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УДК 336.711.65 

УПPAВЛIННЯ БAНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ В УМOВAХ 

ЕКOНOМIЧНOЇ КPИЗИ 

Болоха Д.О., магістрант  

ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Науковий керівник: Карчева Г.Т., д.е.н., доцент кафедри 

банківської справи ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Процес формування ефективної системи управління стійкістю  банків в 

кризових економічних умовах України спрямований  насамперед  на  

підвищення стійкості банківських установ та забезпечення стабільності 

банківської системи в умовах  глобальних економічних дисбалансів.  

Гoлoвнoю  метoю  даного процесу є poзпiзнaння мacштaбу впливу 

фaктopiв кpизи; изнaчення cпocoбiв  тa  метoдiв  aнтикpизoвoгo  упpaвлiння  тa  

визнaчення  вaжелiв пoдoлaння неминучoї  небезпеки  мaйбутньoї  кpизи  з  

нaйменшими витpaтaми для бaнку [2]. 

Одним з найважливіших важелів в процесі внутрішнього управління 

ризиками та саморегулювання на сьогодні в Україні є формування резервів під 

активні операції. Ризик тa дoхoднicть знaхoдятьcя у пpямiй зaлежнocтi:  пpи  

здiйcненнi  бiльш  pизикoвих  oпеpaцiй  бaнк  oчiкує oтpимaти  бiльш  виcoкий  

дoхiд,  i,  нaвпaки,  нacлiдкoм  дoдеpжaння бiльш  кoнcеpвaтивнoї  пoлiтики  

щoдo  пpийняття  pизикiв  є  бiльш низькi  дoхoди.  Oтже,  oптимaльним  є  

пpoпopцiйний  poзпoдiл pизикoвaнocтi тa дoхoднocтi кpедитних oпеpaцiй.  Цей 

процес в кількісному вимірі представлений в таблиці. 

Таблиця 1 

Pезеpви зa aктивними oпеpaцiями бaнкiв (з уpaхувaнням pезеpвiв зa oпеpaцiями, 

якi oблiкoвуютьcя нa пoзaбaлaнcoвих paхункaх) 

Piк 2010 2011 2012 2013 2014 2015 01.09.2016 

Пoкaзник 

(млн.гpн) 

122 433 148 839 157 907 141 319 131 252 204 931 326 076 

Темп змiни   21,56% 6,09% -10,5% -7,12% 55,72% 59,11% 

Джерело: складено автором за даними НБУ[1] 
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Вихoдячи з дaних тaблицi, бaчимo щo нapaзi бaнкiвcькiй cиcтемi Укpaїни 

пpитaмaннa тенденцiя збiльшення pезеpвiв. Це нaйбiльшoю мipoю cпpичиненo 

неcтaбiльнicтю екoнoмiки, i вихoдячи з цьoгo, пoзичaльникaми, тoму бaнки aби 

зменшити pизики непoвеpнення фopмують pезеpви. Нaйбiльшoї aктивнocтi цей 

пpoцеc зaзнaв в ocтaннi poки (2015, 2016), нa щo знaчнoю мipoю вплинув 

неcтaбiльний куpc гpивнi. 

Унacлiдoк  неcтaбiльнocтi  cучacних  умoв  дiяльнocтi  бaнкiв виникaють  

вaжливi  pинкoвi  зpушення:  бaнкiвcькa  cиcтемa неcпpoмoжнa cвoєчacнo тa в 

пoвнoму oбcязi здiйcнювaти: клiєнтcькi плaтежi  зa  paхункaми,  пoвеpнення  

депoзитiв,  oцiнювaння пpoцентних,  кpедитних,  oпеpaцiйних  тa  iнших  

pизикiв,  щo пpизвoдить  дo  зменшення  кpедитнoї  тa  дiлoвoї  aктивнocтi  

бaнкiв  i, вiдпoвiднo, oбмежує їх мoжливocтi щoдo caмopегулювaння.   

В Національному банку України відзначають, що фінустанови часто 

переоцінювали фінансову спроможність позичальників і зволікали з визнанням 

активів проблемними. З огляду на це НБУ затвердив положення про визначення 

банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими 

операціями. 

Відповідне положення затверджено постановою Правління 

Національного банку України від 30.06.2016 р. № 351. 

В Національному банку стверджують, що впровадження нового 

положення практично унеможливить кредитування банками фінансово 

неспроможних підприємств та придбання цінних паперів неякісних емітентів. 

Для розрахунку величини очікуваних збитків положенням передбачено 

застосування рекомендованої Базельським комітетом з банківського нагляду 

формули, яка використовує три компоненти [1]: 

1) ймовірність дефолту боржника (PD – probability of default); 

2) рівень втрат в разі дефолту (LGD – loss given default); 

3) борг за активом (EAD - exposure at default). 

Починаючи з 2014 року банківський сектор країни і загалом економіка 

країни  переживає економічну кризу. Відповідно у фінансовому секторі 

спостерігається зниження платоспроможності населення через девальвацію, 
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інфляцію, втрату частини депозитів, зростання витрат за валютними кредитами 

і комунальними рахунками, що призводить до агрегованого попиту, до 

стиснення внутрішнього ринку та додаткового падіння ВВП.  

Внаслідок цього в банківській системі відбулося загострення кризи 

кредитування реального сектору економіки, яке стало додатковим фактором 

гальмування зростання ВВП. Залишки за кредитами у гривні за два останні 

роки скоротились на 168,9 млрд грн (до 433.8 млрд грн), в іноземній валюті на 

15,7 (до 22,8 дол. США) [1]. 

Виходячи з поточної ситуації, а також аналізуючи дocвiд кpaїн, якi 

пpoдемoнcтpувaли cтpiмкий poзвитoк, спостерігається пpинципoва вaжливicть 

тoгo, щo неoбхiднo, в пеpшу чеpгу, зaпуcтити мехaнiзм poзвитку, cпиpaючиcь 

нa внутpiшнi фiнaнcoвi pеcуpcи i cтимулювaння тoчoк екoнoмiчнoгo зpocтaння. 

Тaкi «тoчки зpocтaння» cтимулювaтимуть зaгaльний пpиcкopений poзвитoк.  

Нaцioнaльнoму бaнку неoбхiднo oбгpунтoвaнo вибpaти кoнкpетну мoдель 

i poзpoбити вiдпoвiднi нopмaтивнi дoкументи. Ключoвoю умoвoю є вiдкpитicть, 

пpoзopicть i пiдзвiтнicть пеpед cуcпiльcтвoм дiй НБУ i нoвocтвopенoї 

cтpуктуpи. Ефективнicть тaкoгo мехaнiзму знaчнoю мipoю зaлежить вiд 

кoopдинoвaнocтi cпiльних пpoгpaм i зaхдiв НБУ тa Кaбiнету мiнicтpiв Укpaїни. 

Нa мaкpo piвнi Уpядoм мaє бути poзpoблений пaкет cтpaтегiй i пpoгpaм 

нoвoгo екoнoмiчнoгo куpcу, якi cфopмують ефективну пpoмиcлoву пoлiтику 

Укpaїни, якa включaтиме нaпpиклaд тaкi: 

• Cтpaтегiю виcoкoтехнiчнoї iндуcтpiaльнoї Укpaїни i poзвитку 

екcпopтoopiєнтoвaних виpoбницт тoвapiв; 

• Cтpaтегiю cтимулювaння iмпopтoзaмiщення ля poзвитку 

внутpiшньoгo pинку, зниження чacтки iмпpту у cпoживчoму кoшику i 

cтaбiлiзaцiї цiн; 

• Cтpaтегiю cтимулювaння мaлoгo i cеpедньoгo бiзнеcу, щo cпpияє 

пiдвищенню зaйнятocтi, дoхoдiв нacелення i poзвитку внутpiшньoгo pинку.  

Цi cтpaтегiї cфopмують пpiopiтетнi нaпpямки для кpедитувaння, якi 

дaдуть мультиплiкaтивний ефект poзвитку i для бaнкiвcькoї cиcтеми, i для 

екoнoмiки вцiлoму. 
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Висновок. Для пoдoлaння cучаcних пpoблем i cтвopення пеpедумoв для 

зaбезпечення вaлютнoї cтaбiльнocтi, oтпимaльнoї динaмiки внутpiшнiх цiн, 

вiднoвлення кpедитувaння pеaльнoгo cектopу тa екoнoмiчнoгo зpocтaння 

дoбpoбуту дoцiльнo булo б удocкoнaлити poзpoбку i pеaлiзaцiю мoнетapнoї 

пoлiтики Нaцioнaльнoгo бaнку Укpaїни шляхoм poзгляду мoжливocтi 

зaпpoвaження iнcтpументiв i oпеpaцiй мoнетapнoї пoлiтики  для cтимулювaння 

бaнкiвcькoгo кpедитувaння pеaльнoгo cектopу екoнoмiки, з цiєю метoю 

дoцiльнo poзpoбити cеpедньocтpoкoвi iнcтpументи тa мoделi pефiнaнcувaння 

пpoзopих тa cтiйких укpaїнcьких бaнкiв для збiльшення їхнiх пopтфелiв 

кpедитiв, нaдaних пiдпpиємcтвaм pеaльнoгo cектopу, зoкpемa виcoкoтехнiчним, 

a тaкoж мaлoму i cеpедньoму бiзнеcу. Poзpoбити чiткi iндикaтopи ефективнocтi 

тa мехaнiзм кoнтpoлю pеaлiзaцiї цих cхем.  
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Бурхливий розвиток фінансових інновацій за останні роки, а також 

швидкий розвиток комп’ютерних технологій, інформатизація та розширення 
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можливостей математичного моделювання тощо, сприяли становленню 

розвитку фінансових інновацій. 

Зауважимо, що основні дослідження щодо фінансових інновацій, 

фінансового інжинірингу та факторів, які спонукають банки впроваджувати 

фінансові інновації та технології, були здійснені представниками західної 

економічної думки, зокрема, науковцями із США такими, як М. Міллер,  Г.Ян, 

Дж. Маршал, В. Бансал тощо. Також, варто зробити наголос на розробці питань 

фінансової глобалізації українськими вченими Луцишин З. О. та Васильченко З. 

М. тощо.  

При цьому, вищезазначені дослідники вважають регулятивні обмеження 

одним з визначальних факторів появи фінансових інновацій. Це знову ставить 

питання про те, що задля отримання прибутку чи реалізації інших інтересів 

банки будуть здійснювати фінансові операції, які суперечитимуть 

законодавчим вимогам, включаючи легалізацію кримінальних доходів та 

фінансування тероризму. 

Яскравим прикладом в даному випадку є операції деяких фінансових 

інститутів (серед яких і Bank of New York), що пропонують свого роду 

транзитні вклади до запитання, куди на єдиний рахунок переказуються кошти 

компаній, комерційних банків, громадян. Усім їм надається право підпису за 

даними рахунками і можливість здійснювати абсолютно всі легальні банківські 

транзакції по всьому світу. При цьому, перевірка клієнтів і походження грошей 

не проводиться, тобто завдяки такому нововведенню банки зробили спробу 

уникнути проведення ідентифікації своїх клієнтів.   В наведеному вище випадку 

банки своїми діями порушили одне з основних правил Базельського комітету 

банківського нагляду, а саме «Знай свого клієнта» [1]. Зручною нішею для 

легалізації коштів стали договори із банками із управління майном та іншими 

активами, із валютного, податкового, митного, інвестиційного, юридичного, 

бухгалтерського консультаційного та фінансового інжинірингу. 

Отже, фінансові інновації, бурхливий розвиток яких призвів до 

формування нового напрямку фінансової науки – фінансового інжинірингу, є не 

лише позитивним фактором інтенсивного зростання банківського бізнесу, а 
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джерелом значного ризику використання послуг банків для легалізації коштів, 

отриманих злочинним шляхом. 

Відзначимо, що з початку 80-х років минулого століття помітну частину 

міжнародних операцій провідних банків світу становлять угоди, що не 

враховуються в балансовій частині обліку активів і пасивів. У світовій 

банківській практиці позабалансові операції досягли величезних розмірів і, 

наприклад, у США, навіть перевищили в окремий момент рівень активів 

комерційних банків. Так, у середині 1987 року обсяг позабалансових угод 

американських комерційних банків склав 3,1 трлн. доларів США, а темпи їх 

росту коливались в межах від 27 % до 35 % на рік [2].  

Зазначений приклад не лише ілюструє можливий механізм легалізації 

коштів, походження яких викликає підозри, а й ще раз свідчить про 

необхідність дотримання встановлених стандартів та застосування ризик-

орієнтованого підходу адекватно кожного окремого випадку. 

Ще одною сучасною тенденцію банківського бізнесу, яка потребує нашої 

уваги при вивченні питання ризику використання послуг банків для легалізації 

коштів, є зокрема, формування такого напрямку як приватна банківська справа 

(Private banking). Він пов’язаний з наданням індивідуальних послуг найбільш 

заможним клієнтам, зокрема, приватним особам, які прагнуть збереження 

конфіденційності. Оскільки цей вид діяльності потребує постійної розробки 

індивідуальних рішень для вирішення фінансових задач, то він, безперечно, є 

одним з найбільш інноваційних. При цьому, цей ринковий сегмент близький до 

насичення, а конкуренція між банками зростає, що й підштовхує останніх до 

більш глибокої орієнтації послуг на потреби конкретних груп клієнтів і 

досягненні на цій основі загальної рентабельності цього напрямку банківської 

діяльності. Великі капіталовкладення, зроблені банками в інфраструктуру 

послуг для приватних осіб, можуть окупатися й забезпечувати необхідну 

рентабельність лише при постійному зростанні обсягу наданих послуг, чого 

важко домогтися в умовах насичення ринку. Для цільових груп клієнтів 

визначається характер фінансової проблеми клієнта та на основі індивідуальних 
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консультацій розробляється найбільш прийнятний варіант її рішення та 

вибираються необхідні для цього інструменти.  

Крім того, особи, що володіють значними сумами коштів, прагнуть, 

щонайменше, мінімізувати свої податкові платежі, іноді повністю довіряючи 

ведення своїх справ професіоналам банку. Природно, якщо клієнтові в банку 

ставлять занадто багато запитань, то він може віддати перевагу іншому банку. 

Таким чином, набула розвитку культура «не запитуй, не розповідай» саме у 

сфері приватного бенкінгу, що не могло не посприяти певною мірою 

відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом[2].  

Отже, виникла ситуація, коли інновації та фінансовий інжиніринг є 

життєвою необхідністю в умовах гострої конкуренції на банківському ринку, 

але при цьому він суттєво підвищує ризики залучення банків до легалізації 

кримінальних доходів або фінансування тероризму.  

Масштабне поширення цифрових технологій  в повсякденному житті 

сучасного суспільства  не лише привносить комфорт та зручності, але й 

пригнічує нашу увагу та об’єктивність оцінювання переваг і ризиків, які 

можуть нести окремі новації, як от електронні гроші і віртуальні валюти. 

Тому закономірним є те, що у переглянутих рекомендаціях ФАТФ 2012 

року з’явилась нова рекомендація під номером 15 «Новітні технології». 

Відповідно до цієї рекомендації країни та фінансові установи повинні 

здійснювати ідентифікацію та оцінку ризиків легалізації коштів або 

фінансування тероризму, які можуть виникнути у зв’язку з: розвитком нових 

продуктів або новою діловою практикою, включаючи нові механізми 

постачання; та використанням нових або таких, що розвиваються, технологій як 

для нових, так і давно існуючих продуктів. Щодо фінансових установ, то 

ФАТФ наполягає, що така оцінка ризику повинна здійснюватися до 

запровадження нових продуктів, ділової практики або застосовування нових чи 

таких, що розвиваються, технологій[2].. 

