разі падіння кредитного рейтингу емітента знижується і вартість 

його зобов’язань, унаслідок цього за катастрофічного фінансового становища 

емітент отримує прибуток» [3, с. 46]. 

Не всі з цих пояснень можна вважати обґрунтованими. Так, 

обґрунтування першого аргументу «проти» не витримує критики. У МСФЗ 13, 

який почав розроблятися в 2011 році і був затверджений в 2013 році, дано 

розгорнуте визначення справедливої вартості, а остання редакція 

Концептуальної основи в цей час вже була затверджена (в 2010 році). Таким 

чином, МСФЗ 13 є подальшим розвитком системи міжнародних стандартів. 

Важко погодитися з тим, що «в разі падіння кредитного рейтингу 

емітента знижується і вартість його зобов’язань, унаслідок цього за 

катастрофічного фінансового становища емітент отримує прибуток». Якщо в 

цьому випадку (при катастрофічному фінансовому стані) і можна говорити про 

прибуток, то це вже прибуток банкрута. Інша справа, що при не 

катастрофічному зниженні кредитних рейтингів компанія одночасно з цим буде 

відображати в звітності збільшення прибутку, що не є нормальним, але це є 

одним з парадоксів обліку. 

Щодо об’єктивності інформації у фінансовій звітності у випадку 

переоцінки за справедливою вартістю, це протиріччя може бути вирішено 

наступним чином: необхідно поряд з даними за два суміжних періоди ввести 

ще одну графу, щоб дані за попередній період були наведені у двох оцінках: за 

справедливою вартістю та за фактичною собівартістю. Таку інформацію 

передбачено надавати МСФЗ 13, але вона повинна надаватися не у 

розрахункових таблицях, а безпосередньо в формах фінансової звітності. 
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Сьогодні Україна переживає істотні політичні, культурні та економічні 

трансформаційні процеси, що супроводжуються банківською кризою. Істотно 

впливає на діяльність банків і нестабільність національної валюти. Кількість 

банків, що перебувають у стані ліквідації має тренд до збільшення, багато 

банків стають неплатоспроможними. Однією з головною причиною такої 

ситуації, крім економічної кризи, може бути негативна динаміки якісного 

розміщення залучених банками фінансових ресурсів. Надаючи кредити банки, в 

більшості випадків керувалися прибутковістю своїх операцій, ігноруючи ризик 

неплатежів, у результаті структура кредитних портфелів виявилася досить 

залежною від економічних обставин у країні. Через недостатній рівень 

капіталізації банків, сформованих резервів у більшості випадків не вистачає на 

покриття кредитних ризиків і банки не можуть вирішити ті виклики, які 

постали перед ними: відплив депозитів, різке скорочення рівня прибутковості 

та ін.  

Незважаючи на великий доробок як вітчизняних так й іноземних науковців 

банки продовжують виконувати неефективний фінансовий менеджмент, що 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=394683&cat_id=393571
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=394683&cat_id=393571
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підтверджується показниками їхньої фінансової звітності, тому виникає 

необхідність проведення підвищення рівня фінансової культури широкої 

аудиторії та ознайомлення її з сучасними напрямками досліджень у сфері 

фінансового менеджменту за напрямком фінансового аналізу у рамках 

фінансової діагностики банку, так як саме вона є підґрунтям для управлінських 

рішень. 

Мета: продовження циклу публікацій про дослідження сучасного стану та 

напрямку розвитку теоретичних напрямків, які посередньо або прямо 

торкаються  діагностики фінансового стану банку. 

У рамках дослідження проаналізовано лише невелика частка теоретичних 

доробок вітчизняних учених з 2002-2014 рр., які захищали свої дисертаційні 

дослідження за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» [3]. 

Ми не випадково починаємо дослідження розвитку діагностики 

фінансового стану банку з 2002 року. Отримавши незалежність в 1991 році, 

Україна по об’єктивним причинам не могла дати за невеликий проміжок часу 

великої маси науковців, що мали відповідну кваліфікацію в діагностиці 

фінансового стану банку, не готові вони були і до тих трансформаційних змін, 

що відбувалися в економіці.  Банківська система тільки починала формуватися, 

і в своєму теперішньому вигляді сформувалася лише з 1996 року.  

У сучасній економічній літературі України, серед великої кількості 

теоретичних доробок не існує однієї пріоритетної течії, дослідники вивчають 

окремі аспекти діагностики фінансового стану банку і подекуди відокремлено 

від основного процесу [3]. 

Незважаючи на досить обмежену вибірку вхідних даних, дослідження 

українських науковців свідчать про те, що  економічна природа та цілі аналізу 

фінансового стану, діагностики банкрутства та оцінки кредитоспроможності 

підприємства в цілому є ідентичними. Виходячи з єдності методичних 

прийомів, основних функцій та завдань згаданих видів процедур, ми 

підтримуємо думку Приймак С.В. про те, що  їх доцільно об’єднати під 

узагальнюючою назвою «фінансова діагностика» [2]. 
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Отже, детермінуємо поняття «фінансова діагностика» – це процес 

ідентифікації якості фінансового стану підприємства та визначення чинників, 

які впливають на його фінансові параметри. Метою діагностики є інформаційне 

забезпечення управлінських рішень [2]. 

Аналізуючи сучасні підходи до діагностики фінансового стану банків їх 

можна розділити на такі групи: 1) коефіцієнтний аналіз й аналіз однорідних 

груп (Німеччина, США); 2) рейтинґові системи оцінки, що передбачають 

ранжування банків (США, Італія, Франція, Росія, Україна, Польща); 

3) комплексні оцінки банківського ризику (Великобританія, Нідерланди); 

4) статистичні моделі (системи «попереднього реагування») (США); 

5) макропруденційний аналіз (країни – члени МВФ) [1]. 

Основним недоліком зазначених проаналізованих теорій, методів, 

наукових концепцій зазначених у цьому дослідженні є досить малий відсоток їх 

використання в реальній дійсності, їх участі в автоматизації банківської 

діяльності. Об’єкти, що вони вивчають живуть своєї життям,  відокремлено від 

зазначених теорій. Для ліквідації таких диспропорцій досить критичним постає 

реалізаціях таких економічних теорій у формі програмного забезпечення. 

Особливо важливо це для фінансової діагностики банку як комплексного 

процесу, за Приймак С. В. – фінансова діагностика є інформаційною функцією 

фінансового контролінгу на підприємстві [2]. 

Питання доцільності інформатизації даних теорій випливає з поступового 

розвитку людства, його антропогенезу. В історії людського суспільства кілька 

разів відбувалися радикальні зміни у сфері обробки інформації, які можна 

назвати інформаційними революціями. Наслідком подібних перетворень було 

придбання людським суспільством нової характеристики – інформаційності. 

Американський вчений, філософ О. Тоффлер зазначав, що за останні 50 тис. 

років на Землі змінилося 800 поколінь людей, але всі нововведення сучасного 

світу технічних цінностей були зроблені останнім, восьмисотим поколінням 

(перед 1972 роком). Цілком доцільним та поступовим кроком в історії світової 

економіки є створення та функціонування інформаційної економіки.  
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Беручи до уваги банки, потрібно наголосити, що вони вже функціонують в 

нових умовах, умовах інформаційної економіки, коли економічні операції 

проходять в режимі реального часу, звітність формується на певний момент 

часу t без участі основних працівників банків. 

Перед економічною теорією постануть нові вимоги: обов’язкова практична 

перевірка будь-яких гіпотез з урахуванням вже існуючих економічних умов 

(проведення економічного експерименту шляхом моделювання та обробки 

економічної інформації програними засобами електронно-обчислювальної 

техніки (ПЕОМ)); розвиток методів обробки економічної інформації, що 

дозволить обчислення, зберігання, повторне використання та побудову 

економічних моделей в режимі реального часу. Все це дозволить економічній 

теорії зробити великий стрибок за напрямком прогнозування та оцінки будь-

яких економічних процесів. 

Підводячи підсумок, ми акцентуємо на тому, що у даній роботі наведений 

спрощений аналіз розвитку економічної теорії за напрямом діагностики 

фінансового стану банку. Більш докладно ефективність методик, методи 

запропоновані науковцями буде розглянуто в наступних публікаціях. 
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Сучасний процес глобалізації характеризується взаємозалежністю та 

інтеграцією країн, суспільств, економік і культур. У контексті «п’ятої свободи» 

– свободи руху знань активізуються процеси освітньої мобільності, учасники 

яких мають можливість не тільки отримати нові знання за перспективними 

напрямками освіти і науки, але й ближче познайомитися з іншою культурою, 

покращити знання з іноземної мови, отримати досвід міжкультурного 

спілкування. В переважній більшості українські студенти та дослідники 

прагнуть використовувати освітні стипендії як трамплін, щоб залишитися на 

Заході з метою працевлаштування. Ціною, яку доводиться платити більшості 

освітніх мігрантів за шанс набути впевненості у своєму майбутньому, є 

необхідність вживатися в чужу культуру і середовище життєдіяльності.  

Піднесення академічної мобільності в Європі вимагає, крім завдань, 

пов’язаних суто із процесами інтелектуальної, освітньої мобільності, не 

залишати осторонь питання, які стосуються взаємовідносин освітніх мігрантів з 

місцевою культурою та середовищем життєдіяльності а саме: питання 

економічної, психологічної та соціокультурної адаптації. Під останньою 

розуміють пристосування людини чи групи людей до умов нового 

соціокультурного середовища, а отже, і до нових ціннісних орієнтацій, норм 

поведінки, традицій, ритуалів із тим, щоб прийняти нову культуру і, таким 

чином, благополучно жити в новому культурному середовищі [1].  

При дослідженні взаємодій приймаючого соціуму і мігрантів у т.ч. 

освітніх, найбільш поширеною є інтеграційна модель. Навчання, стажування, 

проведення наукових досліджень за кордоном сприяють соціальній інтеграції 

осіб в приймаючий соціум країн наступним чином: 1) іноземні студенти мають 

mailto:semivlk@rambler.ru
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можливість доступу до соціального та культурного капіталів приймаючої 

сторони; 2) час, проведений закордоном, дозволяє освітнім мігрантам, повною 

мірою відчути місцевий менталітет, познайомитися з іншою культурою, 

покращити комунікативні здібності, отримати безцінний досвід 

інтернаціонального спілкування й виховання, скористатися шансом бути 

працевлаштованим для подальшого професійного розвитку; 3) за час навчання 

за кордоном студенти отримують більші можливості пройти стажування в 

провідних компаніях Європи, особливо ті студенти, які мають підвищену 

зацікавленість та активність щодо наукових та прикладних досліджень; 

4) зайнятість у період навчання допомагає отримати професійний досвід, який 

має полегшити працевлаштування після отримання диплома, що є потенційно 

великою перевагою при пошуку роботи. 

Щодо освітніх міграцій в Україні, то за час державної незалежності 

потужними освітніми центрами, які притягували міжрегіональні потоки 

студентів, стали практично всі регіони. Переїзд на навчання в інший регіон 

відкриває перед молодою людиною нові можливості інтеграції в мовно-

культурний простір, знайомство з історією, релігією, традиціями, побутом. 

Отже, багатоманіття освітніх потоків визначають також й специфіку соціальної 

інтеграції освітніх мігрантів. 

Політична ситуація в країні останніх років вносить певні корективи у 

процеси освітніх міграцій, зокрема, суттєво зростають обсяги освітніх 

переміщень з Донецького регіону в інші регіони України. Сьогодні дозволено 

приймати на навчання учнів із зони АТО та АР Крим на навчання до 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів  інших 

регіонів України. Особливості соціальної інтеграції освітніх мігрантів пов’язані 

і є наслідком життєвих ситуацій студентів-переселенців, які через воєнно-

політичні причини переїхали в інші регіони України для продовження 

навчання. Так, у результаті досліджень Інституту регіональних досліджень 

НАН України в листопаді 2014 р. переселенців із зони АТО до Львівської 

області виявлено, що серед найбільш гострих проблем нематеріального 
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характеру на новому місці перебування студентів є: неможливість бачитися із 

сім’єю (12,5 %) та неприйняття іншого майбутнього України (87,5 % опитаних). 

Домінуюча кількість відповідей за останнім питанням можна пояснити високим 

рівнем патріотизму освітніх мігрантів, які підтримують цілісність держави та 

«бачать» Донецьку й Луганську області в складі України. З другого боку, вибір 

цього варіанту відповіді можна розцінювати як небажання та побоювання 

інтеграції у приймаючу спільноту (труднощі співіснування в одному 

соціокультурному просторі, небажання міжкультурного спілкування, гострота 

мовного питання, відмова від етнічної та культурної приналежності тощо).  

Таким чином, новітні тенденції у внутрі- та міжрегіональних освітніх 

переміщеннях в Україні, широкі можливості молоді реалізувати свій освітньо-

професійний потенціал в закордонних університетах дають підставу для 

відповідного відображання політиці соціально-культурної модернізації регіону, 

Така політика мусить враховувати соціальні інтереси різних верств населення і 

сприяти задоволенню  культурно-освітніх та інтелектуальних потреб молодих 

людей. Регіональна політика соціокультурної модернізації має містити заходи 

щодо виховання патріотизму через забезпечення виховання у сім’ї, формування 

соціального оточення через передавання певних культурних традицій, звичаїв, 

обрядів, вірувань. Патріотичне виховання базується на готовності до захисту 

Вітчизни, поваги до чинного законодавства та засад демократичної, правової 

держави, поваги до української історії, видатних пам’яток культури. 

За останні декілька років значно посилилася міграція іноземців до України 

з метою отримання вищої освіти. Кількість іноземних студентів в Україні за 2013-

2014 роки склала майже 70 тис або 4,1 % від загальної кількості (1,724 млн). 

Підтвердженням того, що освіта як галузь володіє високим експортним 

потенціалом, є позитивна динаміка надання освітніх послуг іноземним 

студентам. Доходи українських вишів зростають, зокрема, лише у 2015 р. 

іноземні студенти вклали в економіку країни 504 млн доларів [2].  

Але попри важливу економічну вигоду, залишається низка невирішених 

проблем щодо адаптації іноземних студентів до навчання та проживання в 
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Україні. Це процес адаптації студентів-іноземців до нового мовного 

середовища, який включає кілька етапів: входження в студентське середовище; 

засвоєння основних норм інтернаціонального колективу; вироблення особистої 

поведінки; формування стійкого позитивного відношення до майбутньої 

професії; подолання «мовного бар’єру»; посилення відчуття академічного 

рівноправ’я.  

Крім подолання мовного бар’єра як найскладнішого елементу соціальної 

адаптації іноземних студентів, проблемою залишається подолання 

психологічної напруги в процесі ознайомлення та адаптації до нового 

культурного середовища в Україні. Відмова від певного кола культурних 

цінностей, пошук компромісу співіснування двох протилежних культурних 

напрямів, нерівність культурних позицій іноземних громадян сповільнюють 

процес адаптації й інтеграції з українським суспільством та зі студентами з 

різних країн світу. Відповідальність за пошук спільної мови та ліквідацію 

соціокультурних суперечностей лежить на адміністрації, викладачах, 

працівниках деканатів, кураторах груп через сприяння інтеграції іноземних 

студентів до освітнього процесу в українських ВНЗ. 

Отже, процес адаптації іноземних студентів до навчання у ВНЗ України 

набагато складніший від процесу адаптації вітчизняних освітніх мігрантів. Для 

того, щоб навчання іноземних студентів в Україні стало вагомим елементом 

глобалізаційного та європейського вектору розвитку вищої освіти, необхідно 

посилити реалізацію інтеграційної складової освітньої міграційної політики на 

рівні ВНЗ і регіону. 
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На сучасному етапі розвитку банківської системи України 

міжбанківський кредитний ринок (далі МКР) являє собою один із ключових 

сегментів фінансового ринку, оскільки забезпечує оперативний перерозподіл 

ресурсів між окремими банками з метою покриття дефіциту ліквідності та 

прибуткового розміщення надлишкової ліквідності. 

На основі узагальнення досліджених джерел [1-5] нами виокремлено 

наступні сегменти міжбанківського ринку (рис. 1). 

 

Рис. 1. Міжбанківський ринок як економічна система 

Примітка. Власна розробка автора. 
 

Міжбанківський ринок як економічна система задовольняє різноманітні 

потреби суб’єктів, що на ньому функціонують. На ньому відбувається 

трансформація фінансових ресурсів із одного виду в інший, залучення та 

розміщення тимчасово вільних ресурсів на визначені строки за допомогою 
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відповідних фінансових інструментів, що призводить до отримання суб’єктами 

фінансових результатів і супроводжується генерацією ряду ризиків 

(кредитного, валютного, операційно-технологічного та ін.). 

Отже, міжбанківський кредитний ринок є складовою міжбанківського 

ринку та має як загальні характеристики, похідні від його характеристик, так і 

специфічні особливості, обумовлені об’єктом купівлі-продажу на ньому. Для 

досягнення мети дослідження необхідним є уточнення сутності поняття 

«міжбанківський кредитний ринок». 

Зазначимо, що переважна більшість вітчизняних науковців розглядають 

МКР як частину грошового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси 

залучаються і розміщуються банками між собою, переважно, з використанням 

різних інструментів міжбанківського кредитування, формуючи економічні 

взаємовідносини.  

Узагальнення підходів до визначення МКР, сформованих російськими 

науковцями, дозволяє визначити, що переважна більшість з них, аналогічно до 

вітчизняних розробок, також розглядають його як частину грошового 

(позичкового) ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси залучаються і 

розміщуються банками між собою на короткі терміни.  

Зарубіжні вчені не приділяють особливої уваги дискусіям з приводу 

трактування сутності МКР, а, найчастіше, зосереджуються на дослідженні 

прикладних аспектів його функціонування, в тому числі об’єктів, ліквідності, 

генерування системних ризиків тощо. У переважній більшості праць лише 

опосередковано говориться про те, що саме автори розуміють під поняттям 

«міжбанківський ринок», і які властивості йому притаманні. 

Таким чином, серед зарубіжних авторів є як прибічники підходу, що 

пов’язують функціонування МКР виключно із процесом міжбанківського 

кредитування, так і автори, які акцентують увагу на конверсійних операціях, що 

здійснюються на ньому. 

Як свідчать результати проведеного дослідження, найбільш важливими 

сутнісними характеристиками МКР, які виділяються науковцями, є його 
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належність до більш високого за рівнем ієрархії утворення грошового ринку; 

наявність певних складових елементів (суб’єктів, об’єктів та інструментів) із 

притаманними їм властивостями, специфічних цілей та завдань, що 

реалізуються ним.  

Присутність цих ознак у визначенні МКР, безперечно, дає можливість 

розглядати його як сукупність економічних відносин з приводу купівлі-

продажу специфічних товарів, що вказує на правомірність застосування 

поняття «ринок», однак, на нашу думку, перелік складових елементів МКР, про 

які йдеться у визначеннях науковців, не є систематизованим. Зважаючи на 

зазначене, вважаємо за доцільне уточнити склад об’єктів, суб’єктів й 

сформувати на цій основі комплексне розуміння поняття та складових 

елементів МКР. 

Об’єктом на МКР виступають тимчасово вільні грошові кошти, які банк-

кредитор надає у користування банку-позичальнику, як у національній, так і 

іноземній валютах. Узагальнивши розробки науковців з даної тематики [1-3], 

вважаємо за доцільне поділяти суб’єктів міжбанківського кредитного ринку на 

основних та неосновних.  

До складу основних суб’єктів пропонуємо відносити центральний банк та 

банки другого рівня, відносини між якими будуються по горизонталі (кредитні 

відносини центрального банку як кредитора та банків другого рівня як 

позичальників) та вертикалі (кредитні відносини між банками другого рівня). 

Відповідно, МКР забезпечує як горизонтальний, так і вертикальний 

перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів. 

Банки другого рівня можуть виходити на МКР як у ролі кредитора, так і у 

ролі позичальника. Як кредитор, банк стає учасником МКР з метою розміщення 

ресурсів на вигідних умовах на короткострокові строки серед позичальників, 

які є одними з найбільш надійних. Виходячи на МКР у ролі позичальників, 

банки мають на меті оперативне залучення коштів для підтримки ліквідності 

або для здійснення найбільш вигідних активних операцій. 
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При цьому слід зважати на те, що внаслідок структурної неоднорідності 

банківської системи, обумовленої характеристиками її елементів (за розміром, 

формою власності, резидентністю капіталу) роль банків на МКР значно 

різниться. При цьому, як правило, виділяють банки-маркет-мейкери, що мають 

визначальний вплив на параметри МКР, та банки-маркет-юзери. 