Саме до таких новітніх технологій перш за все слід віднести електронні 

гроші та віртуальні валюти. Зручність та анонімність, швидкість операцій у 

віртуальних валютах з одного боку, і з другого - біля 70 різних ризиків, 
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визначених фахівцями Європейського центрального банку, зокрема: ризики 

шахрайства, коливання курсів, раптового виникнення податкових зобов’язань 

чи припинення функціонування валюти (в т.ч. через дії правоохоронних 

органів), відмивання «брудних» грошей, відсутності будь-яких гарантій та 

захисту прав користувачів. Виклики впровадження нових технологій 

інноваційного розвитку банку вимагає індивідуальних стратегій управління 

ризиками в системі фінансового моніторингу банківських установ.  
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Постановка проблеми. Діяльність будь-якого банку на сьогоднішній 

день так чи інакше пов'язана з вкладенням коштів у різні види активів, що 

приносять дохід. Інвестиційна діяльність є одним з важливих аспектів 
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функціонування будь-якого банку. Причинами, що зумовлюють необхідність 

інвестування, грамотного вкладення фінансового капіталу є отримання 

прибутку у вигляді відсотків,дивідендів і т.д. Проте, більшість банків 

недостатньо інвестують у цінні папери підприємств реального сектора у зв’язку 

з нестабільним функціонування цих підприємств, повільними темпами 

структурних перетворень у вітчизняній економіці. 

Вчені наділяють фінансові інвестиції різним змістом і ця неузгодженість 

виступає ключовою проблемою при організації їхнього обліку, оскільки це 

вносить певні суперечності, пов’язані зі здійсненням оцінки цього об’єкта 

обліку на практиці. Власне у зв’язку з цим важливим є формування 

узгодженого трактування поняття фінансових інвестицій та його законодавче 

закріплення. Це дозволить сформувати єдину науково обгрунтовану методику 

обліку фінансових інвестицій, в основу якої буде покладено їхній економічний 

зміст. Воно полягає передусім у тому, що інвестор спроможний реалізувати 

свою стратегію на фінансовому ринку. Розв'язання цього завдання здійснюється 

за допомогою обігу різних фінансових інструментів, які є об'єктами 

фінансового ринку і створюють об'єктивне підгрунтя його існування.  

Тому, на нашу думку, доцільним є вивчення економічної сутності 

фінансових інвестицій та їх форм. 

Особливо актуальними у контексті розгляду питання економічної 

сутності фінансових інвестицій стали роботи відомих вчених С. В. Науменкова, 

A. А. Пересада, Бутинець Ф.Ф., Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Ловінська Л.Г., 

Філіна Г.І., Терещенко О.О., Пантелєєв В.П., Сніжко О.С.,Чебаненко Ж.М., 

Чижевська Л.В. 

Мета. Полягає в з'ясуванні економічної сутності та форм фінансових 

інвестицій банків,спираючись на теоретичні дослідження в даній галузі. 

Виклад матеріалу. Поняття «фінансові інвестиції» надзвичайно складне 

та багатоаспектне, тому серед дослідників немає єдиної думки щодо визначення 

його сутності.  
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При цьому, наприклад, A. А. Пересада у контексті цього визначення 

стверджує, що фінансові інвестиції - це ніщо інше як вкладання грошей у різні 

цінності [1, с. 728].  

 Група авторів Бутинець Ф.Ф., Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Ловінська 

Л.Г., Філіна Г.І., Терещенко О.О., Пантелєєв В.П., Сніжко О.С., Чебаненко 

Ж.М., Чижевська Л.В., стверджують,що це активи,які утримуються з метою 

збільшення прибутку [3, с. 512]. 

Так, французький економіст П. Массе вважає, що найзагальніше 

визначення інвестиції, зводиться до того, що „ фінансові інвестиції є актом 

отримання задоволення у майбутньому від поточних інвестиційних благ”.  

Основною ознакою фінансових інвестицій банків, за якою вони 

поділяються на форми, є об’єкт вкладення капіталу.  

За цією ознакою до фінансових інвестицій належать вкладення капіталу 

в розробку проектів, у купівлю акцій, облігацій та інших цінних паперів різних 

підприємств і установ, випущених державою або приватними юридичними 

особами.  

Методика оцінки фінансових інвестицій також має свої особливості 

залежно від сутності об'єктів інвестування, що здійснює інвестиції, 

професійним інвестором чи ні. 

Одним із аспектів визначення економічної сутності фінансових 

інвестицій є встановлення їх фінансових джерел. Під даним аспектом 

розуміється те, що фінансові інвестиції можуть здійснюватися на рівні держави, 

підприємства та окремих домогосподарств. Відомо, що джерелом інвестицій є 

заощадження населення.  

Проте не всі заощадження набувають форми інвестицій, а збільшення 

доходів населення призводить до абсолютного збільшення заощаджень та 

похідних від них інвестицій. 

Населення здійснює свої інвестиції шляхом заощадження власних 

коштів через депозити. Щодо підприємств, то вони здійснюють своє 

інвестування шляхом придбання цінних паперів інших підприємств, 

організацій, надають кредити, кладуть кошти на депозит, а також реінвестують 
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свій прибуток у різні види діяльності. Щодо держави, то вона здійснює 

інвестування через державні органи, установи шляхом придбання цінних 

паперів, випуском державних облігацій,тощо [4, с. 19]. 

У сучасних умовах за формою власності ресурсів доцільно 

класифікувати фінансові інвестиції на державні, недержавні та змішані. При 

цьому останні передбачають фінансування з різних джерел (державних і 

недержавних). У вітчизняному законодавстві фінансові інвестиції поділяють на 

прямі і портфельні. При цьому прямою інвестицією є внесення коштів у 

статутний капітал юридичної особи в обмін на емітовані нею корпоративні 

права, а портфельною інвестицією є придбання цінних паперів, деривативів та 

інших фінансових активів за грошові кошти на фондовому ринку. 

Відповідно до норм чинного законодавства, фінансові інвестицій банку 

групуються за портфелями: торговий портфель, портфель на продаж, портфель 

до погашення, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії. Така класифікація 

фінансових інвестицій банків може бути розширена і за іншими ознаками, а 

саме за ступенем ризику, строком інвестування та видом цінних паперів [ 2 ]. 

Висновки. Фінансові інвестиції банків є досить важливою складовою 

сучасної економічної системи і їх можна вважати однією з найскладніших 

категорій ринкової економіки, яка виступає запорукою стабільності розвитку 

економіки та країни в цілому. Створення та розвиток ринку цінних паперів 

зумовили становлення банку як одного з найбільших інвесторів. Розгляд різних 

поглядів авторів та науковців щодо визначення економічної сутності 

фінансових інвестицій дозволив сформувати власний підхід розуміння поняття 

«фінансові інвестиції банків». Фінансовими інвестиціями банків вважаємо 

вкладення коштів банком у фондові та грошові фінансові інструменти з метою 

отримання прибутку та зростання вартості вкладених коштів у майбутньому, 

підвищення ліквідності вільних заощаджень, забезпечення контролю над 

об’єктами інвестування та реалізації інвестиційних цілей як самих банків, так і 

їхніх клієнтів. 

 

 



16 
 

Список використаних джерел 

1. Пересада А.А. Фінансові інвестиції : підручник / А. А. Пересада, Ю. М. 

Коваленко ; МОН України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2006. – 728 с. 

2. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними 

паперами та фінансовими інвестиціями в банках України: постанова 

Правління НБУ від 22.06.2015 р. № 400 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0400500-15 

3. Загородній А. Г  Інвестиційний словник : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин; Наук.-метод. центр 

вищ. освіти М-ва освіти і науки України. - Л. : Бескид Біт, 2005. - 512 c. 

4. Подвисоцький Ю. А. Фінансові інвестиції як інструмент економічного 

розвитку країни : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08 / Ю. 

А.Подвисоцький; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2012. – 19 c. – укр. 

 

 

УДК 336.71 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ  

ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Данченко В.В. 

ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» 

danchenko.viktoria@gmail.com 

Науковий керівник: Запорожець С.В. 

к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи 

ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» 

zaporozhets11svitlana@ukr.net 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах необхідною умовою 

стабілізації економіки України є розвиток банківської системи та її ефективне 

функціонування. Саме впровадження інновацій дозволяє покращити як стан 

окремого банку так і банківської системи в цілому. Використання інноваційних 

продуктів та технологій може вивести банківські установи на відносно новий 
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рівень функціонування, покращити конкурентні позиції банку на ринку 

банківських послуг та розширити клієнтську базу.  

Метою роботи є дослідження перспектив впровадження банківських 

інновацій в Україні. 

Виклад матеріалу. Банківські інновації є результатом діяльності банку, 

спрямованим на створення нових продуктів та технологій, а також 

інноваційних методів управління банківською установою з метою отримання 

додаткових доходів та конкурентних переваг.  На сьогодні найбільш 

розповсюдженими є такі види вітчизняних інноваційних банківських продуктів: 

1) мобільний банкінг; 2) Інтернет-банкінг; 3)  «Зона 24»; 4) електронний 

залишок; 5) PОS-термінали. На сучасному етапі розвитку банківські установи 

активно використовують переваги соціальних медіа та працюють з клієнтами в 

соціальних мережах [4].  

Для визначення перспектив розвитку банківських інновацій в Україні 

необхідно звернутись до досвіду провідних банків світу. Так, наприклад, Rоyal 

Bank оf Canada сьогодні тестує інноваційний браслет, який дозволяє 

вимірювати частоту серцебиття та ідентифікувати людину при здійсненні 

безконтактних платежів. Канадський банк CIBC Bank у співробітництві з 

відомою мережею ресторанів Tim Hоrtоns створив та запропонував своїм 

клієнтам нову кредитну карту - «Кобренд», яка має кнопки, тому при здійсненні 

покупки або оплати рахунку в ресторані клієнт обирає потрібну йому кнопку і 

здійснює платіж [5]. 

Перспективними сферами інноваційної діяльності вітчизняних банків 

можна вважати: новації в комунікаційній політиці банку, розвиток платіжних 

систем та інструментів, зміну підходів до банківського реінжинірингу, а також 

оцінку ефективності розроблених інновацій банківськими установами. 

Найбільш перспективні інновації за версією авторитетної дослідницької 

організації BAI Research, які мають значний вплив на розвиток банківського 

бізнесу в усьому світі наведено в табл.1.1.  

 

 



18 
 

Таблиця 1.1 

Найперспективніші  банківські інновації 

Тип 

інновацій 

Банк Суть інновації 

Інноваційні 

продукти, 

послуги та 

технології 

CaixaBank 

(Іспанія) 

Додаток для смартфону, що дозволяє вирішувати основні 

питання стосовно страхових продуктів та надає допомогу в 

екстрених ситуаціях 

WestBank 

(Велика 

Британія) 

Депозитний проект SmartyPig, побудований за принципом 

соцмережі - треба зареєструватися, виставити цілі, на які 

призначено вклад, запросити друзів 

CIBC Bank 

(Канада) 

Кредитна карта - «Кобренд» у співробітництві з мережею 

ресторанів. Ця інноваційна картка має кнопки, тому при 

оплаті рахунку клієнт обирає потрібну йому кнопку і 

здійснює платіж 

Hana Bank 

(Пд.Корея) 
Онлайн-іпотека 

UBank 

(Австралія) 

Розробка іпотечного продукту, за процесом ухвалення 

якого може спостерігати заявник 
ASB (Нова 

Зеландія) 

Віртуальне відділення банку на Facebооk, що дозволяє 

клієнтам у режимі реального часу консультуватися з 

працівниками банку 
Barclays (Велика 

Британія) 
Біометрична ідентифікація клієнтів 

Інноваційні 

канали 

продажів 

Aliоr Bank 

(Польща) 
Надання кредитів в Інтернет-магазинах за 90 секунд 

BNP Paribas 

(Франція) 
Е-платформа для інвестиційних банків та дистрибуторів 

 DenizBank 

(Туреччина) 

Перший банк, що розробив повністю інтегровану з 

Facebооk платформу для управління банківськими 

рахунками Стратегічні 

інновації 

Jibun Bank 

Cоrpоratiоn 

(Японія) 

Інтеграція практично усіх фінансових послуг в додатках 

для смартфону 

RBS (Велика 

Британія) 

ІТ -рішення, що дозволяє клієнтам взаємодіяти з іншими 

банками по всьому світу 
Суспільно 

вагомі 

інновації 

Standard Bank 

(ПАР) 

Розробка комплексного банківського продукту та 

поширення фінансової грамотності серед населення, що 

зазвичай не має доступу до банківських послуг у зв’язку зі 

своїм соціальним та фінансовим становищем 

Джерело: Складено автором на основі [1, 2]. 

Як видно з таблиці 1.1, більшість інновацій спрямовані на наближення 

банківських послуг до клієнтів та скорочення часу відвідування банків, а також 

підвищення безпеки операцій як для банків, так і для споживачів. Дані 

інноваційні продукти та технології є перспективними для адаптації та 

впровадження і на банківському ринку України. Проте в сучасних умовах 
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багато інновацій з наведеної вище таблиці можуть бути не прийнятими 

населенням, або ж просто неактуальними для банківського ринку України на 

сьогодні. 

В умовах активного впровадження цифрових технологій, пошуку нових 

джерел прибутку, намагання знизити кредитний та процентний ризики, 

забезпечити лояльність клієнтів для банків перспективним є перехід на модель 

everyday banking [3], сутність якої полягає в тому, що використання інтернет-

технологій, соціальних медіа, мобільного банкінгу дає можливість банку 

підтримувати постійний контакт з клієнтами в режимі 24/7/365. При цьому 

банк стає центром «екосистеми», яка надає клієнту не тільки фінансові, але й 

нефінансові послуги (прикладом є ПАТ КБ «Приватбанк»). Для цього банку 

потрібно консолідувати цю екосистему, побудувавши партнерські відносини з 

провайдерами, партнерами, що надають нефінансові послуги.  

У сучасних умовах розробка та реалізація інноваційних  рішень чинить 

позитивний вплив практично на всі аспекти діяльності банків. Проте їх втілення 

вимагає від банківських установ суттєвих фінансових ресурсів, значного 

інтелектуального потенціалу персоналу, високого рівня менеджменту 

інноваційних проектів. Одним з вирішальних факторів успіху запровадження 

інноваційних рішень стає готовність клієнтів користуватися новітніми 

продуктами та технологіями. 

Висновки. Перспективними напрямами впровадження банківських 

інновацій в Україні є: адаптація зарубіжного досвіду впровадження 

інноваційних банківських продуктів до сучасних умов банківського ринку 

України, розроблення банками інноваційної технологічної стратегії, яка може 

бути спрямована як на вдосконалення внутрішньобанківських інформаційних 

систем, так і на створення нових продуктів і послуг для клієнтів та покращення 

методів їх обслуговування. Пріоритетними сферами інноваційної діяльності 

вітчизняних банків, відповідно до проведеного дослідження, можна вважати: 

новації в комунікаційній політиці банку, розвиток платіжних систем та 

інструментів, зміна підходів до банківського реінжинірингу. 
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Постановка проблеми. Одним з інструментів, що відповідає потребам 

сучасності в останній час, як для регуляторів банківських установ, так і для 

самих банків, є стрес-тестування. Одним із чинників, що став стимулом для 

стрімкого розвитку та поширення інструментарію стрес-тестування, є суттєва 

чисельність фінансових криз, починаючи з 90-х років ХХ ст., які суттєво 

підкреслили значення вичерпного розуміння вразливості фінансового сектора. 
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Мета. Основною метою є дослідження процесу стрес-тестування банків, 

його місця та ролі в системах банківського регулювання. 