Неосновними суб’єктами МКР є системи платежів та комунікацій, 

інформаційні, аналітичні, дилінгові та інші центри, що утворюють його 

інфраструктуру, обслуговуючи та забезпечуючи ефективне та безперебійне 

функціонування [1, с.113]. 

Загальною ознакою, що об’єднує всіх суб’єктів МКР, є 

цілеспрямованість, тобто сукупність цілей, на досягнення яких спрямоване як  

функціонування МКР в цілому, так і окремі операції суб’єктів [5].  

Узагальнюючи наведене вище, пропонуємо визначати МКР як належний 

до більш високого за рівнем ієрархії утворення сегмент грошового ринку, на 

якому здійснюють перерозподіл тимчасово вільних коштів між банками як у 

горизонтальній, так і вертикальній площинах, що є сукупністю складових 

елементів (суб’єктів, об’єктів і фінансових інструментів мікро- та макрорівня  із 

притаманними їм властивостями) та взаємозв’язків між ними, ефективна 

взаємодія яких спрямована на реалізацію специфічних цілей та завдань.
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В останні роки серед представників філософської думки та економічного 

знання триває з дискурс стосовно евристичної значущості та принципових 

характеристик концепту «фінансова цивілізація». Основна проблема може бути 

сформульована таким чином: чи є фінансова цивілізація глухим кутом, хибним 

напрямком соціального прогресу (на зразок, наприклад, проекту побудови 

комунізму в СРСР), чи, навпаки, це новий перспективний етап соціального 

розвитку. Тобто йдеться про універсальні тенденції цивілізаційного розвитку 

людства в сучасну епоху в їх кореляції з проблемами фінансової та економічної 

глобалізації. Зазвичай при розгляді сутнісних рис фінансової цивілізації 

виділяють дві основні: 1) зміни в системі цінностей сучасного соціуму, 

трансформація її у бік економічних пріоритетів; 2) колосальне зростання ролі 

фінансово-монетарного фактору в усіх сферах соціального життя. 

Виникнувши у комунікативних контекстах життєвого світу традиційного 

суспільства, гроші в модерну добу відділилися від них і разом з політичною 

владою утворили самостійні коди, які стали інструментами системної 

колонізації життєвого світу людини. Сьогодні ми спостерігаємо доведення цих 

процесів до крайніх меж, до повного вичерпання їх потенціалу й переходу в 

кризовий стан. Тому можна говорити про завершення тривалої історичної 

епохи, вичерпання ресурсів її саморегуляції та життєздатності. У такому 

розумінні концепт «фінансова цивілізація» має той самий зміст, який в поняття 

«цивілізація» вкладає О. Шпенглер. Тобто як для культури цивілізація – період 

вичерпання, занепаду і згасання, так фінансова цивілізація – це завершальна 

фаза великої епохи економічної і в цілому соціальної еволюції, означеної в 

культурно-історичному аспекті як доба Модерну, а в економічному – як 
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індустріальне суспільство. Ця констатація сьогодні не є відкриттям – про це 

говорили вже Ніцше, Шпенглер, Ясперс, Фукуяма, у середовищі економістів –

Дж.Бьюкенен. У такому ракурсі, хоча й немає підстав називати фінансову 

цивілізацію «глухим кутом», але не вона відкриває перспективу майбутнього 

розвитку. І в цьому, власне, полягає проблема. Гостроти цій ситуації сьогодні 

надає неясність історичної перспективи: куди йдемо, що там, «за поворотом». 

Постмодерн визначає себе не через майбутнє, а через минуле, бо не існує 

більш-менш вірогідних сценаріїв справді нової картини майбутнього соціуму. 

Всі спроби прогнозування майбутнього стану справ і ходу подій поки що 

здійснюються за принципом проекції ретроспективи у перспективу. Але тоді 

напрошується висновок: усе йде до гіршого, отже, в кінці буде повний крах. 

Так само в добу середньовіччя ніхто не зміг би передбачити картину 

європейського життя, наприклад, ХІХ століття. 

Щоб вписати сучасний цивілізаційний стан у загальну картину розвитку 

людства, потрібно визначити хронологічні межі фінансової цивілізації. Слова 

«сьогодні», «в наші дні», «сучасний» зустрічаються дуже часто в дискусіях з 

даної теми, і нерідко вони завершуються констатаціями в недоконаному часі: 

«людство вступає в еру фінансів і грошей». Це спонукає до розгляду проблеми 

не в далекій історичній ретроспективі від початку індустріальної доби (хоча 

саме тоді й розпочався перехід від домінування соціокультурно детермінованих 

відносин між людьми до «грошового ладу»), а на досить короткому 

історичному відтинку, означеному як доба постмодерну. І в такому разі варто 

звернутися до тих характеристик грошей, які виявилися вже в цю добу. 

По-перше, гроші у ХХ, починаючи від першої світової війни, пройшли 

цикл еволюції від повноцінних, забезпечених золотом, до грошей електронних, 

забезпечених лише довірою громадян до держави, її монетарної політики. По 

суті, гроші стали віртуальною реальністю. Тим самим вони повною мірою 

реалізували свою символічну природу як «чисті» знаки, значення яких 

винятково соціальне, позбавлене зв’язку з природною, фізичною субстанцією. 

Вони виявили себе як інформація в чистому вигляді, код, матриця соціальних 
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процесів. Але їх трансформація пішла ще далі: на фінансових ринках вони із 

символів перетворюються в симулякри, тобто «порожні» знаки, з якими не 

співвіднесена жодна реальність. Вплив електронних грошей на позаекономічні 

сфери соціуму небачений і значною мірою непередбачуваний. За допомогою 

сучасних електронних технологій вони  долають межі національних грошових 

одиниць, простору, часу і стають одним з провідних чинників глобалізації. При 

всіх своїх перевагах вони виявилися надзвичайно вразливими для крадіжок і 

шахрайства – так само сучасних, складних і досконалих, як і та форма грошей, 

яка є їх об’єктом. Можливість переміщати гроші таємно і швидко способами, 

недоступними для традиційної банківської справи, створюють небачені 

можливості для злочинної діяльності як кваліфікованих фахівців-одинаків, так і 

потужних кримінальних організацій, політичних сил, різко змінюючи долю 

цілих держав і народів. Зворотним боком фінансової глобалізації є поглиблення 

нерівномірності економічного розвитку різних регіонів, адже ті 

революціонізуючі переваги, які дають економічному розвиткові електронні 

гроші, замикаються в рамках вузького кола країн, які одержують величезні 

можливості, усе далі відриваючись від решти світу. 

По-друге, сучасні гроші мають цілковито історично визначену й 

достатньо специфічну сутність – це кредитні гроші, позичковий капітал. 

Кредит є субстанцією сучасних грошей до такої міри, що, якби ми всі водночас 

повернули усі свої борги, гроші просто зникли би, від них нічого б не 

залишилося. Особливість саме кредитних грошей полягає а тому, що вони 

переносять позичену вартість із майбутнього у нинішній час, вони діють 

усупереч векторній спрямованості часу з минулого через теперішнє у майбутнє. 

Основний ризик, пов’язаний зі кредитними грошима, полягає в тому, що вони 

дозволили людині не просто поринути у вир нестримного споживання 

різноманітних благ, але дали їй змогу робити це в найнебезпечніший з усіх 

можливих способів: за рахунок надексплуатації майбутнього.  

Почалося це ще в добу Відродження, з формуванням першої у світі 

банківської системи. Саме тоді у серцевину грошового механізму було 
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закладено можливість вкладати в господарство «порожні» кредитні гроші, 

забезпечені довірою, вірою в те, що позички будуть повернуті. Ера кредитних 

карток та електронних грошей лише надала процесові несамовитого 

прискорення та інтенсивності, наповнюючи сучасну економіку, по суті, 

обіцянками, перетворюючи її у «babbl-economic» – «економіку фінансових 

бульбашок». Якщо наші гроші забезпечені довірою, то й криза їх – це криза 

довіри як головного в нашу добу, за Ф. Фукуямою, суспільного капіталу. Не 

даремно про дефіцит довіри у сучасному суспільстві говорять і пишуть не лише 

гуманітарії, а й найавторитетніші у світі економісти. Вони констатують реальні 

соціальні ризики, пов’язані з тим, що етос сучасної людини не відповідає 

економічним потребам сучасного господарювання в цілому і потребам 

функціонування сучасних грошей зокрема. Іншими словами – сучасна економіка 

не може уникнути майбутніх криз, якщо на рівні ціннісно-нормативної системи 

соціуму не відбудуться кардинальні, сутнісні зміни. Так, нобелівський лауреат з 

економіки Дж. Бьюкенен стверджує, що для сучасного економічного розвитку 

необхідне відродження духу, яке дозволить людям як приватним особам і як 

громадянам довіряти одне одному.  

Тому можемо зробити висновок: твердих ціннісно-нормативних 

параметрів вимагає сам грошовий лад, в якому ми сьогодні живемо і який 

своєю основою має 1) соціальну довіру і 2) соціальну відповідальність. У 

грошово-кредитних механізмах мають бути закладені гарантії того, що довіра 

не призведе до ошуканства, а відповідальність буде невідворотною. 

Суспільство має знайти ефективно діючі моделі солідарності, субсидіарності, 

соціальної справедливості, довіри як соціального капіталу, обов’язкової умови 

сучасного господарювання. 
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Існування будь-якої країни супроводжується державними запозиченнями. 

Їх показники повинні бути на безпечному рівні. Для вирішення цього питання 

слід виконати якісні перетворення та вирішити певні питання, які насамперед 

поставлені всередині країни. Одним із таких питань є питання боргової безпеки 

країни. 

Питання боргової безпеки досліджуються як зарубіжними так і 

вітчизняними вченими, зокрема такими як: Р. Барро, Дж. Б’юкенен, Дж. Кейнс, 

Т. Вахненко, О. Барановський, В. Козюк, Н. Кравчук, С. Марченко, 

Т. Філоненко, О. Царук. 

Згідно Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

29.10.2013 N 1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України», боргова безпека – відповідний 

рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її 

обслуговування та ефективності використання внутрішніх і зовнішніх 

запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній для 

задоволення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує 

суверенітету держави та її фінансовій системі [1,4]. 