Виклад матеріалу. Стрес-тестування (англ. Stress Testing) - один з видів 

тестування, який оцінює надійність і стійкість системи в умовах перевищення 

меж нормального функціонування. Результатом стрес-тестування є виявлення 

стійкості системи під більшим навантаженням, ніж тим, яке дозволяє системі 

знаходитися в стійкому положенні в нормальних умовах .  

Стрес-тестування визначається Міжнародним валютним фондом як 

«методи оцінки чутливості портфеля до суттєвих змін макроекономічних 

показників або до виключних, але можливих подій»[1].  

НБУ визначає стрес-тестування як «метод кількісної оцінки ризику, який 

полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на 

ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – 

валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає 

уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події 

розвиватимуться за закладеними припущеннями» [2].  

Банк Росії дає наступне визначення стрес-тестування: «один з 

аналітичних інструментів, покликаних забезпечити оцінку потенційних втрат 

кредитних організацій у разі можливих спадів в економіці» "[3].  

Можна зустріти також визначення стрес-тестування як оцінку 

потенційного впливу на фінансовий стан кредитної організації низки заданих 

змін в факторах ризику, які відповідають винятковим, але вірогідним подіям.  

Професор А.М. Тавасіев визначає стрес-тестування як різнорідну групу 

методів, які оцінюють уразливість активів або портфелів до змін 

макроекономічної обстановки або екстраординарним, але правдоподібним 

подіям [4].  

Узагальнюючи наведені дефініції, можна сказати, що стрес-тестування – 

це процес перевірки банківської системи на стійкість при можливій зміні 

окремих умов її функціонування, а саме при стресових станах.  

Метою стрес-тестування є оцінювання вірогідних втрат банківської 

системи при настанні певних подій або при запровадженні деяких змін. В 
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результаті при аналізі виводиться науково-практична інтегральна оцінка, яка 

дає змогу визначати, при зміні яких умов (факторів) банк опиниться в 

критичному стані.  

Стрес-тестування вимагає від аналітиків дослідних, діагностичних та 

інтерпретаційних навиків, а також уміння їх поєднувати в різних 

співвідношеннях на кожному з таких його етапів:  

1. Вибір масштабу стрес-тестування. На першому етапі обирається 

група досліджуваних банків, від яких залежить стійкість банківської системи. 

Вибірка банків повинна бути доволі широкою, однак не надто громіздкою: для 

адекватного відображення системних наслідків шоків без ускладнення 

технічного боку процесу стрес-тестування.  

2. Визначення ризиків і загроз. Цей етап потрібен для пошуку точок 

найбільшої вразливості банків. Ефективне проведення етапів вибору масштабу 

стрес-тестування та визначення ризиків і загроз дає змогу уникнути 

непотрібних часових і фінансових витрат. Для банків, ділову активність яких 

сконцентровано на внутрішньому кредитному ринку (що характерно для 

України), найважливішим є оцінювання впливу кредитного ризику, динаміки 

відсоткових ставок, безробіття, цін на нерухомість. 

3. Відбір шокових подій – етап, що передбачає формування низки 

припущень щодо впливовості та достовірності шоків, тобто подій, які 

викликають реалізацію ризиків. Ними можуть бути зростання цін на сировину, 

зміни відсоткових ставок, падіння ринку нерухомості та безліч інших 

економічних явищ з негативними наслідками.  

4. Імплементація стресового сценарію передбачає вибір та адаптацію 

статистичних методологій, які описують вплив макро-економічного 

середовища на фінансові показники банків. 

5. Моделювання впливу ризиків. Цей етап вимагає застосування 

статистичних методологій, які допомагають обчислити рівень взаємозв’язку 

між критичними значеннями макроекономічних змінних, якими описуються 

загрози, і результуючими банківськими змінними, що відображають фінансові 

втрати банку внаслідок дії цих стресових факторів. Іншими словами, метою 
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процесу моделювання є опис впливу коливань макроекономічних індикаторів 

загрози на фінансову стійкість банків. 

6. Інтерпретація результатів стрес-тестування – це  оцінювання 

результатів стрес-тесту, на основі якого формуються рекомендації щодо 

можливої регуляторної реакції в рамках державної економічної політики.  

Подальше вдосконалення методологій стрес-тестування в Україні та світі 

здійснюється на основі оптимізації кожного з цих етапів дослідження. 

Висновки. Стрес-тестування виступає аналітичним інструментом 

банківської діяльності. Завдяки комплексності та значущості підходу до 

ідентифікації ризиків та встановлення їх впливу на економічну систему, стрес-

тестування отримало значне поширення та розвиток, як в українському 

фінансовому секторі, так і за його межами. Разом з тим одержувані результати в 

більшій мірі чітко інтерпретуються і дають змогу завчасно зробити аналіз 

підготуватися до потенційно кризових ситуацій у діяльності банків. Однак, 

будь-яку методологію стрес-тестування легко оспорити. Вразливих місць 

можна назвати багато: і достовірність вихідних фінансових звітів, і 

правдоподібність сценаріїв, і експертні судження при визначенні розмірів шоків 

тощо. Крім того, кожен банк індивідуальний і переживає кризу по-своєму. 

Взаємодія між банками протягом фінансового стресу виглядає 

непередбачуваним, якщо відсутня матриця перехресних зв'язків. Все це ставить 

під сумнів результати тестів, якими б вони не були. І тим не менше стрес-

тестування залишається єдиним інструментом імітації поведінки банків у 

період кризи. 
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Постановка проблеми. Важливою економічною основою діяльності 

комерційних банків є формування ресурсної бази, так як для здійснення 

комерційної та господарської діяльності банки повинні мати у своєму 

розпорядженні певну суму грошових коштів, тобто ресурсів. Робота банку з 

депозитами потребує подальшого наукового дослідження з огляду на проблеми, 

які виникають при обслуговуванні населення. 

Метою є дослідження проблем роботи банку з депозитами населення. 

Виклад матеріалу. Основна частина ресурсів банку утворюється за 

рахунок залучення депозитів. Найстійкішим ресурсом для банку є депозити 
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фізичних осіб, оскільки за ними спостерігається значно менший рух коштів, на 

відміну від депозитів юридичних осіб. Але водночас депозити фізичних осіб є 

найбільш вразливим сегментом ринку, на який досить сильно впливає 

зменшення доходів населення, підвищення рівня безробіття та рівня споживчих 

цін, а також зростання недовіри до банківської системи [2]. 

Стан заощаджень населення відображає процеси загальноекономічного 

розвитку України, включаючи соціальні аспекти, а також становлення 

фінансової і банківської системи. 

Основою заощаджень населення є добровільне відкладення грошей на 

певний час після задоволення своїх потреб. Під поняттям «заощадження» слід 

розуміти частину грошових доходів населення, що формується внаслідок 

скорочення поточного особистого споживання і призначена для забезпечення 

потреби у майбутньому [1].  

Специфічність заощаджень населення полягає втому, що клієнт 

самостійно приймає рішення щодо виду та величини депозитного вкладу,таким 

чином, депозитне залучення коштів залежить в основному від ініціативи 

потенційних вкладників, а не від банку. 

На сьогоднішній день через нестачу ресурсів на внутрішньому ринку 

України господарюючі суб'єкти та держава змушені їх залучати на зовнішніх 

ринках, що призводить до зростання зовнішнього державного та приватного 

боргу, який номінується у іноземній валюті, що є особливо небезпечним 

явищем за умов економічної кризи та суттєвих коливань валютних курсів. 

Виплати за такими боргами спрямовуються за кордон та працюють на 

економіку інших країн в той час, коли заощадження населення знецінюються 

через вплив інфляції та не беруть участі у фінансових відносинах[3,c. 73]. 

Серйозним недоліком при формуванні депозитної бази банків є 

відсутність в Україні ринку довгострокових заощаджень. Це обумовлене 

насамперед політичною та відповідно економічною ситуацією в країні, а також 

низьким рівнем заробітної плати населення. Строкові кошти важливі для 

банківської системи, їх зростання додає стабільності, ліквідності банків та 

стимулює до відновлення кредитування. 



26 
 

Удосконалення депозитної діяльності банків відіграє важливу роль у 

системі формування їх ресурсної бази. На даний час в комерційних банках 

України кошти населення є другорядним джерелом ресурсів після коштів 

юридичних осіб. Основними проблемами при формуванні ресурсної бази, а 

саме за рахунок заощаджень населення  є: 

- незначний рівень реальних доходів населення, які залишаються після 

споживчих видатків і є джерелом для банківських депозитів; 

 - споживчі видатки збільшуються із зростанням цін;  

- низький рівень заробітної плати населення; 

- високий рівень оподаткування доходів громадян; 

- недостатня довіра населення до банків, що спричинена банкрутством 

багатьох банків і низьким рівнем компенсації заощаджень; 

- система гарантування вкладів. Дана система поступово набуває ознак 

надійності, але особливості при відшкодуванні за вкладами, проблеми 

недостатності коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, все ж таки 

викликають недовіру населення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 

що залишається однією з проблем при збільшенні заощаджень банками [4]. 

Правильна та ефективна організація залучення ресурсів необхідна для 

забезпечення нормальної банківської діяльності. 

Висновки. Виявивши основні проблеми при формуванні ресурсної бази 

банків, а саме при депозитному залученні коштів населення, можна 

запропонувати такі шляхи щодо вирішення даних проблем: 

- забезпечити стабільність національної грошової одиниці, стимулювати 

заощадження у національній валюті, створюючи більш вигідні і привабливі 

умови вкладів; 

- удосконалити систему страхування депозитів, забезпечити зниження 

ризиків страхування, контроль за банківськими і небанківськими депозитними 

установами; 

- з метою підвищення довіри до банків та підвищення їх фінансової 

стійкості необхідно забезпечити регулярне інформування населення про 

діяльність кожного банку; 
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- необхідними умовами, щодо вирішення проблеми недостатності 

фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, є збільшення 

надходжень коштів до нього та економічно обґрунтоване регулювання 

гарантованої суми вкладу. 

Також вагоме значення мають заходи, щодо підвищення фінансової 

грамотності, розвитку ощадної культури населення, оскільки значна частина не 

розуміє принципів функціонування фінансових посередників і тримає грошові 

кошти поза банками.  

Враховуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що процеси, які 

відбуваються в сфері заощаджень населення, заслуговують значно більшої 

уваги з боку банків і банківського регулятора. Ефективне функціонування 

ринку вкладів населення неможливе без вирішення таких проблем. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку банківської системи 

України значна кількість фінансово-кредитних установ, а також поява 

іноземного капіталу на вітчизняному банківському ринку зумовлюють 

посилення конкурентного середовища у банківському секторі. В таких умовах 

банки повинні постійно шукати нові способи покращення якості 

обслуговування клієнтів, ефективність яких залежить від рівня використання 

ними свого інноваційного потенціалу. Впровадження банківських інноваційних 

технологій забезпечує постійне поліпшення банківських продуктів. Отже, на 

сьогодні питання використання інноваційних технологій в банківській 

діяльності набуває всі більшої актуальності. 

Мета. Метою даного дослідження є розкриття сутності банківських 

інноваційних технологій та визначення сучасних тенденцій їх використання 

банками у своїй діяльності. 

Виклад матеріалу. В економічній літературі інновації розглядаються 

насамперед на макрорівні і характеризуються науковцями як сукупність 

безперервно виникаючих, якісно нових, прогресивних з технічного погляду 

явищ, що забезпечують зміну поколінь техніки і технології, підвищують 

конкурентоспроможність суб'єктів господарювання". 

У сучасних умовах будь-яка сфера діяльності банку є роботою 

запровадження інновацій: розробка нових банківських продуктів та послуги, 

зміна організаційної структури та бізнес-процесів, використання нових каналів 
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збуту продукції, нові способи розміщення реклами тощо. У сучасних умовах 

розвиток банківської справи неможливо уявити без використання технологій 

автоматизації банківських операцій, впровадження новітніх технічних засобів 

обробки даних, пошуку нових інструментів для покращення якості банківських 

продуктів, чому і сприяють інновації. 

Такі види інновацій набули на сьогоднішній день найбільшого 

пoширення в банківських установах: 

– реструктуризація банківської устaнoви: багатовекторна діяльність з 

поєднанням нових і традиційних технологій та інструментів, 

самooбслуговувaння, дистанційне обслуговування, колл-центри; 

– зміна можливостей внутрішнього контролю та аудиту; 

– перекваліфікація робітників та їх обов’язків: продукт менеджер, 

консультант, спеціаліст з трансакцій та консультацій; 

– розосередження і організаційне розділення банку на три елементи: 

поширення послуг, виробнича частина і портфельний банк; оптимізація 

банківської мережі: сегментація, зміни у філіях і філіальній мережі; 

– цілеспрямоване використання нових інформаційних і комунікаційних 

технологій для електронного і змішаного (традиційного і нового) маркетингу 

(клієнт сам вибирає форму обслуговування); 

– використання сучасних банківських продуктів (послуги) на базі нових 

технологій, нові автомати самообслуговування (моно- і багатофункціональні, 

інформаційні). [3, с.101] 

Так як, процеси впровадження банківських інновацій є необхідними, вони 

тією чи іншою мірою застосовуються у більшості українських банків і 

насамперед у лідерів банківського сектору. Найбільш яскравим прикладом 

використання у своїй діяльності банківських інновацій по праву можна вважати 

ПАТ КБ «Приватбанк», далі ПриватБанк, який саме завдяки своїй інноваційній 

політиці кожного року показує стабільні темпи зростання. 

Інноваційна політика ПриватБанку зосереджена на впровадження на 

українському ринку принципово нових, провідних банківських послуг, які 

використовуються для надання клієнтам нових можливостей управління своїми 



30 
 

фінансами. ПриватБанк першим в Україні запровадив для своїх клієнтів 

послуги Інтернет банкінгу «Приват24» та GSM банкінгу, а також запропонував 

послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS терміналів 

електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв’язку та IP телефонії 

[1]. 

Між іншим, інноваційна програма ПриватБанку «без монет» була 

визнаною міжнародним рейтингом Innovation in Banking Technology Awards 

2010 кращою банківською інновацією у 2010 р. 

Головні eлeмeнти інноваційної пoлітики ПАТ КБ «ПривaтБанк»: 

1. Запровaдження на укрaїнськoму ринку принципoвo нових банківських 

послуг; 

2. Гнучкa оргaнізaційнa структура упрaвління комбіновaного типу, яка 

передбачає використaння: 

- дивізіoнальнo-прoдуктових, регіонaльних, мeрeжeвих та проектнo-

мaтричних eлeмeнтів. 