Одним із проявів порушення умов і критеріїв боргової безпеки є 

виникнення боргових криз, які, зазвичай, є наслідком перевищення економічно 

безпечних розміру й деформації структури державного боргу. Факт настання 

боргової кризи визначається експертами МВФ як одна з таких подій, що може 

проявлятися ізольовано чи у поєднані з іншими подіями: 

– реструктуризація державного боргу чи дефолт за державними 

зобов’язаннями; 
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– фінансування платіжного балансу країни чи бюджету Міжнародним 

валютним фондом у розмірі, що перевищує 100% квоти країни; 

– неочевидний дефолт за внутрішніми зобов’язаннями у формі гіперінфляції 

(що перевищує 500 % на рік для країн із ринками, що формуються, і 35 % на рік 

для економічно розвинутих країн); 

– стрімке зростання вартості державних запозичень (підвищення спредів за 

суверенними зобов’язаннями до 1000 б. п. і вище) [3]. 

Зниження рівня боргової безпеки держави спричиняє:  

а) зростання відсоткових ставок на ринку державних запозичень; 

б) підвищення рівня оподаткування суб’єктів господарювання; 

в) зменшення виробничого споживання внаслідок падіння інвестицій; 

г) відплив із країни сукупних валютних резервів; 

д) передачу частини державної власності у власність інших країн; 

е) зниження міжнародного престижу країни; 

є) посилення невпевненості населення у завтрашньому дні [4]. 

Дійсний рівень боргової безпеки може бути визначений за умови 

створення дієвої системи оцінки, розробки і затвердження її індикаторів та 

їхніх кількісних значень. Згідно з наказом Міністерства економіки від 2 березня 

2007 року № 60 «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної 

безпеки України» до показників боргової безпеки віднесено: 

– відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, %; 

– відношення обсягу зовнішнього боргу до ВВП, %; 

– рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, доларів США; 

– відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і 

послуг, %; 

– відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до 

річного експорту товарів і послуг, %; 

– відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього 

боргу до доходу державного бюджету, %; 

– відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, %; 
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– відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього 

боргу до доходів державного бюджету, %; 

– відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами до 

ВВП, %. [2]. 

Рівень боргової безпеки позначається на рівні бюджетної, інфляційної, 

валютної та інвестиційної безпеки. 

Комплексна оцінка загроз для боргової безпеки, які мають екзогенний 

характер або породжуються незбалансованою фіскальною, монетарною, 

валютною чи загальноекономічною політикою України, має стати головним 

компонентом системи моніторингу боргової безпеки. Ця система покликана 

ідентифікувати ризики, що загрожують утриманні борговій безпеці, та умови 

(фактори), які визначають загострення цих ризиків, або ж можуть пом’якшити 

їх вплив на стан боргової безпеки. Метою системи моніторингу боргової 

безпеки є: комплексний аналіз індикаторів боргової безпеки з виявленням 

потенційно можливих загроз для динамічного і стабільного розвитку 

фінансової системи України; постійний моніторинг впливу на боргову безпеку 

процесів внутрішнього і зовнішнього характерів, що відбуваються в 

економічній, політичній, фінансовій та інших сферах; прогнозування, 

виявлення та оцінка можливих загроз і дестабілізуючих чинників для боргової 

безпеки, причин їх виникнення та наслідків прояву; розроблення науково 

обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських 

рішень з метою гарантування боргової безпеки України; оцінка 

результативності дій основних суб’єктів у сфері гарантування боргової безпеки 

[3]. 

Отже, підсумовуючи все вищесказане можна дійти висновку, що боргова 

безпека є досить суперечливим та складним явищем. На сьогодні діючим 

законодавством України ще не визначено єдину систему індикаторів боргової 

безпеки України. Також не визначено і єдиного підходу до визначення та 

оцінки боргової безпеки. Тому доцільним було б розробити стратегію боргової 

політики, аналізувати основні показники макроекономічного характеру. 
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Дотримання критеріїв та умов боргової безпеки є ключовим елементом саме у 

мінімізації боргових ризиків та у забезпеченні фінансової стабільності. 
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МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ В СИСТЕМІ СТИМУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Сорочка С.І., аспірант 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

ser-sergiy@ukr.net 

 

Активна інвестиційна діяльність важлива складова економічного 

розвитку країн. Активізація інвестиційної діяльності покликана забезпечити 

реальні зрушення в економіці України. Важливим є вжиття комплексу заходів, 

способів,  які спрямовані на активізацію інвестицій. Одним із таких способів є 

стимулювання інвестицій за допомогою монетарної політики. 

Актуальність теми випливає із необхідності пошуку способів 

стимулювання інвестицій, зокрема дослідження впливу монетарної політики 

Національного банку України на інвестиції. 

mailto:ser-sergiy@ukr.net
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Регулятивні заходи монетарної політики здійснюються в грошово-

кредитній сфері, проте ефект цих заходів поширюється й на реальний сектор. 

Монетарні заходи впливають на виробництво, зайнятість, інвестиції та інше. 

Для будь-якої економіки є важливим ефективне застосування інструментів 

монетарної політики. 

Національний банк України відповідно до ситуації в економіці проводить 

відповідну монетарну політику. Серед багатьох показників та інструментів 

грошово-кредитної політики можна виділити такі основні: індекс споживчих 

цін, обмінний курс, облікова ставка, ставки рефінансування, процентні ставки 

за кредитами та депозитами, нормативи обов’язкового резервування та грошові 

агрегати. 

Оцінювання зв’язку основних показників та інструментів монетарної 

політики будемо проводити з капітальними інвестиціями. Досліджуваний 

період з 2004 року по 2014 рік. 

Капітальні інвестиції - інвестиції у придбання або виготовлення власними 

силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів, 

термін служби яких перевищує один рік [1]. 

Дослідивши зв’язок зміни капітальних інвестицій (%) та індексу 

споживчих цін (%), встановили, що квадрат коефіцієнта кореляції (R
2
) 

становить 0,0011, тобто варіація (коливання) залежної змінної не зумовлена 

варіацією фактора, при лінійній функції,  при поліноміальній функції 6 степеня 

(R
2
) становить 0,44. Тобто варіація капітальних інвестицій майже не зумовлена 

варіацією інфляції.  

Дослідивши зв’язок капітальних інвестицій (млн грн) і кредитів в 

іноземній валюті (млн грн) встановили, що квадрат коефіцієнта кореляції (R
2
) 

становить 0,58, при лінійній функції, тобто варіація (коливання) капітальних 

інвестицій на 58 %  зумовлена варіацією кредитів в іноземній валюті (рис. 1). 
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Рис. 1. Зв’язок капітальних інвестицій і кредитів в іноземній валюті 

за 2004-2014 роки 

Примітка. Побудовано автором за даними [2; 3, с.98; 4, c.98]. 

 

Дослідивши зв’язок капітальних інвестицій (млн грн) і курсу гривні до 

дол. США (грн) встановили, що за лінійної залежності квадрат коефіцієнта 

кореляції (R
2
) становить 0,12, тобто варіація (коливання) залежної змінної не 

зумовлена варіацією фактора, при лінійній функції, при поліноміальній функції 

2 степеня (R
2
) становить 0,51 та при поліноміальній функції 5 степеня (R

2
) 

становить 0,78 і це значить, що варіація (коливання) капітальних інвестицій на 

78 % зумовлена варіацією курсу гривні до дол. США. Відсутність лінійної 

залежності ускладнює прогнозування впливу зміни курсу гривні до дол. США 

на капітальні інвестиції. 

Дослідивши зв’язок капітальних інвестицій (млн грн) та облікової ставки 

(%) встановили, що квадрат коефіцієнта кореляції (R
2
) становить 0,0044, тобто 

варіація (коливання) залежної змінної  не зумовлена варіацією фактора, при 

лінійній функції,  при поліноміальній функції 4 степеня квадрат коефіцієнта 

кореляції (R
2
) становить 0,75 і це значить, що варіація (коливання) капітальних 

інвестицій на 75 %  зумовлена варіацією облікової ставки. Відсутність лінійної 

залежності ускладнює прогнозування впливу зміни облікової ставки на 

капітальні інвестиції. 

Дослідивши зв’язок капітальних інвестицій (млн грн) та грошового 

агрегату М3 (млн грн) встановили, що  квадрат коефіцієнта кореляції (R
2
) 
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становить 0,55, при лінійній функції, тобто варіація (коливання) капітальних 

інвестицій на 55 %  зумовлена варіацією грошової маси (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зв’язок капітальних інвестицій та грошової маси за 2004-2014 роки 

Примітка. Побудовано автором за даними [2; 4, с.66; 3, с.67] 

 

Нормативи обов’язкового резервування для депозитів і коштів на 

поточних рахунках у іноземній валюті є зазвичай вищими, ніж у національній 

валюті. Дослідивши зв’язок найвищих нормативів обов’язкового резервування 

(%) та капітальних інвестицій (млн грн) встановили, що квадрат коефіцієнта 

кореляції (R
2
) становить 0,01, тобто варіація (коливання) залежної змінної не 

зумовлена варіацією фактора, при лінійній функції,  при поліноміальній функції 

5 степеня (R
2
) становить 0,63. Тобто варіація (коливання) капітальних 

інвестицій на 63 %  зумовлена варіацією нормативів резервування. 

Оцінивши зв’язок основних показників, інструментів монетарної 

політики та капітальних інвестицій, встановили, що в загальному певна 

залежність існує, одні інструменти, показники мають сильніший зв’язок, інші 

слабший. 

Необхідно, щоб монетарна політика тісно взаємодіяла з бюджетно-

податковою політикою та іншими, тоді її вплив на інвестиції буде суттєвішим.  

В Україні, у монетарній політиці, найбільш передбачуваний вплив на 

капітальні інвестиції здійснюють грошова маса та кредити в іноземній валюті.  

У цілому, монетарна політика повинна формувати сприятливі 

макроекономічні умови. Зокрема, забезпечувати достатній обсяг грошової маси 
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в обігу, прийнятну вартість фінансових ресурсів, низькі темпи інфляції, 

стабільний  валютний  курс, тощо. 
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Значна залежність банку від власних споживачів підтверджує 

необхідність оптимізації обслуговування клієнтських груп із різними 

параметрами й клієнтської бази в цілому, підвищення якості обслуговування і 

ступеня задоволеності клієнтів банківськими послугами, важливість 

встановлювати довготривалі партнерські відносини з кожним споживачем. Такі 

заходи потребують цілеспрямованого впливу з боку банку та мають 

реалізовуватися у рамках системи управління клієнтською базою. 