- дивізіoнaльної клієнтo- і функціональнo-oрієнтованої структури у склaді 

бізнeсових, дoхідних, витрaтних та підтримуючих нaпрямків; 

- лінійнo-функціoнaльної штaбної структури з використaнням 

функціoнaльних вертикaльних зв’язків; 

- гoризoнтaльної структури з трьoма рівнями упрaвління, на кожному з 

яких виокрeмлюється не більше трьoх ступeнів упрфвління; 

3. Виділення інвестиційної діяльності з широким асортиментом 

інвестиційних послуг як окремого перспективного сегмента бізнесу.[2] 

Висновки. Отже, для того, щоб успішно розвиватися та для зміцнення 

своїх конкурентних позицій в банківському секторі банки України повинні 

діяти відповідно до стратегії інноваційної діяльності, займатися створенням 

нових банківських продуктів та шукати нові альтернативні способи їх збуту, 

зокрема зосередження уваги на обслуговуванні клієнтів в мережі Інтернет, що, 

на мою думку, в недалекому майбутньому може стати основним місцем 

надання банківських послуг населенню, що буде зручно і для власне клієнтів, і 

скоротить витрати на утримання приміщень. 
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Світова фінансова криза 2008–2009 років негативно вплинула на 

реальний і фінансовий сектори економіки та зумовила концентрацію ще 

більшої уваги на аспектах фінансової стійкості та стабільності що можливо 

шляхом проведення стрес-тестування на мікро- та макроекономічному рівні. 

Стрес-тестування як важливий інструмент ризик-менеджменту в банку 

виникло на початку 1990-х років. США стали країною, де вперше почали 

здійснювати тестування банківської системи за умов настання певних стрес-

подій. Згодом такий досвід почав запроваджуватися і в країнах Європи. 

За останні роки стрес-тестування стає важливою складовою ризик-

менеджменту багатьох фінансових установ, особливо банків, бо саме воно дає 

змогу їхньому керівництву вчасно приймати рішення щодо подолання 

неочікуваних негативних результатів, що пов’язані з різноманітними ризиками, 
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та визначати можливий розмір капіталу, достатнього для покриття збитків у 

разі виникнення тих чи інших потрясінь в економіці. 

Механізм стрес-тестування включає в себе проектування впливу 

різноманітних індексів на ті чи інші сценарії розвитку економіки, 

використовуючи наступні методи : метод еластичностей; метод оцінки втрат 

(тест екстремальних величин); індексний; сценарний метод; та аналізуються 

такі ризики банків, як кредитний, процентний, валютний, та ризик ліквідності 

[3]. 

Розвиток та впровадження стрес-тестування, як необхідного механізму 

для стабілізації банківської системи, можна умовно поділити на 3 етапи: 

перший з них пройшов у 2009 р, і був досить непомітний;  другий у 2012 р., ,і 

був направлений на банки провідних країн Європи, які мають дочірні 

організації в Україні, що в цілому показали хороший результат; третій період 

розпочався у 2015 році, за час якого було розглянуто найбільші банки, та 

виявленно велику кількість проблем, в основному з недотримання нормативів 

Н1 та Н2, що призвело до збільшення капіталу банків, як державних так і 

приватних [4]. 

Найбільш чутливим до шоків виявився капітал Укрексімбанку, 

відношення якого до активів (середнє за три попередні квартали) впало з 19,5 

до 6,2%. Істотна негативна зміна капіталізації спостерігалася в ОТП Банку (-

11,2 п.п.), Альфа Банку (-9,22 п.п.), Райффайзен Банку Аваль (-8,62 п.п.). Нижче 

за позначку 5% впала середня адекватність капіталу Сбербанку Росії й 

УкрСиббанку. Державні Ощадбанк і Укргазбанк мають порівняно кращі 

результати завдяки запасу міцності на початку кризи й доступу до бюджетних 

ресурсів. 

Що стосується Промінвестбанку, то 15 лютого 2016 року 

Внєшекономбанк ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу своєї 

дочірньої філії ПАТ «Промінвестбанк» на 800 млн. дол. США, внаслідок чого 

статутний капітал ПАТ «Промінвестбанк» виріс  з 19 млрд. грн. до 39 млрд. 

грн. 25 лютого, усі необхідні процедури з документального оформлення  

збільшення капіталу банку завершені, про що повідомлений НБУ, в результаті 
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збільшення капіталу ПАТ «Промінвестбанк» виконуватиме нормативні вимоги 

НБУ щодо рівня достатності капіталу відповідно до результатів стрес-

тестування. 

Щодо справ на Європейській арені, то тут можна зазначити те, що 

Європейська служба банківського нагляду (EBA) провела стрес-тести серед  51 

банку країн Євросоюзу, крім банків Португалії та Греції, за результатами 

перевірки, гірші результати показали австрійський Raiffeisen-Landesbanken-

Holding, італійські Monte dei Paschi di Siena та Unicredit, а ще іспанська Banco 

Popular, німецькі  банки Deutsche Bank і Commerzbank також увійшли в десятку 

найбільш слабких фінансових інститутів Європи [2]. 

Одніє з основних відмінностей  стрес-тестування  українських банків, та 

банків Європи, є відмінність в досліджуванням капіталу, в європейських банка 

беруть до уваги базовий капітал, також систематичність проведення стрес 

тестів, їх належна оцінка за сторони суб’єктів господарювання, прозорість  

результатів та механізмів конкретних процедур та довіра населення, що також є 

і головними проблемами в побудові високоефективного механізму моніторингу 

та фінансової стійкості банків. 

Висновок. Відповідно, для удосконалення системи стрес-тестування, 

потрібно, перш за все, зробити стрес-тести як основний інструмент ризик-

менеджменту банків;  аналізувати показники на макроекономічному рівні, 

необхідне включення до програми дослідження специфічних ризиків та 

продуктів банків, адже, окрім стрес-тестів надійності, повинні проводитись і 

регулярні стрес-тести ліквідності; ланцюжок поширення макроекономічного 

шоку в стресовій моделі повинен бути логічним, розпочинатися з 

обґрунтованих консенсус-прогнозом вхідних макроекономічних параметрів 

(екстремальних рівнів ВВП, інфляції, валютного курсу, індексу цін на 

нерухомість тощо), що входять до складу математичної моделі передачі даного 

шоку на показники якості портфелів окремих банків. 
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Постановка проблеми. З кожним роком розвиток фінансового ринку 

набуває все більших розмахів. Головними гравцями на даному ринку завжди 

були банківські установи, однак на сьогоднішній день роль небанківських 

установ починає зростати, їх «популярність» на ринку росте, що створює 

вагому конкуренцію фундаторам фінансового ринку – банкам. Діяльність 

останніх понад 300 років контролюється центральними банками, як ключовими 

вузлами будь-якої фінансової системи. Україна не є виключенням. Більше 20 

років в Україні існує дворівнева банківська система, на чолі якої стоїть 

Національний Банк України. Його діяльність загалом поширюється на 
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комерційні банки, однак чи здійснює НБУ вплив на діяльність небанківських 

фінансових інститутів? Чи є даний вплив вагомим і необхідним на сучасному 

етапі розвитку фінансового ринку України? 

Мета. Проаналізувати рівень впливу політики Національного банку 

України на парабанківські фінансові інститути та охарактеризувати його 

наслідки в роботі таких установ. 

Виклад матеріалу. Система парабанківських посередників (СПП) – це 

сукупність елементів різноманітних видів небанківських фінансових установ у 

їх взаємозалежності, яка існує в межах фінансового механізму та ринку 

відповідної країни [1]. Зокрема до них відносять: страхові, інвестиційні, 

факторингові, фінансові компанії, ощадні каси, пенсійні фонди, кредитні спілки 

тощо. 

Проблемні аспекти діяльності СПП в Україні досліджували такі вчені як 

Л.М. Алексеєнко, О.М. Іваницька, Г. Партин, М.О. Свердел, О. Гладчук,  

М.В. Дубина та ін. 

На сьогоднішній день парабанкіська система в Україні не набуває 

стрімкого розвитку, що викликано певним рядом проблем, насамперед, 

економічного, правового та історичного характеру. Відповідно до 

законодавства України, діяльність парабанківської системи регулюється 

Національною комісією з фінансових послуг [2]. Однак, поряд з останнім 

органом, у сфері державного регулювання СПП також беруть участь Кабінет 

Міністрів України, Верховна Рада, Державна фіскальна служба, Державна 

служба статистики та Національний банк України [3].  

Вплив НБУ у сфері регулювання діяльності парабанківських фінансових 

інститутів можна диференціювати на прямий та непрямий або 

опосередкований. Прямий вплив буде стосуватися конкретно операцій з 

готівкою та валютою, які проводяться, насамперед, інвестиційними фондами, 

фінансовими компаніями та кредитними спілками. Згідно з законом України 

«Про Національний банк України», валютні операції не можуть здійснюватися 

будь-якими фінансовими установами без наявності ліцензії на проведення 

відповідного роду операцій від НБУ. Окрім цього, центральний банк має право 
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встановлювати ліміти відкритої валютної позиції щодо купівлі/продажу 

іноземної валюти, формувати порядок проведення обов’язкового продажу та 

розміру надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу 

[4]. Таким чином, кожна парабанківська установа, яка має намір здійснювати 

операції з валютою на фінансовому ринку буде безпосередньо взаємодіяти з 

НБУ. При цьому, в сферу повноважень останнього входить обов’язковий 

контроль за їх проведенням в частині дотримання валютного законодавства та 

застосування відповідних мір відповідальності до фінансових інститутів за 

порушення правил валютного регулювання.  

Щодо непрямого або опосередкованого впливу НБУ на діяльність 

небанківських фінансових установ, то він здебільшого виражається у 

встановленні та зміні Національним банком облікової та інших процентних 

ставок за тими чи іншими операціями на фінансовому ринку, курсу обміну 

національної одиниці – гривні – до іноземних валют; зміною грошової маси в 

обігу, що фактично формує вартість грошової одиниці; коливанням рівня 

інфляції в країні. Відповідні дії з боку НБУ відображаються й на результатах 

діяльності абсолютно всіх фінансових інститутів на ринку – одні можуть 

вигравати від коригування курсу гривні до іноземних валют, інші – навпаки – 

отримувати збиток. Зростання або спад рівня інфляції в країні відображається, 

насамперед, на вартості та цінності інвестиційних ресурсів, страхових та 

пенсійних вкладів, які акумулюються відповідними СПП. Також, згідно до 

своїх повноважень, НБУ встановлює правила, форми та стандарти розрахунків 

між суб’єктами фінансового ринку в Україні із застосуванням відповідних 

форм документування, платіжних інструментів та готівки. Не менш важливим 

фактом є право НБУ щодо надання дозволу на проведення клірингових 

операцій та розрахунків на фінансовому ринку [4]. 

Однак, якщо стверджувати про необхідність додаткового впливу 

центрального банку на діяльність СПП, то вона має бути виражена, насамперед, 

в плані підвищення довіри до діяльності таких установ та зменшення ризику 

шахрайства чи банкрутства тих чи інших небанківських установ. Одним із 

важливих моментів створення банку в Україні є формування відповідного 
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набору нормативів обов’язкових резервів, які дають можливість забезпечити 

безпеку співпраці клієнта з банком та зменшити ризик неповернення вкладів в 

разі раптового банкрутства банку [5]. Можна стверджувати, що дана система 

резервування створює додаткову долю довіри до банківської системи. З іншого 

боку, СПП не мають подібної системи захисту вкладів своїх страхувальників, 

інвесторів чи вкладників до пенсійних фондів. Відсутність довіри - саме це і є 

однією з причин, яка гальмує розвиток СПП на ринку України. Тому, 

Національний банк України міг би взяти на себе обов’язки забезпечення росту 

довіри до парабанківських фінансових інститутів в аспекті резервування та 

повернення вкладів клієнтів. 

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що вплив Національного 

банку України на діяльність парабанківської системи є доволі вагомим. 

Небанківські фінансові інститути не є прямо підпорядковані центральному 

банку, однак за допомогою певних важелів, він може здійснювати досить 

вагомий вплив як на процеси діяльності так і на їх результати. З іншого боку, 

НБУ може зіграти вагому роль в розвитку парабанківської системи в Україні 

саме за рахунок забезпечення поверненості вкладів клієнтів СПП та підвищення 

довіри до даних інститутів на фінансовому ринку. 
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Постановки проблеми.  Міжнародний досвід держав показує значну 

роль держави у подоланні кризи. Функціонування банківської системи в умовах 

фінансової кризи характеризувалося зростанням ризику ліквідності, валютного, 

кредитного та інших ризиків унаслідок значного відпливу коштів клієнтів, 

обмеженої можливості залучення коштів на міжбанківському ринку та зовнішніх 

фінансових ринках, недостатнім рівнем надходжень від погашення активів, 

обмеженими можливостями кредитування економіки і підтриманням ліквідності 

банків значною мірою за рахунок кредитів рефінансування, отриманих від 

центральних банків [1, c. 398]. 

Мета. Дослідити прогресивний зарубіжний досвід участі держави в 

подоланні фінансових криз та надати пропозиції щодо можливості його 

використання в Україні. 

   Виклад з матеріалу. У США Федеральні резервні банки здійснюють 

рефінансування комерційних банків шляхом надання прямих ломбардних 

кредитів, які мають цільову спрямованість, під заставу цінних паперів [2]. 

Федеральні резервні банки США цей інструмент використовують не досить 

активно. Про це свідчить певною мірою той факт, що заборгованість за 

наданими кредитами становить в активах консолідованого балансу 

Федеральних резервних банків США менше 1 %. Такий підхід пояснюється 

добре розвинутим ринком цінних паперів у США та  застосуванням такого 

інструменту грошово-кредитної політики, як політика операцій на відкритому 

ринку.  
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  Для виходу  з кризи 2008-2009 років уряд США підтримав найбільші 

банки країни і ліквідував невеликі проблемні фінустанови. Урядом було 

виділено близько $700 млрд на докапіталізацію банківського сектору і 

$740 млрд на стимулювання економіки. Адже в такому випадку слід не лише 

відновлювати спроможність банків надавати кредити і повертати депозити, а й 

можливість обслуговувати клієнтів у цих банках. 

У США під час кризи системні банки отримували максимальну 

підтримку держави, найбільш яскравий приклад – «Citіbank». Він отримав 

близько $80 млрд підтримки від уряду США. Кошти надавалась на 5 років за 

надзвичайно низькими відсотками, які пізніше піднімались лише для того, щоб 

мотивувати акціонерів їх повернути. «Citіbank» повністю відновився і повернув 

кредит менше ніж за 5 років [3]. 

   У межах Європейської системи центральних банків комерційні банки за 

певних умов (дотримання норм обов’язкового резервування і вимог 

національних органів банківського регулювання та нагляду) можуть 

користуватися нічними ломбардними кредитами (овернайт) через постійно 

діючу лінію рефінансування. Кредити надаються за найвищою процентною 

ставкою на грошовому ринку, яка оголошується Європейським центральним 

банком. Крім того, Європейський центральний банк щотижня проводить 

кредитний тендер, на якому комерційні банки можуть отримати 

короткостроковий ломбардний кредит строком до двох тижнів, а щомісяця 

проводиться тендер, на якому банки можуть отримати кредит строком до трьох 

місяців.  

   Бундесбанк (Німецький федеральний банк) до створення ЄСЦБ 

проводив активну політику рефінансування комерційних банків [4]. 

  В Грузії не було жодного випадку банкрутства банку, лише відтік 

депозитів з системи, який склав 27% у 2008-2009 роках. Національний 

регулятор Грузії спільно із банками створив «касу взаємодопомоги», залучився 

підтримкою міжнародних фінансових організацій і мотивував акціонерів банків 

докапіталізовувати свої установи. Таким чином регулятор зумів забезпечити 

притік іноземного капіталу до своєї банківської системи. 
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Сьогодні, внаслідок вдалої роботи Уряду із банківським сектором, 

держава має можливість залучати позикові кошти під ставку 4%, провідні 

банки Грузії фондуються під 5-6%, відповідно, вони можуть кредитувати 

населення та економіку за ставками 7-8% [5]. 