На нашу думку, банки одночасно з розвитком технологій [1], повинні 

концентрувати свої зусилля на використанні такого каналу взаємодії з 

клієнтами як Інтернет-банкінг [2]. 

При цьому необхідно враховувати й певні особливості менталітету 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0494202-09
https://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2009/494/metod.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
mailto:surov_dv@mail.ru
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населення України, а саме: майже постійно при здійсненні купівлі-продажу, 

переказу, обміну валют, купівлі товарів, оплати послуг використовувати 

готівкові кошти. На нашу думку, бажання оперувати банкнотами, а не 

віртуальними коштами на рахунках, серйозно стримує процес переходу клієнтів 

на безготівкове дистанційне обслуговування через систему Інтернет-банкінгу 

чи Інтернету взагалі. Внаслідок цього стримується і розвиток потенційного 

додаткового каналу банківського обслуговування. 

Зважаючи на вимогу ринку щодо пріоритетності використання клієнтами 

готівкових грошей (тобто неготовність клієнтів масово перейти на 

використання безготівкових розрахунків), банківські структури також 

намагаються забезпечити різновекторне обслуговування при отриманні готівки, 

але не у відділеннях банку, а при кожному зверненні до банкомата. Вже 

сьогодні за допомогою банкоматів можна відкрити депозит, отримати переказ, 

здійснити готівкове поповнення рахунків, погашення кредиту тощо. 

Проведений аналіз послуг, які надають вітчизняні банки, засвідчив, що 

найбільш функціональними є банкомати ПАТ «Приватбанк», 

ПАТ «Райффайзен банк «Аваль», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Укрсоцбанк», 

ПАТ «ОТП Банк». Біля банкоматів цих фінансових установ було проведено 

опитування клієнтів, що вже скористалися послугами банкомата (cash machine 

або automated teller machine, АТМ). Результати дослідження свідчать про те, що 

92 % опитаних (93 особи) використовували банкомат тільки для зняття коштів 

(власних і кредитних) та для перевірки стану рахунка (здійснювали виписку або 

перевіряли баланс рахунка). На запитання, чому вони не використовують інші 

функції банкомата, респонденти майже одноголосно відповідали про незнання 

або про недовіру до автоматизованих пристроїв. Це означає, що банки повинні 

активізувати зусилля для популяризації таких каналів продажу продуктів як 

Інтернет-банкінг та банкомати [3]. 

Для ефективного переведення клієнтів на такий вид обслуговування 

банківські установи мають постійно проводити маркетингові дослідження щодо 

потреб клієнтів та поступово впроваджувати інноваційні послуги, які були б 
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для них зручнішими порівняно з діючими, навіть якщо вони виявляться 

дорожчими. Одночасно із впровадженням будь-якої нової послуги необхідне 

проведення роз’яснювальної роботи щодо переваг нововведень. Також 

ефективність використання таких каналів продажу через Інтернет-банкінг та 

банкомати можна підвищити за рахунок пакетного (примусового) продажу та 

коригування тарифної політики (її мінімізації). 

Крім цього, українським банкам варто максимально задіяти власні 

контактні центри, через які повинен бути налагоджений масовий продаж 

продуктів та послуг як постійним, так і новим клієнтам. Для цього необхідно 

досконало вивчити потреби кожного сегмента клієнтів і пропонувати їм через 

контакт-центр продукти, що мають найбільший попит. Тобто побудова 

маркетингових та комерційних кампаній з продажу продуктів через контакт-

центр має ґрунтуватися не на принципах найбільшого охоплення аудиторії, а на 

критеріях найвищої ефективності. 

На нашу думку, досягнення визначених цілей може бути забезпечено 

шляхом реалізації наступних стратегічних завдань: 

 впровадження сучасної інтегрованої банківської системи, проведення всіх 

необхідних заходів (підготовка персоналу, налагодження бізнес-процесів, 

інтеграція з існуючими ІТ-рішеннями, методологічне забезпечення); 

 автоматизація фронт-офісів, бек-офісів, мідл-офісів банків для 

скорочення операційних витрат, стандартизації банківських процесів, 

підтримки технологічності та гнучкості на відповідному рівні; 

 впровадження сучасної системи управління, базуючись на основі новітніх 

технологій, з метою ефективного управління бізнесом банків за рахунок 

централізації та автоматизації мідл-офісних та бек-офісних функцій, 

ефективного управління витратами;  

 впровадження корпоративного сховища даних та інформаційно-

аналітичної системи для побудови управлінського обліку, системи 

корпоративної фінансової звітності, зняття навантаження на облікові системи 

та мінімізацію витрат на супровід банківських операцій. 
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В умовах формування глобалізаційних та інтеграційних процесів у світі 

важливого значення набуває пошук шляхів розвитку національної економіки. 

Враховуючи складну ситуацію в Україні подальшого дослідження потребує 

питання посилення ролі інвестиційного потенціалу банків для розвитку 

економіки України. 

Під час відпливу інвестиційних капіталів з огляду на відсутність гарантій 

безпеки для інвестора та високий ступінь ризику світова тенденція скорочення 
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банківського кредитування є додатковим фактором гальмування економічного 

розвитку України. Як правило, стандарти кредитування формуються під 

впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, які для України вкрай негативні. 

Масовий відплив депозитів (у першому півріччі 2014 р. відплив депозитів 

резидентів склав 39 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2013 р.), 

значні внутрішні дисбаланси банківських установ та ускладнений доступ до 

світових фінансових ринків не дозволяють прогнозувати зниження ставок по 

кредитах та їх доступності для малого та середнього бізнесу [1]. 

Тому в системі відтворення та збільшенні економічного потенціалу 

української економіки, а отже, забезпечення високих темпів економічного 

зростання важливу роль слід приділити банківським інвестиціям. Cлід 

враховувати, що можливості інвестиційної діяльності комерційного банку 

обумовлюються обсягом його інвестиційного потенціалу, який являє собою 

сукупність власних, залучених і запозичених коштів, які мобілізуються банком 

та використовуються ним в цілях інвестування [2].  

Останнім часом інвестиційна привабливість вітчизняної економіки 

суттєво знизилася, що безпосередньо проявилося у зміні позиції України в 

рейтингах, що публікуються міжнародними рейтинговими агентствами, 

зокрема Україна за рік опустилася з 76-ої серед 144 країн на 79-у сходинку 

серед 140 країн, її сусідами стали Гватемала (78 місце) і Таджикистан (80 місце) 

у рейтингу глобальної конкурентоспроможності [3]. 

Негативна поточна економічна динаміка посилюється значним падінням 

інвестицій. Обсяг валового нагромадження основного капіталу скоротився, 

порівняно з 2013 р., приблизно на 25 %, частка інвестицій у структурі ВВП 

впала нижче 15 %, що означає «вимивання» інвестиційного потенціалу та 

потенціалу економічного відновлення загалом. Практично всі отримувані 

ресурси – як домогосподарств, так і державного сектору – витрачаються на 

споживання, рівень якого у 2014 р. перевищив 90 % ВВП [4].  

Але навіть у таких умовах інтерес до банків, що виконують функцію 

перерозподілу інвестиційних ресурсів, залишається досить високим. Про що, 
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свідчить зокрема частка банків у структурі джерел фінансування капітальних 

інвестицій (табл. 1) [5].  

Таблиця 1 

Структура джерел фінансування капітальних інвестицій, у % 

Джерела фінансування капітальних інвестицій 
Рік 

2012 2013 2014 

Кошти державного бюджету 6,3 2,5 0,7 

Кошти місцевих бюджетів 3,2 2,8 2,6 

Власні кошти підприємств та організацій 59,2 63,4 71,5 

Кошти банків та інші позики 16,1 14,8 8,8 

Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво 8,3 8,8 10,5 

Інші джерела фінансування 6,9 7,7 5,9 

 

Для подальшого розвитку економіки, інвестиційна діяльність 

комерційних банків має ґрунтуватися на наступних засадах [2]: 

 відповідність стратегічним цілям діяльності банку, орієнтація на 

потреби ринку; 

 створення продуктів та послуг, що можуть полегшити доступ банку 

до дешевих та стійких джерел ресурсів на ринку; 

 відповідність за термінами джерел формування ресурсів і напрямків 

їх використання; 

 диверсифікованість джерел банківських ресурсів, що підвищить 

сталість ресурсної бази банку в цілому; 

 врахування зовнішніх та внутрішніх чинників середовища банку, 

мінімізація впливу банківських ризиків; 

 організація активної роботи філійної мережі банку щодо залучення 

ресурсів; 

 використання сучасної технічної бази, комп’ютерної техніки і 

технологій для економічного обґрунтування рішень. 

Враховуючи значні потреби в інвестиційних ресурсах, та обмежені 

можливості банків, до цього переліку слід також включити здійснення 
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інвестиційної діяльності банків, при можливості, в межах консорціуму. 

Оскільки саме цей вид інвестування дозволить банкам згенерувати значний 

розмір фінансових ресурсів, розподілити ризики та диверсифікувати свою 

діяльність. 

Загалом значення використання  банківського інвестиційного потенціалу 

для розвитку економіки слід розглядати в комплексі, як на макро- так і 

мікроекономічному рівнях. На макрорівні забезпечуються задоволення 

інтересів банку та його власників, з урахуванням потреб клієнтів. Макрорівень 

передбачає забезпечення потреб економічних суб’єктів у фінансових ресурсах 

на рівні галузей економіки та населення держави а також підвищення довіри 

іноземних інвесторів до банківської системи України та економіки загалом.  

Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що 

комплексний підхід до формування та використання інвестиційного потенціалу 

комерційного банку дозволить диверсифікувати ризики та підвищити 

прибутковість банківського бізнесу та довіру до нього. Що у свою чергу 

створить умови для покращення рівня фінансування економіки за рахунок 

внутрішніх і зовнішніх джерел та загального розвитку економіки України.  
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 Відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, сьогодні не є 

новиною для багатьох країн. Навпаки, це одне з найбільш актуальних, 

небезпечних злочинів економічної спрямованості, адже становить глобальну 

загрозу економічній, соціальній та політичній безпеці країн.  

 Банківські установи, як активні фінансові посередники, часто 

використовуються у процесі легалізації незаконно отриманих грошей. Це 

завдає великі збитки та наражає банки на численні загрози та ризики. Саме 

тому, однією з необхідних умов ефективної боротьби з легалізацією 

(відмивання) брудних грошей є внутрішньобанківська система управління 

ризиками, яка б змогла належно проводити моніторинг сумнівних операцій та 

своєчасно виявляти і мінімізувати ризики. 

 Спочатку спробуємо власне розібратися з поняттям «ризик». 

Однозначного визначення даного терміну немає, так як ризик являє собою 

досить складне, багатоаспектне явище. Проте, багато науковців сходяться на 

думці в тому, що ризик - це прийняття рішення, результат якого конкретно 

невідомий. Тобто, це ймовірність того, що очікувана подія не відбудеться або 

відбудеться з певними відхиленнями, і це, зрештою, може призвести до 

небажаних наслідків. Для банківських установ небажані наслідки можуть бути 

у вигляді втрати прибутку, виникнення збитків через неповернення вкладів, 

погіршення ділової репутації та багато іншого. Таким чином, можна 

стверджувати, що ризик є притаманним банківській діяльності. 

 У процесі своєї діяльності банки стикаються не тільки з ризиками 

неповернення вкладів, але і з ризиками легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом. У Законі України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
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тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 

визначають ризик як «небезпека (загроза, уразливі місця) для суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму 

або фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час надання 

ними послуг відповідно до характеру їх діяльності» [1]. 

 Ризик легалізації (відмивання) брудних грошей саме в банках у 

порівнянні з іншими видами ризиків є досить високим. Кримінальна діяльність, 

така як торгівля наркотиками, проституція, фінансування тероризму, 

розповсюдження зброї масового знищення, дає значні прибутки, джерела 

походження яких злочинці повинні приховувати від держави, наприклад, 

шляхом зміни форми або переміщення коштів туди, де менша ймовірність 

привернути до них увагу. Так як у банках проводяться мільйони операцій по 

переказу коштів, відкриття рахунків та багато інших, а злочинці розробляють 

все нові та складніші схеми і способи відмивання грошей, простежити такі 

нелегальні дії дуже важко. 

Для мінімізації ризиків відмивання кримінальних доходів та дотримання 

вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних 

доходів/фінансуванню тероризму банки, як суб’єкти первинного фінансового 

моніторингу, надають інформацію про фінансові операції, що містять ознаки 

легалізації, Спеціально уповноваженому органу – Державній службі 

фінансового моніторингу України. Так, упродовж 2008-2013 рр. банки 

надіслали приблизно 96 % від загальної кількості повідомлень про фінансові 

операції [4]. 

Динаміку надісланих повідомлень у розрізі суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу представлено на рис. 1. 
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Рис. 1 Динаміка надісланих повідомлень банківськими та небанківськими 

установами у 2008-2013 рр. 

 

За наведеними даними, можна побачити, що саме банківські установи 

надсилають найбільшу кількість повідомлень про фінансові операції.  

У рамках імплементації вимог Групи з розробки фінансових заходів 

боротьби з відмиванням грошей (FATF) у національне законодавство, 

присвячене протидії легалізації коштів, було внесено зміни, зокрема 

запроваджено національну оцінку ризиків системи фінансового моніторингу та 

удосконалено ризик-орієнтовний підхід [3]. 

Так, згідно новій Постанові Правління Національного банку України від 

26.06.2015 № 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками 

фінансового моніторингу» було вжито відповідні заходи: 

1) розроблення та впровадження Програми управління комплаєнс-

ризиком; 

2) визначення (виявлення) та здійснення оцінки/переоцінки ризиків 

легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму; 

3) моніторинг ризиків клієнтів; 

4) аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних 

доходів/фінансування тероризму; 

5) контроль за ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування 

тероризму; 



Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків  

86 

6) ужиття застережних заходів [2]. 

Таким чином, активна участь банківських установ у протидії відмивання 

доходів, одержаних злочинним шляхом підтверджується високим ступенем 

ризику легалізації брудних грошей, що, в свою чергу, погіршує економічне 

становище країни в цілому. 
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видів ресурсів у просторі й часі потребують перегляду управлінських 

концепцій щодо підприємств реального сектору економіки. Першочерговим 

завданням управління є забезпечення цілеспрямованого руху системи та 

трансформації цілі на результат, що стає можливим через узгодження цілей 

підприємства та його функціональних систем. Стає очевидною пріоритетна 

роль фінансової системи підприємства, результат-орієнтованість якої має 

перешкоджати «вимиванню» фінансових ресурсів та, навпаки, сприяти їх 

реінвестуванню з метою подовження та рециркуляції найбільш ефективних 

стадій життєвого циклу організації. 

Узагальнення підходів учених наукових шкіл дає змогу дійти авторського 

визначення організації та зокрема підприємства, як штучно утвореної 

сукупності вмотивованих осіб, яка на основі координації, регуляторних 

механізмів та досвіду здатна досягти мети. 

Ціль діяльності підприємства полягає у досягненні динамічної рівноваги. 

Динамічна рівновага в авторській редакції – це процес розвитку системи, при 

якому показники життєздатності мають позитивну динаміку, є збалансованими, 

адекватними до внутрішніх та зовнішніх імпульсів – подразників, а також 

здатними до випередження й нейтралізації негативних чинників. Визначення 

пріоритетності цілей підприємства (Р) пропонуємо визначати за формулою 1: 

)(

C
J

i

k

i

kMAXР ,      (1) 

де Jk
i
 – ймовірність досягнення результату за і-ціллю на к-стадії 

життєвого циклу підприємства (потенціал результативності); 

Ск
і
 – питома вага витрат на досягнення і-цілі на к-стадії життєвого циклу 

у загальному кошторисі. 

Існує безліч моделей життєвого циклу організації, які групуються у два 

підходи – поведінський та на основі теорії організаційних змін, мають 

виглядають у відповідності до нормального закону розподілу та чотири-п’ять 

його стадій. Узагальнюючи підходи Л. Грейнера [1], І. Адізеса [2], Дж. Коттера 

[3], Ю. Мироненка та О. Тереханова [4], визначимо основні цілі підприємства 
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на кожній стадії та зкогеруємо їх із цілями та потенційними результатами 

функціонування фінансової системи підприємства. 

Архітектоніку фінансової системи підприємства представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Архітектоніка результат-орієнтованої фінансової 

системи підприємства 

Примітка. Власна розробка автора 

 

З огляду на існуючи визначення терміну «фінанси», підходи філософії, 

організаційних теорій та теорії систем до власне терміну «система», автором 

пропонується тлумачити категорію «фінансова система підприємства», як 

сукупність організаційно забезпечених фінансових потоків із властивими їм 

життєвим циклом, спрямованістю на результат та орієнтацією на фактори 

внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства [5]. Декомпозиція 

фінансового потоку відбувається за методикою функціонально-вартісного 

аналізу компонентів бізнес-процесу.  

У вимірі життєвого циклу підприємства розподіл фінансових цілей та 

акцепцію результатів пропонується проводити відповідно стадій (рис. 2). 
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Рис. 2. Узгодження цілей і результатів фінансової системи по стадіях 

життєвого циклу підприємства 

 

Таким чином, підприємство являє собою систему, спрямовану на 

досягнення динамічної рівноваги, тобто розвиток за умови забезпечення 

належного функціонування систем життєзабезпечення. Це стає можливим через 
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життєвим циклом та каскадування до рівня фінансової системи підприємства, а 

також вибір відповідного результуючого показника із завданими критеріями 

його значень. Фінансову систему пропонується розглядати з позицій 

потокового підходу з логікою декомпозиції вхідного фінансового потоку по 

компонентах бізнес-процесу, виконання етапів бізнес-процесу, акцепції 

результатів та подальшої композиції вихідного фінансового потоку. 
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Наростання процесів глобалізації на сучасному етапі об’єктивно актуалізує 

дослідження форм її прояву в усіх сферах суспільно-економічного розвитку, в 

тому числі і у фінансовій сфері. В умовах наростаючої конкуренції на 

світовому фінансовому ринку банківська практика у більшості країн усе більше 

зближується через стандартизацію національних банківських систем та 

активізацію процесів злиття й поглинань та зростанням кількості 

транснаціональних банків, що сприяє зміцненню ресурсної бази банків та 
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стимулює їх функціонування у більш транспарентному, конкурентному та 

ефективному середовищі сучасної глобалізованої фінансової системи.   

Водночас процеси глобалізації, як відомо, характеризуються значною 

суперечливістю та неоднозначністю, що відповідним чином позначається і на 

процесах фінансової глобалізації та розвитку у цих умовах національних 

банківських систем. Йдеться передусім про наявність значних дисбалансів у 

функціонуванні банківських систем різних країн світу, що знаходить 

відображення у значній волатильності фінансових ринків, негативно 

позначаючись на функціонуванні ринків капіталу, можливостях запозичення і 

кредитування, генеруючи поширення кризових явищ в економіці. 

В умовах поглиблення економічної кризи в Україні, зростання відкритості 

її економіки та інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий 

фінансовий простір зростає актуальність дослідження особливостей розвитку 

вітчизняної та зарубіжних банківських систем різних країн з позиції подолання 

диспропорцій у їх функціонуванні та наближення вітчизняної банківської 

системи до стандартів функціонування банківських систем розвинутих країн. 

Для обґрунтування наявності диспропорцій в розвитку банківських систем 

різних країн нами проведено порівняльний аналіз їх функціонування на основі 

аналізу відповідних показників діяльності, оприлюдених Світовим Банком, а 

саме: відношення капіталу до активів; частка неповернутих банківських 

кредитів; процентні ставки за кредитами; спред процентної ставки; частка 

банківського кредитування у співвідношенні до ВВП. 

Так, зокрема розрахункові значення показника відношення банківського 

капіталу до активів для банківських систем різних країн за даними Світового 

Банку у 2014 р. [3] істотно різняться в розрізі країн, варіюючи від 4,3% у 

Фінляндії до 21,4 % у Сербії. Значення ж цього показника для України є 

відносно високим і становить 12,3 %, що є наближеним до відповідних значень 

у пострадянських та постсоціалістичних країнах (Білорусь – 13,3 %, Вірменія – 

13,6 %, Грузія – 17,5 %). Тоді як низькі значення показника спостерігаються у 

багатьох розвинутих країнах, зокрема: Австрії – 6,9 %, Великобританії – 5,9 %, 
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Нідерландах – 5,4 % тощо. Така ситуація в цілому є ознакою низько 

ризикованого банківського бізнесу в Україні, порівняно з високорозвинутими 

країнами, що, на наш погляд, великою мірою зумовлено достатньо жорсткими 

регулятивними нормативами Національного банку України (НБУ).  