Також, яскравим прикладом можна привести Сінгапур, який за часів 

кризи пішов інакшим шляхом. Держава у 2008 році підняла рівень гарантій по 

депозитах як фізичних, так і юридичних осіб до 100%. Таким чином Уряд 

реально гарантував усім вкладникам захищеність їхніх коштів. 

Висновок. Враховуючи позитивний досвід у подоланні кризи розвинутих 

зарубіжних країн, доцільно розглянути можливість використання державних 

коштів не тільки на рекапіталізацію банків, але й на стимумулювання 

економіки.  Також передбачити гарантування вкладів не тільки фізичних, але й 

юридичних осіб, 
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Постановка проблеми. В кризових умовах в Україні діяльність банків 

супроводжується підвищеним рівнем ризику та загрозами погіршення їх 

фінансового стану внаслідок прискореного відтоку ресурсів та погіршення 

якості активів.  

В умовах ринкової економіки головною проблемою є визначення 

найбільш ефективних шляхів подолання кризи. Саме тому на сучасному етапі 

важливим є зосередження уваги на антикризовому управлінні, за допомогою 

якого можна передбачати, вчасно розпізнавати і успішно вирішувати 

найскладніші проблеми в діяльності банку. 

Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності антикризового управління в банку в сучасних умовах, 

на основі дослідження теоретичних основ системи антикризового управління та 

практичних засад його функціонування. 

Виклад матеріалу. Антикризове управління – це управління, яке 

спрямовано на передбачення кризи, аналіз її симптомів і усунення загроз появи 

кризових ситуацій, а в разі їх появи – аналіз і прийняття заходів ліквідаційного 

характеру з найменшими втратами та негативними наслідками [1]. По 

відношенню до банку антикризове управління представляє собою заходи 

організаційного та фінансового управління, які здійснюються управлінською 

ланкою кожного банку та уповноваженими органами регулювання й нагляду за 
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банківською діяльністю у час кризи і дозволяють банкам вийти з кризи з 

найменшими витратами. 

Під час аналізу фінансового стану банків України упродовж 01.01.2013 – 

01.10.2016 рр. можна визначити такі основні проблеми в їх діяльності:  

1. Переважно збиткова діяльність. Станом на 01.01.2016 р. загальний 

збиток банків України становить 77,9 млн. грн. 

2. Погіршення якості активів. Так, у 2014 р. зі зниженням обсягів 

кредитування почали зростати обсяги резервування, що свідчить про низьку 

якість наданих кредитів та їх надмірну ризиковість (рис.1). 

 

 

Рис.1. Обсяг наданих кредитів та сформованих резервів під активні 

операції банками України упродовж 01.01.2013 – 01.10.2016 рр., млн. грн. [3] 

 

3. Зростання обсягу проблемних кредитів. Зокрема, частка проблемних 

кредитів у загальному обсязі наданих у 2015 р. досягла 25%. 

4. Зменшення ресурсної бази. Паніка населення призвела до втрати 

банками 33% депозитів фізичних осіб у національній валюті та 50% депозитів в 

іноземній валюті упродовж 2014 – 2015 рр. [2]. 

5. Зниження рівня достатності та захищеності капіталу (зниження обсягів 

регулятивного капіталу на 37% у 2016 р. порівняно з 2013 р.) тощо [3].  

Найважливішим напрямом підвищення ефективності антикризового 

управління в банку є їх докапіталізація шляхом: контролю за витратами, 

підвищення операційної ефективності, залучення коштів на умовах 

815327 

911402 
1006358 965093 

938854 

141319 131252 
204931 

321303 326076 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

0
1
.0

1
.2

0
1
3

0
1
.0

4
.2

0
1
3

0
1
.0

7
.2

0
1
3

0
1
.1

0
.2

0
1
3

0
1
.0

1
.2

0
1
4

0
1
.0

4
.2

0
1
4

0
1
.0

7
.2

0
1
4

0
1
.1

0
.2

0
1
4

0
1
.0

1
.2

0
1
5

0
1
.0

4
.2

0
1
5

0
1
.0

7
.2

0
1
5

0
1
.1

0
.2

0
1
5

0
1
.0

1
.2

0
1
6

0
1
.0

4
.2

0
1
6

0
1
.0

7
.2

0
1
6

0
1
.1

0
.2

0
1
6

Надані кредити 

Резерви під активні 

операції 



43 
 

субординованого боргу, реінвестування дивідендів, створення програми щодо 

купівлі акцій службовцями банку. 

В кризових умовах підвищенню ефективності антикризового управління 

депозитною діяльністю вітчизняних банків сприятимуть:  

 розробка депозитних пропозицій на мінімальні строки (1-2 тижні);  

 розробка універсальних депозитних програм;  

 підвищення депозитних відсоткових ставок;  

 переорієнтація на гривневі депозити замість валютних; 

 проведення роз’яснювальної роботи з клієнтами банку. 

Найбільш популярними заходами з реструктуризації кредитної 

заборгованості банків є пролонгація строку кредитного договору, надання 

відстрочки або введення кредитних канікул. Окрім цього можливі такі шляхи 

вирішення даної проблеми: продаж проблемних кредитів, зниження 

процентних ставок за окремими видами кредитів, пролонгація кредитів, 

скорочення основної суми кредитів з низькою дохідністю шляхом її часткового 

списання, конвертація валютних кредитів. 

Відновлення стабільної діяльності вітчизняні банки вбачають також у 

впровадженні програми зменшення витрат за рахунок скорочення мережі філій, 

вибору дешевших каналів комунікацій із клієнтами, скорочення витрат на 

маркетинг, використання аутсорсингу, скорочення ризикових банківських 

продуктів та скорочення фонду оплати праці. 

Для реалізації ефективного антикризового управління та досягнення 

фінансової стійкості банки мають забезпечити ефективне функціонування 

таких підрозділів, як: Комітет управління активами та пасивами (КУАП), 

казначейство, підрозділ управління проблемними активами, підрозділ ризик-

менеджменту. Оптимізація роботи КУАП та казначейства банку має 

передбачати вдосконалення організаційних аспектів для забезпечення чіткості 

їх повноважень щодо управління ліквідністю, прибутковістю, активами й 

пасивами банку. Підрозділ управління проблемними активами повинен 
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розробити стратегію щодо роботи з проблемними активами та забезпечити 

розробку та реалізацію схем простроченої заборгованості.  

Підрозділ ризик-менеджменту має забезпечити управління ризиком на 

стратегічному та операційному рівнях, ідентифікувати порушення лімітів 

ризику. 

Кожен банк повинен розробити і реалізувати напрями антикризового 

управління, що включає комплекс маркетингових заходів, спрямованих на 

формування позитивного іміджу банку. Для формування іміджу банку важливе 

значення потрібно приділяти соціально-значимим аспектам діяльності банків 

взагалі і кожного конкретного банку зокрема.  

Висновки. Для підвищення ефективності системи антикризового 

управління в банку вважаємо доцільним використовувати такі інструменти 

превентивного антикризового менеджменту як: підвищення капіталізації, 

антикризове управління депозитними продуктами, реструктуризація 

проблемних кредитів, впровадження програми зменшення витрат, ефективне 

функціонування підрозділів банку та формування позитивного іміджу. 
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Постановка проблеми. Для успішного розвитку ринкових відносин та 

відтворення соціально-економічних перетворень ключову роль відіграє 

розвиток інноваційного сектору банківської сфери.   Впровадження інновацій 

та новітніх технологій у діяльність комерційних банків має стати 

першочерговим завдання для розвитку ринкових та банківських відносин.  

Мета. Головна мета даної статті полягає у розкритті економічної сутності 

електронного банкінгу, специфіку управління його ризиками, що виникають 

внаслідок його діяльності в банках та проблеми, які гальмують розвитку 

інноваційної сфери банківської діяльності в Україні та шляхи її подолання. 

Виклад матеріалу. Особливістю сучасної банківської системи є стрімкий 

розвиток телекомунікаційних та комп’ютерних технологій, що скорочують 

обробку інформації, що надають можливість дистанційно обслуговувати та 

представити новий спектр банківських послуг клієнтам. 

Останнім часом важливого значення набувають концепції 2.0 та 3.0 для 

інноваційної діяльності банків, які спрямовані на стратегії інноваційного 

розвитку  банків, які позитивно вплинуть в цілому на діяльність та розвиток 

банків, підвищення їх ефективності та конкурентоспроможності, забезпечать 

побудову інноваційного банку майбутнього [3]. 

Електронний банкінг (e-banking) — це діяльність банку з надання 

комплексу послуг клієнтам за допомогою комп'ютерних технологій. До таких 

послуг можна віднести: управління рахунками, інвестування коштів, перекази 

та оплата рахунків за товари та послуги тощо. До основних видів електронного 
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банкінгу належать Інтернет – банкінг, мобільний банкінг, система «Клієнт – 

банк», відеобанкінг та телебанкінг тощо.  

Основні принципи управління ризиками відносно електронного банкінгу 

були визначені Базельським комітетом з банківського нагляду в 2003 році, який 

складається з 3 розділів та 14 принципів, які є обов’язковими для дотримання 

комерційними банками [1]. 

Виникнення ризиків під час використання технологій електронного 

банкінгу є новими та нетиповими для традиційних банків. Тому банки і клієнти 

стають заручниками загроз, що виникають із-за впровадження системи 

електронного банкінгу та автоматизованих банківських систем (рис.1). 

Рис.1. Ризики електронного банкінгу 

Джерело: складено на основі [2]  

Прикладом операційного ризику може слугувати недосконалість захисту 

персональних даних клієнтів, занизька кваліфікація персоналу банку, 

шахрайство тощо. Юридичним ризиком може бути потенційний або наявний 

ризик, що пов'язаний при недотриманні банком вимог законодавства, 

нормативно – правових актів, угод тощо.  

Стратегічним ризиком виникає із-за неналежної реалізації прийнятих 

рішень чи неправильності управлінських рішень. Ризик репутації може 

виникнути із-за операційних збоїв, при підозрі участі банку у шахрайстві або 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.  

Кожен вітчизняний комерційний банк прагне до розвитку та інновацій 

задля максимального охоплення банківського сектору. Впровадження новітніх 

технологій комерційних банків не лише робить банк більш інноваційним, але 

заохочує нових потенційних клієнтів. Загальна структура видатків на 

телекомунікації банків України за 01.01.2016-01.10.2016 зображена у таблиці 1 

Ризики електронного банкінгу 

операційний юридичний стратегічний репутаційний 
ризик 

ліквідності 
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Таблиця 1 

Витрати на телекомунікації банків України за 01.01.2016 – 01.10.2016 р. 

Дата 

Показник 

01.01.2016 01.10.2016 Приріст, 

зменшення 

млн.грн % млн.грн % млн.грн % 

Банки з державною 

часткою 

230382  

13,60% 

 

235493 

 

17,89% 5111 2,22% 

Банки іноземних груп 552053 32,60% 451387 34,30% -100666 -18,23% 

Банки групи І 744538 43,96% 517713 39,34% -226825 -30,47% 

Банки групи ІІ 141570 8,36% 107375 8,16% -34195 -24,15% 

Неплатоспроможні 

банки 

25046 
1,48% 

4017 
0,31% 

-21029 -83,96% 

УСЬОГО 1693589 100,00% 1315985 100,00% -377604 -22,30% 

Джерело: складено на основі [4]  

Згідно статистичних даних Національного банку за 01.01.2016-01.10.2016 

роки витрат на телекомунікації комерційних банків зменшилися на 22,3%. 

Найбільший від’ємний показник показали неплатоспроможні банки (-83,96%), 

банки І групи (-30,47%) та банки іноземних груп (-18,23%). Тенденцію до 

збільшення показали лише банки з державною часткою, які збільшили свої 

витрати на телекомунікації на 5111 млн.грн (2,22%). 

Використання електронного банкінгу сьогодні перебуває на стадії 

освоєння, тому існує низка проблем, які пов’язані з його діяльністю, а саме  

невисокий рівень користування дистанційними банкінгом;відсутність високої 

безпеки використання системи; недосконалість нормативно-правової бази; 

недовіра населення до електронного банкінгу [5]. 

Майбутні удосконалення банкінгу пов’язують з впровадженням концепції 

Банк 3.0, які базуються на наданні високотехнологічних послуг та активній 

взаємодії з клієнтами, сутність якої полягає в тому, що банк стає центром 

екосистеми, яка дає можливість банку підтримувати постійний контакт з 

клієнтами в режимі 24/7 завдяки використанню Інтернет-технологій, 

соціальних мереж, смартфонів, мобільного банкінгу для задоволення потреб 
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клієнтів як у фінансових, так і не фінансових послугах, підвищення 

конкурентоспроможності та ефективності діяльності банків [3]. 

Висновки. Отже, електронний банкінг - це діяльність комерційних 

банків щодо надання послуг клієнтам за допомогою комп’ютерних 

технологій, де до головних  ризиків електронного банкінгу відносять 

операційний, юридичний, стратегічний, репутаційний та ризик ліквідності. До 

основних перепон розвитку електронного банкінгу належить невисокий рівень 

користування дистанційними банкінгом, низький рівень комп’ютерної 

грамотності населенням,недосконалість нормативно-правової бази тощо. 

Майбутні удосконалення банкінгу пов’язують з впровадженням концепції Банк 

3.0, які базуються на наданні високотехнологічних послуг та активній взаємодії 

з клієнтами, сутність якої полягає в підтримуванні постійного контакту банку з 

клієнтами в режимі 24/7 завдяки використанню Інтернет-технологій, 

соціальних мереж, смартфонів, мобільного банкінгу тощо 
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Постановка проблеми. Вагоме значення для ефективного перебігу 

процесу банківського кредитування є високий рівень його організації на 

науково-обґрунтованій основі відповідно до якісно розробленої та 

несуперечливої нормативно-законодавчої бази та прийнятої в банку стратегії. 

Проте лише незначна частина вітчизняних підприємств малого та середнього 

бізнесу є кредитоспроможними за фінансовими показниками, тому стратегія 

кредитування малого та середнього бізнесу має орієнтуватися на залучення 

максимально можливої кількості малих підприємств і подальшого їх включення 

у кредитний процес. Прийнятною стратегією буде та, яка максимально 

підвищує ефективність діяльності банку та приведе до стратегічної мети з 

найменшим ризиком. Тому розробка стратегії кредитування малого та 

середнього бізнесу потребує науково-обґрунтованого та методично вивіреного 

підходу. 

Метою є висвітлення стратегій банку щодо кредитування малого та 

середнього бізнесу. 

Виклад матеріалу. Формування стратегії кредитної політики банку у 

сфері кредитування малого та середнього бізнесу спрямована на виявлення та 

оцінку сильних і слабких сторін банку, його можливостей, визначення 

конкурентної позиції, конкурентних переваг, забезпечення адекватності 

внутрішнього стану банку зовнішньому середовищу та обґрунтування шляхів 

підвищення конкурентоспроможності. 
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Процес формування стратегії кредитування малого та середнього бізнесу 

складається з: підготовчого етапу; формування програми стратегічних змін (на 

разі необхідності); розробки програми заходів; формування системи 

стратегічного управління; підготовки персоналу. 

Як основні завдання стратегії кредитування малого та середнього бізнесу 

варто відзначити: визначення ефективних методів, способів, інструментів 

кредитування суб’єктів малого бізнесу; удосконалення організаційно-правових 

засад процесу кредитування малого та середнього бізнесу;  удосконалення 

заходів мінімізації ризиків; розширення зовнішніх джерел кредитування малого 

бізнесу. 