Однак, аналіз відношення недіючих кредитів до загальної суми наданих 

кредитів банками різних країн світу за даними Світового банку у 2014 р. [3], 

навпаки засвідчує високі ризики в діяльності вітчизняних банків, зокрема, у 

головній сфері їх діяльності – банківському кредитуванні.  

Так в Україні у 2014 р. частка недіючих кредитів в загальній сумі наданих 

кредитів банками сягала 16,5 %, що є достатньо високим показником порівняно 

з іншими країнами світу, так як значення цього показника варіює в інтервалі 0,1 

– 37,9 %, а середнє значення недіючих кредитів у банках світу становить 6,8 %.  

Відтак високі кредитні ризики в діяльності вітчизняних банків, а також 

наростання інфляційних процесів в умовах політико-економічної кризи 

зумовили те, що в Україні у 2014 р. була одна з найвищих у світі процентних 

ставок за банківськими кредитами, що становила 17,2 % (у зв’язку із складною 

економічною ситуацією в Україні у 2015 р. середньозважена процентна ставка 

за банківськими кредитами сягнула 21,3 %) [1]. Водночас, найнижчі процентні 

ставки за кредитами мали місце у Великобританії (0,5 %), Японії (1,4 %), 

Нідерландах (1,6 %), Швейцарії (2,7 %) та США (3,3 %), тоді як найвищі – у 

Білорусії (19,5 %), Анголі (16,7 %), Афганістані (15 %) та Грузії (14,8 %) [3].  

Рівень процентної ставки за банківськими кредитами безпосередньо 

пов’язаний із спредом процентної ставки, тобто процентною маржею за 

кредитно-депозитними операціями банків. Значення даного показника засвідчує 

значні нерівномірності і щодо спреду процентної ставки в розрізі країн, які 

варіюють в інтервалі від -2,8 % у Білорусії до 13,1 % у Анголі [3]. Причому 

найнижчі значення показника спостерігаються у Білорусії (-2,8 %), Нідерландах 

(-1,1 %) та Японії (0,9 %), а найвищі – у Анголі (13,1 %), Хорватії (7,6 %) та 

Сербії (7,6%). Україна ж знаходиться в групі країн, спред процентної ставки 

яких близький до середнього значення та становить 5,4 % [3]. При цьому, варто 
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відзначити, що розвинутим країнам притаманні низькі значення спреду 

процентної ставки, що сприяє здешевленню кредитних ресурсів банків та 

розширенню кредитування національних економік. 

В Україні ж високі кредитні ризики в діяльності вітчизняних банків та  

надвисокі процентні ставки за кредитами є одними з найвагоміших стримуючих 

чинників в розширенні масштабів банківського кредитування національної 

економіки та виходу на цій основі економіки з кризи. Звідси й низький  рівень в 

Україні порівняно з багатьма розвинутими країнами з банкоорієнтованою 

моделлю розвитку кредитного ринку (більшістю країн – членів ЄС та Японії) – 

частки банківського кредитування приватного сектору у співвідношенні до 

ВВП. У більшості високорозвинутих країн – членів ЄС та у Японії частка 

банківського кредитування у відношенні до ВВП сягає понад 100 % [2], тоді як 

в Україні вона становить лише 61 %.  

Таким чином, результати аналізу показників діяльності національних 

банківських систем різних країн засвідчили яскраво виражені диспропорції у їх 

функціонуванні. Причому ефективне функціонування банківської системи 

України передусім обмежене високими кредитними ризиками, надвисокими 

процентними ставками, що є вагомими стримуючими чинниками розширення 

кредитування національної економіки.  

На наш погляд, подолання значних диспропорцій у функціонуванні 

вітчизняної банківської системи, порівняно з банківськими системами 

розвинутих країн, передбачає проведення комплексу реформ у фінансовому та 

реальному секторах національної економіки, спрямованих, як на подальшу 

гармонізацію норм пруденційного нагляду за діяльністю вітчизняних банків з 

міжнародними нормами та правилами (впровадження норм Базеля ІІІ), котрі 

передбачають повномасштабне охоплення та покриття ризиків, збільшуючи 

вимоги до капіталу на покриття ризиків, так і розвиток державних програм 

здешевлення кредитів передусім за рахунок інституційного удосконалення 

національної банківської системи шляхом створення та реального 

функціонування спеціалізованих банків з метою розширення кредитування 
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економічно і соціально важливих проектів та програм соціально-економічного 

розвитку України. 
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У сучасних умовах карткові платіжні системи займають важливе місце в 

роздрібному бізнесі українських банків, що підтверджується кількість банків, 

які здійснюють емісію карт різних платіжних систем. Платіжні карти 

дозволяють банкам збільшити комісійні доходи, покращити якість послуг, 

диверсифікувати власну діяльність. Крім того, участь у таких платіжних 

системах дозволяє банку отримати доступ до раніше недоступних ринків: 

зарплатних проектів, пенсійних рахунків, платежів в торгівельно-сервісній 

мережі підприємств, інтернет-платежів, банкоматного еквайрингу, 

торгівельного еквайрингу та ін. 

Очевидно, що участь у карткових платіжних системах є обов’язковою для 

сучасного універсального банку. В той же час, впровадження карткової 

платіжної системи пов’язане зі значними витратами грошей і часу в умовах 

http://www.bank.gov.ua/
http://data.worldbank.org/indicator/FB.BNK.CAPA.ZS
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щільної конкуренції на ринку платіжних карт. Тому вибір оптимальної, з точки 

зору можливостей банку, платіжної системи і стратегії її розвитку залишається 

важливою передумовою забезпечення прибутковості цього напрямку 

діяльності. 

На даний момент в Україні здійснюють діяльність чотири багатоемітентні 

карткові платіжні системи – міжнародні Visa і MasterCard, внутрішньодержавні 

НСМЕП і УкрКарт. 

У багатоемітентній платіжній системі банки можуть приймати участь в 

якості емітента, еквайра або одночасно поєднувати обидві ролі. Емітенти 

здійснюють випуск і обслуговування платіжних карт, а також виконують 

розрахунки за операціями здійсненими за допомогою платіжної карти [1, c.16-

17]. Еквайри здійснюють первину обробку операцій, видачу готівки за 

платіжними картами і проведення розрахунків торгівельно-сервісних 

підприємств за операціями здійсненими за допомогою платіжних карт 

[2, c.159]. 

При цьому платіжна організація виконує роль посередника між 

учасниками платіжної системи, надаючи їм у користування власні торгові 

знаки, доступ до платіжної інфраструктури, визначає правила платіжної 

системи та відповідальність сторін [3, с.55], забезпечує виконання учасниками 

системи правил і зобов’язань. Натомість учасники багатоемітентної системи 

сплачують ліцензійні відрахування на користь платіжної організації. 

Вступ до карткової платіжної системи супроводжується наступними 

одноразовими витратами: вступний внесок і плата за сертифікацію на користь 

платіжної організації, плата за підключення до процесингового центру, витрати 

пов’язані з купівлею обладнання і програмного забезпечення, яке необхідне для 

здійснення емісії і обслуговування платіжних карт. 

Поточні витрати від участі в карткових платіжних системах включають в 

себе: комісійні, які сплачуються на користь платіжної організації і 

процесингового центру, регулярні ліцензійні відрахування за програмне 
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забезпечення, витрати на оплату праці, витрати пов’язані з обслуговування 

обладнання. 

Джерелами доходів від здійснення емісії платіжних карт виступають 

комісії, які сплачуються користувачами платіжних карт; міжбанківські комісії, 

які сплачуються торгівельно-сервісними підприємствами при здійснення 

безготівкових розрахунків з допомогою платіжних карт у якості оплати за їх 

товари або послуги, відсоткові доходи від розміщення грошових залишків на 

карткових рахунках, відсоткові доходи від надання овердрафтів і кредитних 

ліній до платіжних карт. 

Джерелами доходів від здійснення еквайрингу платіжних карт 

виступають комісійні доходи від еквайрингу власних платіжних карт, 

міжбанківські комісії, які сплаваються банком-емітентом при здійснення 

операцій з платіжними картами через обладнання іншого банку. 

У роботі досліджувались результати діяльності банку від участі в 

карткових платіжних системах НСМЕП, МПС Visa і MasterCard протягом 

перших трьох років діяльності за умови обслуговування 5 тис. карт протягом 

першого року, 14 тис. карт протягом другого року і 20 тис. карт протягом 

третього року діяльності. Крім того, було визначено період окупності 

впровадження кожної платіжної системи в банку за умови, що кількість 

активних карт протягом наступних років буде складати також 20 тис. штук. 

У процесі дослідження були виявленні наступні закономірності, 

характерні для всіх названих платіжних систем: 

- витрати на купівлю і встановлення банкоматів мають найбільшу питому 

вагу серед усіх одноразових витрат: 66 % для НСМЕП, 44 % для МПС Visa і 49 

% для МПС MasterCard за умови покупки і встановлення 10 банкоматів 

вартістю по 20 тис дол. США кожний;  

- другою статтею одноразових витрат за питомою вагою є витрати на 

купівлю програмного забезпечення: 24 % для НСМЕП, 35 % для МПС Visa і 38 

% для МПС MasterCard; 
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- найбільш вагомою статтею поточних витрат виступають витрати на 

оплата праці: 69 % за перший рік, 52 % за другий рік і 45 % за третій рік для 

НСМЕП; 41 % за перший рік, 35 % за другий рік і 32 % за третій рік для МПС 

Visa; 50 % за перший рік, 41 % за другий рік і 36 % за третій рік для МПС 

MasterCard; 

- відсоткові доходи від розміщення грошових залишків на карткових 

рахунках,  відсоткові доходи від надання овердрафтів і кредитних ліній до 

платіжних карт і доходи від комісій, платником яких є користувач карти, не 

залежить від платіжної системи. 

У результаті дослідження були отриманні наступні показники роботи 

банку в зазначених платіжних системах: 

- участь банку в МПС дозволяє досягти більшого рівня доходів: 14,7 млн 

грн для МПС Visa, 14,6 млн грн для МПС MasterCard проти 13,3 млн грн для 

НСМЕП; 

- впровадження НСМЕП пов’язано з найменшими витратами: 7,6 млн грн 

проти 11,4 млн грндля МПС Visa і 10,3 млн грн для МПС MasterCard; 

- НСМЕП характеризується найнижчим рівнем поточних витрат за перші 

три роки роботи банку: 9,9 млн грн проти 14,9 млн грн для МПС Visa і 12,7 млн 

грн для МПС MasterCard; 

- відповідно, найкращого фінансовий результат за перші три роки роботи 

можна досягти за умови участі в НСМЕП: - 4,1 млн грн проти - 11,7 млн грн для 

МПС Visa і - 8,3 млн грн для МПС MasterCard; 

- період окупності для досліджуваних платіжних систем склав: 4,4 роки для 

НСМЕП, 8,9 років для МПС Visa і 6,1 років для МПС MasterCard. 

Таким чином, серед досліджуваних платіжних систем НСМЕП 

характеризується набагато меншою вартістю участі і періодом окупності за 

встановлених об’ємів емісії платіжних карт, що робить цю платіжну систему 

оптимальним вибором для малих і середніх банків. 

Натомість Visa і MasterCard завдяки високим ставкам міжбанківської 

комісії генерують більше доходів залишається оптимальним вибором для 
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великих банків. Крім того, тарифікація послуг МПС для банку суттєво залежить 

від кількості емітованих карт, транзакцій і суми грошову обороту в платіжній 

системі, що збільшує рентабельність завдяки зменшенню комісійних ставок зі 

зростанням об’ємів емісії платіжних карт. 
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W warunkach transformacyjnych procesów społeczno-ekonomicznego rozwoju 

Ukrainy szczególnej aktualności nabywają problemu stworzenia jednolitego 

instytucjonalnego systemu, zdolnego zabezpieczyć przekształcenie ubezpieczenia jak 

infrastrukturalnego elementu w istotny segment ojczystej gospodarki. 

Współczesne ekonomiczne przemiany wymagają kształtowania odpowiednich 

teoretycznych i metodologicznych podstaw, które dadzą możliwość wszechstronnie 

rozewrzeć właściwości i rozstrzygnąć problemy medycznego ubezpieczenia w 

kontekście podwyższenia jakości nadania usług medycznych ludności i 

zabezpieczenia gwarancji otrzymania im pomocy leczniczej. Jedna z takich 

kierunków ekonomicznej nauki, która będzie służyła metodologicznym podłożem dla 
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studiowania medycznego ubezpieczenia, jest instytucjonalna teoria, przewagą której 

jest możliwość pojednania ekonomicznych, socjologicznych, politycznych, prawnych 

i historycznych stron badania tego zakresu ubezpieczeniowych stosunków. Więc, 

stosowanie metodologii instytucjonalizmu podczas rozpatrzenia ewolucji 

medycznego ubezpieczenia uważamy za konieczne i celowe, przecież istotną 

prerogatywą instytucjonalnej analizy jest objęcie wszystkich zakresów jego 

społecznego rozwoju. 

Badaniu ewolucyjnych transformacji w zakresie medycznego ubezpieczenia 

zadedykowali swoje prace tacy naukowcy jak: V. Bazylevych, N. Wnukowа, T. 

Hovorushko, O. Zalyetov, O. Zaruba, S. Osadets., J. Shumelda i inni. Jednak, do 

obecnie w naukowej literaturze za mało użyczono uwagi studiowaniu problemów 

rozwoju medycznego ubezpieczenia w kontekście instytucjonalny-ewolucyjnej teorii. 

W drugiej połowie ХХ stulecie pojawia się instytucjonalno - ewolucyjna teoria 

jak ekonomiczny nurt, główne przepisy którego zdolne rozewrzeć przyczyny i skutki 

instytucjonalnych przemian, sprzeczną współdziałaniem między instytutami starego i 

nowego ustroju społecznego, niezgodność ich instytucjonalny-organizacyjnych form. 

"To było określono współczesnymi ekonomicznymi realiami, dla których 

charakterystyczne globalizacja ekonomicznych procesów, aktywne wprowadzenie 

informacyjnych technologii w gospodarczy system, a także powstanie nowego 

fenomenu w światowym ekonomicznym systemie - tranzytywnej gospodarki, 

podstawą której jest transformacja stosunków własności" [1, с.53]. Zatem 

rozwiązanie problemów instytucjonalny-ewolucyjnych transformacji w kontekście 

ich wpływu na funkcjonowanie społeczno-ekonomicznych systemów staje się 

pierwszoplanowym zadaniem rozbudowy najnowszego naukowo--metodologicznego 

paradygmatu. 

Metodologia instytucjonalny-ewolucyjnego kierunku ekonomicznej teorii 

charakteryzuje instytut medycznego ubezpieczenia jak dynamiczną instytucjonalną 

składową ubezpieczenia, która nabywa nowych oznak, organizacyjnych i prawnych 

form, rośnie, doskonali się i rozwija się w trakcie historycznego rozwoju. Właśnie 

transformacyjne przekształcenia w zakresie medycznego ubezpieczenia w kontekście 
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przejścia od naczelny-administracyjnej gospodarki do rynkowych zasad 

gospodarowania służyły znaczącym przemianom instytucjonalnego środowiska 

medycznego ubezpieczenia w Ukrainie. 

Instytucjonalny-ewolucyjne procesy w zakresie medycznego ubezpieczenia 

odbywały się w kilka etapów [2, с.12]. Pierwszy etap instytucjonalnych przemian dla 

medycznego ubezpieczenia ogarnia 1988-1995 рр. Jemu właściwe kształtowania 

nowych formalnych i nieformalnych instytutów, burzliwe stworzenie 

ubezpieczeniowych kompanii, rozwój ubezpieczeniowego rynku. W celu 

uporządkowywania ubezpieczeniowej działalności i stworzenia instytucjonalnych 

przesłanek dla jej prowadzenia w maju 1993 roku był przyjęty pierwszy 

prawodawczy akt - Dekret Gabinetu Ministrów Ukrainy "O ubezpieczeniu", w 

którym wyróżniono medyczne ubezpieczenie jak rodzaj osobistego ubezpieczenia. 

Jednak, Dekret jak pierwszy akt państwowej regulacji ubezpieczeniowego rynku, 

zarysowując prawne zarysy kształtowania instytucjonalnego środowiska 

ubezpieczeniowego rynku, zawierał cały szereg uchybień organizacyjnego i 

prawnego charakteru, a zatem nie formował pewne instytucjonalne podłoże dla 

instytutu medycznego ubezpieczenia. 

Na drugim etapie transformacyjnych przekształceń w systemie 

ubezpieczeniowych stosunków (1996 r. - 2000 r.) instytucjonalne środowisko nabywa 

szczególnych przemian, jak w zakresie socjalnego, tak i komercyjnego medycznego 

ubezpieczenia. W czerwcu 1996 roku przyjęto Konstytucję Ukrainy, w której 

określono prawo obywateli do pomocy leczniczej i medycznego ubezpieczenia. Czyli 

Konstytucja, która określała główne zasady socjalnej polityki, przewidywała 

konieczność medycznego ubezpieczenia w systemie lecznictwa. 

Kardynalne przemiany odbyły się w zakresie komercyjnego ubezpieczenia, 

związane z przyjęciem w marcu 1996 roku Prawa Ukrainy "O ubezpieczeniu", który 

uzupełnił oddzielne organizacyjne i prawne przepisy prowadzenia ubezpieczeniowej 

działalności. Kardynalne przemiany odbyły się w zakresie komercyjnego 

ubezpieczenia, związane z przyjęciem w marcu 1996 roku Prawa Ukrainy "O 

ubezpieczeniu", który uzupełnił oddzielne organizacyjne i prawne przepisy 
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prowadzenia ubezpieczeniowej działalności. Co dotyczy medycznego ubezpieczenia, 

to w ubezpieczeniowym ustawodawstwie przewidziano spełnienie medycznego 

ubezpieczenia w obowiązkowej i dobrowolnych formach. 

Na trzecim etapie rynkowych transformacji (z 2001 r. - dotychczas) odbywa 

się późniejsze reformowanie branży medycznego ubezpieczenia w kontekście 

instytucjonalnych przemian. Tak, w 2001 roku nabrała mocy prawnej druga redakcja 

Prawa Ukrainy "O ubezpieczeniu", głównych przemianach w którym skierowane na 

podwyższenie wypłacalności i finansowej trwałości ubezpieczycieli, rozwój instytutu 

pośrednictwa na ubezpieczeniowym rynku. Zatem, z przyjęciem Prawa Ukrainy "O 

ubezpieczeniu" na ubezpieczeniowym rynku sformowały się jakościowo nowe 

formalne instytuty, doskonali się instytucjonalne środowisko jego funkcjonowania.  

Podsumowując, zauważymy, że z nadejściem niezależności Ukraina 

samodzielnie wyznacza własny wektor rozwoju gospodarki i gwarantuje socjalne 

gwarancje swoim obywatelom. Ukraina podeszła do tego pytania zważono, mając 

doświadczenie pracy szpitalnych zakładów w warunkach kształtowania się rynku, 

stworzenia i rozwoju medycznego ubezpieczenia w dobrowolnej formie dzięki 

ubezpieczeniowym kompaniom, szpitalnym kasom, dobroczynnym organizacjom i 

funduszom, które przeprowadzają dużą pracę. 

W tym kontekście, naszym zdaniem, docelowo wyróżnić trzy instytucjonalne 

modele rozwoju medycznego ubezpieczenia : I model, że oparta na funkcjonowaniu 

obowiązkowego medycznego ubezpieczenia przy dominacji państwowej medycznej 

ubezpieczeniowej organizacji, Funduszu medycznego ubezpieczenia; ІІ model - 

dobrowolnego medycznego ubezpieczenia, przy której głównymi subiektami są 

komercyjne firmy ubezpieczeniowe; ІІІ mieszany model, co przewiduje 

funkcjonowanie medycznego ubezpieczenia w obowiązkowej i dobrowolnej formie i 

jednocześnie pojednanie działalności państwowych i komercyjnych struktur. Naszym 

zdaniem, najbardziej możliwy do przyjęcia jest trzeci instytucjonalny model, za 

którym będzie odbywało się optymalne pojednanie ekonomicznych interesów 

wszystkich uczestników medycznego ubezpieczenia i będzie zabezpieczała się pewna 
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ubezpieczeniowa obrona ludności w przypadku nadejścia ryzyk utraty ich zdrowia 

lub życia. 
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