Важливою складовою стратегії є вибір масштабів і напрямів діяльності, а 

також оптимальної структури операцій, які мають забезпечити 

конкурентоспроможність банку у сегменті кредитування малого та середнього 

бізнесу. За критеріями структури операцій розрізняють: універсальні банки; 

банки з клієнтською спеціалізацією; банки з галузевою спеціалізацією; банки з 

функціональною спеціалізацією.  

Переваги і особливості універсальної стратегії банків: великі можливості 

для залучення депозитів через прагнення вкладників до розміщення коштів у 

великих і диверсифікованих банках; відносно менші витрати на ведення 

операцій за рахунок економії на масштабах; зменшення ризику внаслідок 

диверсифікації активів, джерел фінансування та надходжень. 

Особливості спеціалізованої стратегій банків: фокусування виключно на 

одній-двох сферах кредитних операцій, що забезпечує високі прибутки при 

сприятливому становищі у даних секторах економіки, але спричиняє збитки у 

разі несприятливих ринкових коливань кон’юнктури; можливість зменшення 

собівартості банківського продукту; спеціалізація на кредитуванні певного 

сектора економіки збільшує ризики банку. 

Функціональна перебудова передбачає глибшу спеціалізацію банків на 

основі їх розділення на депозитні та кредитні. Згідно з даною концепцією, до 

компетенції депозитних банків має входити виключно розміщення депозитів 

для платіжної операції.  
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Універсалізації та розвитку банку сприяє посилення конкуренції з боку 

небанківських фінансових установ. Тому успішність вибору стратегії 

кредитування малого та середнього бізнесу залежить, насамперед, від 

можливості надання клієнтам послуг, кращих від послуг конкурентів[1,c.384]. 

Контроль за реалізацією стратегії здійснюється шляхом проведення таких 

заходів: 

1. Контроль за реалізацією кредитної політики банку. 

2. Встановлення лімітів для філій, що визначаються з використанням 

критеріїв оцінки якості кредитного портфеля філії і стану кредитної 

роботи. 

3. Контроль за дотриманням нормативів кредитного ризику. 

4. Контроль за дотриманням цільових показників структури кредитного 

портфеля та рівень кредитної ризиків.  

5. Дотримання процедури ухвалення рішення про видачу крупних кредитів і 

встановлення індивідуальних лімітів.  

6. Контроль за виконанням нормативів резервування. Для визначення 

схильності банку до кредитного ризику слід щомісячно здійснювати 

класифікацію кредитів за групами ризику [2]. 

До основних процедур роботи з проблемними кредитами визначаються 

вибором стратегії стягнення і умовно діляться на два напрями: примусове 

стягнення заборгованості і реструктуризація заборгованості. 

Відповідно до напряму запровадження програм підтримки підприємництва 

комерційним банкам необхідно сприяти забезпеченню доступу до фінансів: 

співпрацю з комерційними банками щодо розвитку механізмів кредитно-

гарантійного забезпечення малих та середніх підприємництв; розроблення та 

сприяння подальшому впровадженню спеціальних схем кредитування і 

фінансування (венчурний капітал, фонди гарантування тощо) зі стимулюванням 

і сприянням участі приватного сектору як джерела фінансування малих та 

середніх підприємництв; створення фонду гарантування кредитів за програмою 

EU SURE; стимулювання більш активного використання лізингових послуг 

шляхом створення сприятливої законодавчої бази; зниження вартості лізингу з 

метою послаблення фінансового навантаження на учасників лізингової угоди; 
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розширення доступу до програм кредитування через трансформування 

міжнародних запозичень у кредитні ресурси для малих та середніх 

підприємництв за такими напрямками фінансування інвестицій, як 

впровадження нових технічних або технологічних рішень, придбання техніки 

та обладнання, розширення, адаптація та модернізація виробництва, 

комерційних або сервісних потужностей; сприяння доступу стартапів до 

фінансування в рамках міжнародних програм розвитку; стимулювання 

кредитування експортоорієнтованих малих та середніх підприємництв; 

підтримка впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності для  

малого та середніх підприємництв [3]. 

Досліджено особливості стратегії банківського кредитування малого і 

середнього бізнесу в Україні, з’ясовано, що до основних напрямів стратегій 

банківського кредитування належить універсальна та сконцентрована. Напрям 

розвитку кредитної політики суттєво впливає на вибір стратегії банківського 

кредитування. Посилюється потреба в індивідуальному підході до надання 

кредитів та вдосконалення управління ризиками, що посилить необхідність 

розробки нової стратегії банківського кредитування малого та середнього 

бізнесу.  

 Оптимальною стратегією буде та, яка максимально підвищує ефективність 

діяльності банку та приведе до стратегічної мети банку з найменшим ризиком. 
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До 2014 року вплив динаміки процентних ставок на економіку України був 

незначним внаслідок того, що в умовах режиму де-факто фіксованого обмінного 

курсу головним каналом монетарної трансмісії був валютний. У 2014 році 

економіка України потрапила під вплив значних воєнно-політичних та 

структурно-економічних шоків в умовах недостатньої ефективності системи 

монетарного регулювання. Внаслідок формування суттєвого дефіциту поточного 

рахунка платіжного балансу (16,5 млрд. дол.), зниження валютних резервів (до 

17,8 млрд. дол.) та вимог МВФ щодо реформування, на початку 2014 року 

(7.02.2014) Національний банк України (далі – НБУ) оголосив перехід до режиму 

плаваючого курсу національної валюти [1]. 

Такий перехід потребував системного реформування монетарної політики, 

оскільки в умовах режиму плаваючого валютного курсу основним каналом 

монетарної трансмісії, що описує вплив центрального банку на економіку, стає 

процентний. 

Основними елементами процентної політики НБУ виступає визначення [2]: 

1) ключової процентної ставки монетарної політики – процентної ставки за 

основними операціями НБУ з надання або вилучення ліквідності; 

2) коридору процентних ставок за операціями постійного доступу (кредити 

овернайт та депозитні сертифікати на цей термін) в якості механізму підтримки 

ключової процентної ставки.  
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Роль ключової процентної ставки монетарної політики НБУ відіграє облікова 

ставка. Її вплив на грошово-кредитний ринок забезпечується тим, що саме за цією 

ставкою проводяться основні операції з регулювання ліквідності (з надання та 

вилучення). Відповідно, змінюючи облікову ставку, НБУ впливає на 

короткострокові процентні ставки на міжбанківському грошово-кредитному 

ринку, які, в свою чергу, транслюються в зміни процентних ставок за іншими 

фінансовими активами (зокрема, державними цінними паперами) та зміни 

процентних ставок банків за кредитами та депозитами. Ці ставки мають 

безпосередній вплив на обсяги споживання та інвестицій домогосподарств і 

підприємств, тобто на зміну сукупних витрат і попиту, а отже – і на темпи 

зростання економіки, зайнятість та інфляцію [3]. 

Встановлюючи ставки за операціями з надання або вилучення ліквідності, 

НБУ визначає коридор навколо облікової ставки, який обмежує коливання 

процентних ставок на міжбанківському кредитному ринку, оскільки в банків не 

виникає стимулів проводити операції на міжбанківському ринку за ставками поза 

межами процентних ставок за операціями постійного доступу. Таким чином, 

оптимальні межі коридору процентних ставок повинні визначатися так: верхня 

межа – ставка за кредитами овернайт від НБУ – повинна бути найвищою на 

міжбанківському ринку, щоб не порушувати нормальний ринковий обмін 

ресурсами між банками; нижня межа – ставка за депозитами овернайт НБУ – 

повинна бути найнижчою на міжбанківському ринку, за межами конкурентної 

привабливості для банків, для того щоб центральний банк не створював 

конкуренцію за ліквідні ресурси банків і не викривлював ринкові механізми ринку 

грошей). 

Таким чином, для досягнення оптимального рівня інфляції та економічного 

зростання критично важливим є формування цілісної системи процентних ставок 

НБУ та оптимального коридору для всієї структури процентних ставок в 

економіці. Однак, на думку деяких вітчизняних експертів, процентна політика 

НБУ має низьку ефективність, бо не відповідає цим вимогам, що позначається на 

загостренні девальвації, розгортанні валютної кризи і стисненні кредитування 

реального сектору [1, 3]. 
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Так, низькі ставки НБУ за кредитами овернайт наприкінці 2014-го (у грудні 

ставка стала нижчою, ніж ставка овернайт міжбанківського ринку) та на початку 

2015 року призвели до експансії рефінансування овернайт для банків (95 млрд. 

грн. за 2014 рік), які вже мали високий рівень ліквідності, що спровокувало значне 

підвищення спекулятивного гривневого попиту на долар США та призвело до 

загострення девальвації: протягом січня-лютого 2015 р. темп приросту 

середньозваженого курсу долара США на міжбанківському валютному ринку 

України склав 76 %. Внаслідок зростання тарифів і збільшення цін імпортованих 

товарів через девальвацію гривні інфляція  увійшла у фазу галопуючої (28,5 % у 

січні 2015 р., 60,9 % у квітні 2015 року). 

Такі тенденції зумовили необхідність суттєвого підвищення облікової (до 

30 %) та інших ставок НБУ (зокрема за кредитами овернайт – до 33 %) разом із 

вже запровадженими адміністративними обмеженнями для стримування 

девальваційного тиску на гривню, зниження напруги на грошово-кредитному 

ринку та нівелювання ризиків для цінової стабільності в середньостроковій 

перспективі [7] .  

Однак, вказане рішення щодо суттєвого підвищення облікової ставки з 

відповідним коригуванням процентних ставок за активними та пасивними 

операціями НБУ було ухвалене із запізненням лише 03.03.2015, коли на 

валютному ринку вже сформувався тренд на зміцнення обмінного курсу [4]. 

З іншого боку, встановлення ставки рефінансування на рівні 30 % (вище 

зазначеного рівня облікова ставка НБУ була лише в 2000 році – в межах 32-35%) 

призвело до зростання ставок за депозитними сертифікатами овернайт до 20 %, на 

7 та 14 днів – до 26 %, на 30 днів – до 27 % [4]. При цьому ставка за депозитними 

сертифікатами НБУ перевищила ставки за гривневими кредитами в економіку. 

На думку фахівців Комітету Верховної ради з питань фінансової і банківської 

діяльності, така політика фактично знищила для банків економічний сенс і 

мотивацію до кредитування реального сектору. У поєднанні з рішенням НБУ 

істотно збільшити для банків ліміт за максимальним обсягом вкладень в депозитні 

сертифікати це суттєво підвищило активність мобілізаційних операцій (їх обсяг 
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перевищив 2,8 трлн. грн. у 2015) і стало додатковим чинником економічної рецесії 

в Україні. 

Станом на 01.01.2016 р. залишки за депозитними сертифікатами становили 

89,8 млрд. грн., а кошти на коррахунках банків – 27,8 млрд. грн., що свідчить про 

значні монетарні диспропорції – поєднання надвитратного для держави (внаслідок 

високих ставок) величезного профіциту ліквідності із критичним дефіцитом 

коштів в реальному секторі [4]. 

Таким чином, доцільно продовжувати удосконалювати розробку і реалізацію 

монетарної політики НБУ в аспекті формування цілісної системи та оптимального 

коридору процентних ставок задля досягнення оптимального рівня інфляції та 

економічного зростання в Україні. 
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Постановка проблеми. Функціонування банківської системи в економіці 

будь-якої країни відіграє важливу роль, оскільки від неї залежить фінансова 

безпека та економічне зростання держави. В той же час банківський нагляд є 

тим інструментом, який здатен забезпечити стабільність банківської системи та 

захист інтересів вкладників і кредиторів банків щодо безпеки зберігання коштів 

клієнтів на банківських рахунках. Вдосконалення банківського нагляду в 

Україні є необхідною умовою в забезпеченні стійкого економічного зростання, 

фінансової стабільності та фінансової безпеки держави.  

Мета. Виявлення тенденцій та окреслення перспектив здійснення 

банківського нагляду враховуючи вимоги Базель ІІІ в напрямку оздоровлення 

банківської системи та забезпечення фінансової безпеки України. 

Виклад матеріалу. Наслідки фінансової кризи 2008-2009 років змусили 

Базельський комітет доопрацювати пруденційні вимоги Базель ІІ і впровадити 

нову угоду – Базель ІІІ [2, c.104]. Головна мета впровадження угоди Базель ІІІ 

пов’язана з подальшим підвищенням прозорості банківського нагляду, 

формування ефективного механізму контролю за фінансовою стійкістю 

банківської системи. 

Ключовою проблемою впровадження вимог Базель ІІІ є відсутність 

унітарності банківської системи: з 2019 року деякі банки здійснюватимуть 

поступовий перехід до вимог Базель ІІІ, в той час як діяльність переважної 

більшості банківських установ досі не відповідає вимогам Базель ІІ, що носять 

рекомендаційний характер. 
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Існують принципові відмінності між вимогами НБУ до показників 

ліквідності та відповідними вимогами Базель ІІІ. Наявність таких відмінностей 

свідчить про необхідність початку комплексного опрацювання питань 

вдосконалення системи економічних нормативів регулювання ліквідності 

банків в Україні. Таке вдосконалення має базуватися на урахуванні 

особливостей банківської системи України, які повинні враховувати 

особливості адаптації міжнародних стандартів нагляду за ліквідністю банків [1, 

c.181].  

Впровадження вимог Базель ІІІ є з одного боку як можливістю, так і 

викликом для банків, однак, в будь-якому разі це забезпечить міцну базу для 

подальшого розвитку банківської системи і забезпечить уникнення помилок 

минулого. 

Особливу увагу в контексті докапіталізації необхідно звернути на 

проблему банків з державною часткою в капіталі. Близько половини об’єму 

кредитного портфеля таких банків [3] займають державні цінні папери. Чинне 

законодавство передбачає, що такі цінні папери є безризиковим активом, проте 

відповідно до вимог Базель ІІІ такі активи вже не є безризиковими, враховуючи 

зниження кредитних рейтингів держави. 

Іншою проблемою в процесі імплементації вимог Базель ІІІ є необхідність 

збільшення якості капіталу банків, а саме збільшення частки акціонерного 

капіталу в структурі капіталу банку, а не капіталізації за рахунок залучення 

субординованого боргу і поступового включення його до капіталу банківської 

установи. Враховуючи особливості такого боргового інструменту (мінімальний 

строк залучення субординованого боргу становить 5 років) банкам знадобиться 

тривалий період часу, щоб змінити структуру регулятивного капіталу. 

Щодо ліквідності – то більшість банків України, включаючи три 

системноважливі, в повній мірі дотримуються встановлених НБУ нормативів, 

однак для вдалого впровадження вимог Базель ІІІ регулятор повинен 

диференціювати вимоги щодо ліквідності, що забезпечить більш ефективний 

нагляд за діяльністю банків та фінансову стабільність системи. 
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Необхідним вважаємо почати імплементацію саме з системно важливих 

банків,  адже особливі вимоги Базель ІІІ і комерційні вимоги світового 

банківського сектору потребують від регулятора забезпечення гнучкого 

менеджменту, що має такі властивості, як швидкість прийняття рішень, 

точність (відсутність подвійного трактування), і конкурентоспроможні 

результати діяльності національної банківської системи. Ті банки, які будуть 

спроможні забезпечити виконання вимог Базель ІІІ в результаті отримають 

надійну платформу для здійснення прибуткової діяльності в майбутньому. 

Національний банк здійснив перші кроки у створенні макропруденційних 

інструментів відповідно до рекомендацій Базеля ІІІ, запровадивши буфери 

капіталу для банків та графік їхнього застосування. Нові вимоги 

запроваджуватимуться поетапно і почнуть діяти з 2020 року. Розмір окремих 

буферів буде уточнено ближче до дати запровадження залежно від умов на 

фінансовому ринку [3]. 

Висновки. Отже, ефективна система банківського нагляду, яка 

відповідатиме вимогам Базельського комітету та загальноприйнятим практикам 

закордону дозволить забезпечити економічний розвиток, фінансову 

стабільність та економічну безпеку як банківського сектору, так і держави в 

цілому. Тому пропонуємо наступні заходи щодо вдосконалення державного 

нагляду вітчизняної банківської системи як складової безпеки держави: 

 створення єдиного органу нагляду за усіма фінансовими компаніями 

національного ринку, якому будуть підзвітні декілька органів з метою 

забезпечення ефективної діяльності та забезпечення прозорості фінансового 

ринку України, що призведе до підвищення довіри з боку населення, кредиторів 

та інвесторів; 

 посилений контроль щодо здійснення системно важливими банками 

поступового врахування нормативів Базель ІІІ; 

 включення до процесу ліцензування необхідності оцінки структури 

власності капіталу та прогнозних значень фінансової стійкості банку; 

 розробка комплексу заходів в сфері банківського нагляду з широкою 

диференціацією вимог до капіталу та ліквідності банківської установи; 
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 посилення вимог до розкриття інформації банками; 

 вища періодичність та більші об’єми проведення НБУ стрес-тестування; 

 контроль за відповідністю фінансових результатів діяльності банків з 

обраною стратегією. 

 підтримка постійної комунікації з населенням, пояснення впроваджуваної 

політики для підвищення довіри до банківської системи через розуміння 

здійснюваних реформацій.  
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Постановка проблеми. Основу фінансового ринку сучасної економіки 

становить банківська система, яка побудована на інформаційно-
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інтелектуальних технологіях, розрахованих на можливості творчого мислення 

менеджерів господарюючих суб’єктів. Все це змушує переосмислити багато 

теоретичних положень внутрішньобанківської діяльності. У процесі 

забезпечення підприємств фінансовими ресурсами для виробництва товарів і 

послуг доводиться мати справу з безліччю нетрадиційних зв’язків та відносин, 

які зумовлюють нові підходи в системі внутрішнього контролю комерційних 

банків. У зв’язку із цим однією з актуальних проблем внутрішньобанківської 

діяльності є дослідження системи внутрішнього контролю комерційного банку 

та ролі внутрішнього аудиту в її функціонуванні. Важливість створення у банку 

якісно структурованої та незалежної системи управління ризиками у світлі 

технологічного та змістовного ускладнення банківських продуктів, а також 

сучасних кризових явищ у фінансовій сфері не потребує особливого об 

ґрунтування. Відсутність ефективної системи управління ризиками у кінцевому 

результаті призводить до виникнення суттєвих проблем у банку. Окремий 

недооцінений банківський ризик перетворюється в ризик структурний та за 

вдає збитки цілому банку.  

Мета. Метою роботи є обґрунтування організаційних засад здійснення 

внутрішнього контролю в банку та розробка пропозицій щодо удосконалення 

організаційного забезпечення його реалізації.  

Виклад матеріалу. Одним з головних завдань банків, є забезпечення 

ефективної діяльності внутрішньобанківських служб фінансового моніторингу, 

які в процесі здійснення моніторингових процедур мають скеровувати зусилля 

на такі ключові моменти, як: виявлення осіб, що сприяють вчиненню злочину; 

визначення основних способів та можливих схем відмивання та розкрадання 

коштів; налагодження тісної взаємодії з регулятором та спеціально 

уповноваженим органом. Це дасть можливість мінімізувати, і, навіть, уникнути 

ризиків відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, серед яких 

виділяють три його складові: ризик країни; ризик клієнта; ризик послуги [1]. 

Виконання таких важливих завдань можливе лише за умови 

запровадження в практику діяльності банку дієвої системи внутрішнього 

контролю, який спроможний забезпечити ефективність проведення банківських 
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операцій, захист від потенційних помилок, порушень, втрат, збитків у 

діяльності банку; ефективність управління ризиками, комплаєнс, недопущення 

використання послуг банку в протиправних цілях, виявлення і запобігання 

проведенню фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [2]. 

Вагомою складовою внутрішньобанківського контролю, є комплаєнс, 

який трактується як відповідність діяльності банку законодавству, стандартам 

та етичним нормам ведення бізнесу, тобто засвідчує юридично-правову 

компетенцію банківських службовців. Специфіка комплаєнс ризику полягає в 

тому, що він не завжди піддається виміру до моменту його виникнення 

(наприклад, ризик втрати репутації). Слід відзначити, що наявність комплаєнс-

ризиків не є критичним для банку. Вони, в тій чи іншій мірі, обов'язково 

присутні в будь-якому фінансовому бізнесі. 

Питання полягає в тому, чи проводиться кваліфікований аналіз цих 

ризиків, чи правильні рекомендації щодо зниження та управління ризиками 

отримує менеджмент банку, чи виконуються такі рекомендації на практиці. 

Недооцінка ролі комплаєнс у сфері банківської діяльності може спричинити 

виникнення підвищених (тобто некерованих належним чином) комплаєнс 

ризиків. Ситуація, яка на сьогодні склалась у банківському секторі, за якої 

значна частина банків перебуває в стадії ліквідації, тобто позбавлена 

банківської ліцензії, яскраво свідчить про наявність комплаєнс-ризиків у їх 

діяльності, що потребує негайного практичного вирішення зазначених проблем. 

Тому, в Методичних рекомендаціях щодо вдосконалення корпоративного 

управління в банках України зазначається, що у кожному банку має бути 

створена система комплаєнс, як адекватна система дотримання законодавства 

України, нормативів, правил, внутрішніх політик, стандартів і кодексів, що 

стосуються діяльності банку [3].  

Запровадження системи комплаєнс у практику вітчизняних банківських 

установ знаходиться лише на початковому етапі, в той час як зарубіжний досвід 

свідчить про те, що такі системи використовуються банками дуже активно, а 

значить забезпечують позитивний фінансовий результат. На рівні світової 
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фінансової спільноти визначені загальні принципи побудови ефективної 

системи комплаєнс, які в дослівному перекладі називаються політиками, а по 

суті є визначеними процедурами і регламентами здійснення комплаєнс-

контролю. 

Висновки. Виходячи із вищезазначеного, комплаєнс можна розглядати як 

принцип ведення банківською установою бізнесу у відповідності до норм 

чинного законодавства, правил, кодексів і стандартів, встановлених владою, 

компетентними органами, професійними асоціаціями та власними внутрішніми 

регламентуючими документами. Максимальне дотримання нормативно-

правових вимог і корпоративних стандартів, ефективні системи ризик-

менеджменту і внутрішнього контролю є ключовими елементами діяльності 

будь-якої фінансової організації. Банк, що високо цінує свою репутацію 

надійної та прозорої фінансової установи, повинен працювати у відповідності з 

кращими міжнародними стандартами і створювати корпоративну культуру 

нетерпимості до корупції, завжди прагнути дотримуватися як духу, так і букви 

закону. Адже довіра клієнтів, інвесторів, компаньйонів ґрунтується на 

впевненості в тому, що всі послуги надаються з дотриманням основ 

професійної етики і виконуються згідно з найвищими стандартами якості. 

На сьогодні посилення регулювання фінансового сектора в Україні, 

жорсткі заходи вітчизняного регулятора з оздоровлення та зміцнення 

банківського ринку, необхідність дотримання вимог міжнародних санкцій, 

виконання норм податкового законодавства та багато іншого виводить 

комплаєнс в розряд найважливіших функцій, що визначають стратегічний 

розвиток банківських установ. Разом з цим, запровадження та успішна 

реалізація ефективних механізмів запобігання та протидії легалізації коштів 

незаконного походження в умовах активізації розвитку економіки сприятиме 

підвищенню іміджу та конкурентоспроможності вітчизняної банківської 

системи на міжнародній арені та посиленню інтеграції України до світового 

фінансового сектора. 
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Постановка проблеми. Сучасна ситуація в українській економіці диктує 

необхідність активізації інвестиційної діяльності. Ключову роль у здійсненні 

інвестицій відіграють банки, які виступають посередниками в акумулюванні та 

перерозподілі тимчасово вільних коштів. Комерційні банки забезпечують 
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трансформацію капіталу та виступають посередниками у перерозподілі 

фінансових ресурсів між економічними суб’єктами. 

Від здатності раціонально управляти активами та пасивами банків 

значною мірою залежить, інтенсивність інвестиційних процесів, динаміка 

розвитку виробництва товарів та надання послуг, обсяги товарообороту, а в 

кінцевому результаті – добробут населення. Проблематиці розвитку 

банківських інвестиційних послуг та їх впливу на економічне зростання 

присвячено праці  вітчизняних вчених, а саме О. В. Васюренко, Б. Луців, Т. 

Майорової, А. Пересади, Н. В. Рогожнікової. 

Мета. Метою роботи є дослідження економічної природи інвестицій та 

розробка шляхів удосконалення реалізації банківської інвестиційної діяльності 

на основі теоретичного обґрунтування сутності та особливостей інвестиційної 

діяльності банків України у контексті забезпечення стабільного й динамічного 

функціонування банківської системи в сучасних умовах.  

Виклад матеріалу. Інвестиційна діяльність в Україні реалізується через 

налагоджену систему фінансових інститутів, але ключову роль тут відіграє 

банківська система. Вона перебуває у постійному розвитку і пропонує нові 

види фінансових послуг що спонукає до активнішої взаємодії між собою 

фінансових інститутів, представників реального й фінансового секторів 

економіки і сприяє, тим самим, активізації підприємницької діяльності та 

розвитку економіки в країні. Банки виступають як автономні, незалежні 

комерційне підприємство, які є основною ланкою, що постачає народне 

господарство додатковими грошовими ресурсами [1]. Сьогодні вкладення 

банків в економіку України здійснюється у двох основних формах: 

 – пряме фінансування інвестиційних проектів; 

 – вкладення в цінні папери.  

Таблиця 1 

№ Назва банку 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

КІП млн 

грн 

Питома 

вага,% 

КІП млн 

грн 

Питома 

вага,% 

КІП млн 

грн 

Питома 

вага,% 

1 ПРИВАТБАНК 160753 21,44 154215,6 20,39 171 37,155 
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531,37 

2 ОЩАДБАНК 94682,34 12,63 103801,3 13,72 65218,00 14,13 

3 ДЕЛЬТА БАНК 46253,56 6,17 40129,85 5,31 44785,00 9,70 

4 ПРОМІНВЕСТБАНК 40363,3 5,38 40802,48 5,39 42514,66 9,21 

5 СБЕРБАНК РОСІЇ 36950,66 4,93 41397,94 5,47 45682,65 9,90 

  Всього 749661,1 100,00 756326,7 100,00 461660,31 100,00 

 

Як свідчать дані таблиці 1, станом на 01.01.2016 р. кредитно-

інвестиційний портфель (КІП) банків в Україні склав 461660,31 млн. грн., що на 

294666,36 грн. менше, ніж за аналогічний період 2015 р., і на 288000,81 млн. 

грн. менше, ніж на початку 2013 р. Таким чином, протягом зазначеного періоду 

спостерігається поступове зменшення обсягів кредитно-інвестиційного 

портфеля вітчизняними банками. [5].  

Також можна говорити про деякі інші покращення в цій сфері. По-перше, 

за останні роки в Україні значно покращилися умови для ведення ефективної 

кредитно-інвестиційної діяльності. По-друге, за період 2014–2016 рр. 

спостерігається незначне зростання інвестиційної активності банків. По-третє, 

комерційні банки продовжують політику зменшення обсягів вкладень у 

корпоративні цінні папери, одночасно збільшуючи їх у державні; інвестують у 

цінні папери на продаж та до погашення; не зацікавлені у прямих інвестиціях в 

асоційовані та дочірні компанії, а також в торгові цінні папери [2]. 

Для сучасних банківських інвестицій характерним є переважання у них 

кредитної форми, що обумовлено відносно слабким розвитком ринку цінних 

паперів. Станом на 01.01.2016 р. сума наданих кредитів становила 566 815,63 

млн. грн.. Із них 113501,23 млн. грн. – кредити, надані фізичним особам та 

453314,39 млн. грн. – кредити, що надані суб'єктам господарювання. Вкладення 

у цінні папери становили 44131,82 млн. грн. 

Висновки. Проведене дослідження стану банківського інвестиційного 

кредитування в останні роки свідчить про недостатній рівень розвитку даної 

сфери при наявності вагомого потенціалу до її розширення. Даний факт 

пов’язаний з рядом причин об’єктивного та суб’єктивного характеру, які 
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стосуються як загального рівня стабільності розвитку національної економіки в 

різних її сферах, так і незацікавленістю банків у фінансуванні інвестиційних 

проектів у зв’язку зі значними ризиками та невідповідністю термінів ресурсної 

бази строкам реалізації інвестицій. Щодо шляхів подолання причин низької 

ефективності інвестиційної діяльності банківських установ:  

 необхідно розробити та впровадити невідкладні заходи щодо 

активізації участі банків у фінансуванні інвестиційних проектів;  

 на державному рівні повинна бути сформована цільова структурна 

модель банківської системи України, яка б передбачала виділення сегмента 

інвестиційних банків;  

 визначити напрямки вирішення розглянутих проблем, які 

стримують активізацію діяльності банків у напрямку акумулювання 

довгострокових фінансових ресурсів та їх ефективного перерозподілу до 

підприємств реального сектору економіки. 
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Питанням забезпечення фінансової безпеки банківських установ 

присвячено недостатньо уваги з боку вітчизняних дослідників, можемо 

констатувати, що дана проблематика наразі залишається недостатньо 

розробленою. На нашу думку, причина криється у відсутності 

загальноприйнятого трактування поняття «фінансова безпека банку». Більшість 

науковців залишають поза увагою поняття фінансової безпеки, концентруючись 

на економічній безпеці банку в цілому. Дослідники у своїх працях відмічають 

двоаспектність даного поняття, по-перше мова йде про забезпечення фінансової 

безпеки банківської системи в цілому, по-друге, – забезпечення фінансової 

безпеки окремого банку. В рамках цих підходів фінансова безпека 

розглядається: з позицій ресурсно-функціонального підходу, з погляду статики 

та у контексті правового регламентування [1, с. 478].  

Відомий український вчений О.І. Барановський зауважує, що 

забезпечення фінансової безпеки банківських установ є важливим завданням 

оскільки підрив довіри до фінансових установ завдає збитків фінансовій безпеці 

усієї країни, що підтверджує тезу про те, що безпека банків і банківської 

системи в цілому є складовими фінансової безпеки держави. При цьому 

дослідник наголошує, що фінансова безпека банків – це проблема, яка носить 

наднаціональний характер [2]. 
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Фінансова безпека окремого банку тісно пов'язана з безпекою банківської 

системи в цілому, оскільки система і банк здійснюють взаємний вплив один на 

одного. Так, проблеми, що виникли в одному банку, можуть викликати ефект 

доміно і привести до системної банківської кризи. З іншого боку, структурні 

проблеми банківського сектору підривають довіру до будь-якого окремо 

взятого банку. Тому, проблеми банківської сфери є одночасно і проблемами 

фінансової безпеки держави. Саме стабільність і надійність банківської 

системи, удосконалення банківського менеджменту та зміцнення його 

стратегічної складової можуть забезпечити фінансову безпеку держави. 

В науковому середовищі склалося кілька візій змісту «фінансова безпека 

банку». Так, Коковіхіна О. О. під фінансовою безпекою банку пропонує 

розуміти рівень захисту його стабільного функціонування від внутрішніх та 

зовнішніх загроз, підґрунтям чого є певний стан захищеності фінансових 

інтересів комерційного банку [3]. Таке тлумачення містить наступні ключові 

моменти, по-перше, наявність кількісної чи якісної характеристики (показників) 

стабільного функціонування, по-друге, перелік ендо- і екзогенних загроз, що 

руйнують стабільність і по-третє, визначеність фінансових інтересів банку, які 

на різних етапах життєвого чи економічного циклу банку можуть суттєво 

відрізнятися. Тому первинним, у забезпеченні фінансової безпеки банку, є чітке 

визначення його стратегічної мети, що проявляється у відповідних завданнях 

(інтересах), наступним кроком – визначення ризиків, що унеможливлюють 

досягнення поставлених цілей, що в свою чергу передбачає наявність у банку 

розроблених діагностичних засобів для ідентифікації загроз та захисних 

механізмів протидії чи зменшення їх негативного впливу, а також має бути 

індикатор чи система показників стабільності функціонування банку, 

перевищення порогового значення яких свідчитиме про перехід банку від стану 

безпеки до небезпеки.  

Великий економічний словник визначає безпеку банку як стан 

захищеності його життєво важливих інтересів [4] від таких небезпек як: 

недобросовісна конкуренція, протиправна діяльність кримінальних угрупувань 

та окремих осіб для того щоб забезпечити можливість протистояти внутрішнім 
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і зовнішнім загрозам, зберігати стабільність функціонування та розвитку у 

відповідності до цілей визначених установчими документами. Слід відмітити, 

що окремо поняття фінансової безпеки банку укладачами словника не 

розглядається. 

Захист від небезпек досягається шляхом забезпечення організаційно-

управлінських, режимних, технічних та профілактичних заходів, покликаних 

забезпечити захист фінансових інтересів банку, якими в певний момент його 

функціонування можуть бути: зростання статутного капіталу, підвищення 

ліквідності активів, забезпечення поверненності кредитних ресурсів, 

збереження фінансових і матеріальних цінностей. 

Цікавим є підхід О. Хитріна, який стверджує, що фінансова безпека банку 

– це динамічний стан при якому банк як юридично, так і технічно здатен 

виконувати і дійсно виконує притаманні йому функції; забезпечує стійкий 

захист важливих соціально-економічних інтересів громадян, господарюючих 

суб’єктів, суспільства та держави від негативного впливу внутрішніх і 

зовнішніх загроз та володіє потенціалом як для кількісного, так і для якісного 

зростання і має в своєму розпорядженні механізми для реалізації даного 

потенціалу [5]. 

Розгляд представлених підходів дає підстави сформувати перелік 

основних характеристик фінансової безпеки банку: 

– збалансований і стійкий фінансовий стан банку; 

– ефективна діяльність банку; 

– наявність дієвої системи моніторингу за внутрішніми і зовнішніми 

ризиками, що дозволяє на початкових стадіях виявити проблемні місця в 

діяльності банку; 

– наявність алгоритмів протидії виявленим загрозам, що покликані 

нейтралізувати кризи та попередити банкрутства. 

Фінансову безпеку банку слід розглядати як складову економічної 

безпеки банку, яка може бути охарактеризована за допомогою системи 

кількісних і якісних індикаторів, які повинні мати порогові значення, що 

дозволяє сформувати висновок про рівень фінансової безпеки банківської 
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установи. Наявний рівень фінансової безпеки повинен дозволяти банку 

розвиватися, що проявляється в зростанні його ринкової вартості і 

забезпечувати його стабільність, тобто збалансованість банку як в 

короткостроковому так і в довгостроковому періоді. 

Досягнення фінансової безпеки – це постійна діяльність керівництва 

банку та відповідних структур спрямована на забезпечення захищеності 

фінансових інтересів акціонерів банку, його працівників та клієнтів. 

Таким чином, фінансову безпеку банківської установи можна визначити 

як такий стан його функціонування, при якому банк має доступ до фінансових 

ресурсів і ринків, забезпечує себе та клієнтів певним рівнем захисту від 

внутрішніх і зовнішніх фінансових загроз і належною ефективністю фінансових 

показників, володіє здатністю до капіталізації й розвитку в майбутньому, 

завдяки чому має змогу в повному обсязі виконати свої зобов’язання перед 

акціонерами, клієнтами, партнерами та державою щодо здійснення фінансових 

операцій, що характеризуються ймовірністю, величиною втрат капіталу, 

платоспроможності, ліквідності, рентабельності, недоотримання доходів і 

прибутків у майбутньому в умовах невизначеності та ризику банківської 

діяльності. 
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В умовах постійного бюджетного дефіциту мобілізація коштів до 

державного бюджету стає одним з першочергових завдань, що стоять перед 

державними органами влади і управління, органами місцевого самоврядування, 

юридичними та фізичними особами. Одним із методів управління бюджетним 

дефіцитом є залучення державою додаткових фінансових ресурсів на умовах 

кредиту для забезпечення реалізації функцій і завдань, покладених на неї  – 

залучення державного боргу. 

Покриття дефіциту бюджету через запозичення має низку переваг, до 

яких належать: керованість інфляційними процесами в державі, підвищення 

касового виконання бюджету, зміцнення фінансового становища в державі 

тощо [1].  

Однак, зміни в обсязі і структурі зовнішнього боргу України в останні 

роки свідчать про суттєву залежність національної економіки від кон’юнктури 

світового ринку що становить загрозу фінансовій безпеці країни, зокрема може 

призвести на сучасному етапі до дефолту.  

Дефолт – стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує (не 

бажає або не має можливості – банкрут) свої борги або платежі за боргами. 

Крім зовнішньоекономічних наслідків, дефолт негативно впливає на реальну 

економіку країни-позичальниці [1]. Найбільш суттєві наслідки спостерігаються 

в банківському секторі. Банки утримують у державних цінних паперах значну 
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частину своїх активів, тому дефолт може суттєво і швидко погіршити 

показники ліквідності фінансових установ та створити ризики масового відтоку 

вкладів населення. До негативних наслідків дефолту можна також віднести 

пред’явлення кредиторами вимог достроково погасити кредити, припинення 

фінансування з боку міжнародних фінансових організацій, інших офіційних 

кредиторів та донорів; судові справи та арешт закордонної державної власності, 

включаючи закордонні активи центрального банку; зменшення обсягів 

іноземних інвестицій в економіку; неможливість здійснювати запозичення від 

решти світу; зменшення обсягів зовнішньої торгівлі [1]. 

Таким чином, дефолт є загрозою фінансовій та в цілому національній 

безпеці країни. Отже, ефективне управління державним боргом з метою 

недопущення дефолту у сучасних умовах не втрачає своєї актуальності для 

України.  

Станом на 01.01.2016 величина державного боргу досягла рівня у 70,32% 

ВВП.  Це стало наслідком декількох факторів: значного накопиченого боргу, 

що продовжує зростати, глибокого спаду ВВП,  девальвації гривні, що 

спричинило курсову переоцінку валютної складової боргу. 

На думку експертів, Україна, як молода держава, вже 8 років перебуває на 

межі дефолту. Так, за одним із рейтингів, Україна посідає шосте місце серед 

країн з найбільшою загрозою дефолту (після Венесуели, Греції, Аргентини, 

Ірландії, Португалії) [3]. 

Фактично дефолт за зовнішніми зобов’язаннями України вже відбувся під 

час прийняття рішення щодо їх реструктуризації, яка була проведена восени 

минулого року за згодою з кредиторами. Для України це закінчилося за 

домовленістю з Спеціальним комітетом кредиторів списанням 20% або 3,6 

млрд. дол. США основної суми боргу, а також відтермінування платежів з 

погашення боргу на 4 роки (з 2015 – 2023 роки на 2019 – 2027 роки), за які 

Україна мала б сплатити близько 15 млрд. дол. США [4]. Поряд із цим, 

негативна оцінка експертами загрози дефолту в Україні пов’язана з низьким 

рівнем показників, які свідчать про стан розвитку економіки та країни в цілому.  
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На думку окремих дослідників  загроза дефолту України дещо 

перебільшена. Вона зростатиме, якщо наш уряд матиме проблеми із 

рефінансуванням своїх боргових зобов’язань. На даний час причин появи 

подібних проблем або складностей із запозиченням на внутрішньому і 

зовнішньому ринках немає. На зовнішньому ринку Україна виконала, як 

мінімум, половину програми запозичень, навіть більше, через випуск 

єврооблігацій. На внутрішньому ринку випускаються ОВДП під відносно 

низькі ставки. Тож попит на них є, причому за прийнятними для уряду цінами 

[5]. 

Тим не менше, для того, щоб зменшити ризики дефолту, на думку 

експертів, уряду необхідно забезпечити  

 скорочення державних витрат, передусім, непродуктивних витрат; 

 проведення ефективної бюджетно-податкової та соціальної політики; 

 зниження темпів інфляції та регулювання грошового ринку; 

 розширення експортних джерел надходження валюти в Україну; 

 проведення структурних реформ в економіці; 

 розроблення програми покриття бюджетного дефіциту за рахунок 

переважно внутрішніх позик; 

 реалізацію заходів щодо збільшення валютних резервів НБУ [3]. 

Отже, проблема державного боргу є актуальною для України, оскільки 

становить суттєву загрозу фінансовій безпеці нашої країни. Тому необхідною є 

реалізація заходів для проведення ефективної бюджетної політики держави, що 

безпосередньо впливає на розмір державного боргу і стабільність державних 

фінансів України.  
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Постанова проблеми. Ринок банківських послуг є однією із важливих і 

невід'ємних складових сучасної ринкової економки. Тому саме сьогодні зростає 

інтерес до різних аспектів діяльності банків та методів управління ними. 

Процес формування ринкових відносин в економіці України поступово виявляє 

значне зростання попиту на послуги установ кредитної системи як з боку 

суб’єктів підприємницької діяльності, так і з боку фізичних осіб.  

Мета роботи. Дослідити впровадження банками нових продуктів та 

оцінити перспективи їх розвитку не лише у традиційному кредитно-

розрахунковому банківському обслуговуванні, а й у значно ширшому спектрі 

різноманітних послуг комерційних банків, спроможних забезпечити оптимальні 

умови для ефективного прибуткового господарювання своїх клієнтів 

Науковці, котрі займалися дослідженням даної теми: О. Д Вовчак., Н. М. 

Рущишин, Т. Я. Андрейків, М.Ю. Шевцова, О. В. Дзюблюк, Г. Т. Карчева, О. В. 

Комісарчик. 
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Виклад основного матеріалу. У вітчизняній монографічній і учбово-

методичній літературі є різні тлумачення (трактування) відносно понять 

"банківська послуга" і "банківська операція". Однак більшість визначень 

ототожнюють банківську послугу і банківську операцію. Практика доводить, 

що надання банківських послуг здійснюється завдяки виконанню певних 

операцій. Так, наприклад, послуга надання клієнтові кредиту включає такі 

операції: вивчення фінансового стану позичальника, прогнозування йото 

платоспроможності, оформлення кредитних зобов'язань. 

Таблиця 1 

Науково-методичні підходи до розуміння сутності банківської послуги 

науковцями 

Автор Підхід до розуміння економічної сутності банківської послуги 

О. Д. Вовчак,  

Н.М. Рущишин, 

Т. Я. Андрейків 

Банківські послуги – це дії банку, спрямовані на зростання його 

прибутковості, або це надані клієнтам різноманітні види банківської 

діяльності, які супроводжуються і оптимізують банківські 

операції.Банківську послугу ще можна розглядати як переміщення 

банківської інформації 

М. Ю. Шевцова 

Ю.О.Солодовник 

Банківські послуги – це форма мобілізації та використання фондів 

фінансових ресурсів для здійснення кредитних, інвестиційних,вкладних та 

інших операцій для фінансового забезпечення процесу виробництва, 

виконаних робіт і надання послуг, які здійснюються на платній основі та 

мають відмінні риси свого функціонування 

В. І. Трохименко Банківськи послуги – це підсумок діяльності співробітників банку щодо 

задоволення потреб клієнта і результат виконання банківських операцій  

А. А. Мещеряков Банківські послуги – це різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові 

операції, які здійснюються банками за окрему плату за дорученням і в 

інтересах своїх клієнтів, також дії, які мають на меті вдосконалення та 

підвищення ефективності банківського підприємництва  

О. В. Дзюблюк Банківські послуги – це кінцевий результат функціонування банків щодо 

задоволення потреб клієнтів,пов’язаних із рухом грошових коштів або 

провадженням додаткових видів діяльності, що відображаються поза 

балансом; передбачає здійснення певних операцій і має на меті задоволення 

потреб клієнтів 
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О. В. Комісарчик Банківські послуги – це одна чи кілька операцій, що задовольняють певні 

потреби клієнта, а також проведення банківських операцій за дорученням 

клієнта, на користь останнього, за певну плату 

 

Сьогодні все більшу популярність у сфері банківських послуг одержують 

технології без проводів. За сучасних умов у банківській практиці почали 

впроваджуватися нові технології в банківському обслуговуванні клієнтів — 

система дистанційного банківського обслуговування. Комерційні банки 

надають клієнтам такі послуги, як проведення банківських операцій вдома 

("home banking"), в офісі тощо, повсюди, де це зручно клієнту. На сьогодні 

виділяють чотири основних різновидності Віддаленого банкінгу:  

1) Мобільний банкінг, коли за допомогою мобільного телефона можна 

виконати безліч банківських операцій;  

2) відеобанкінг — це телеміст, який працює між клієнтами і банком, за 

допомогою спеціальних пристроїв, обладнаних телемоніторами, клієнт може 

поспілкуватися зі службовцем банку і здійснити необхідні операції;  

3) Інтернет-банкінг — коли клієнти використовують цю систему для 

управління банківськими рахунками;  

4) РС-баюсінг – коли доступ до рахунка банку здійснюється за 

допомогою персонального комп'ютера.[3] 

Одними із нових майбутніх впроваджень може бути «Базель III». 

Найголовніша ціль запровадження «Базеля ІІІ» в Україні є приведення 

банківського регулювання та нагляду до міжнародних стандартів та 

забезпечення стабільності вітчизняної банківської системи, підвищення її 

спроможності протистояти всіляким кризовим явищам. При цьому, процес 

запровадження рекомендацій «Базеля ІІІ» є доволі тривалим і, на нашу думку, 

він має здійснюватися в п’ять етапів. Даний процес також передбачає і значну, 

ґрунтовну, комплексну підготовчу роботу з боку державних органів і, в-першу 

чергу, з боку Національного банку України, на який покладено функції з 

державного регулювання банківської діяльності.[2] Ця підготовча робота 

включає не лише внесення змін до нормативно-правової бази, а й 
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вдосконалення та зміну засад регулювання та нагляду, розробку методичних 

засад оцінки ефективності «Базеля ІІІ», ризиковості вітчизняної банківської 

системи, тощо. Водночас, процес запровадження рекомендацій «Базеля ІІІ» не 

повинен бути відокремленим і повинен здійснюватись в межах стратегічних 

завдань та цілей розвитку вітчизняної банківської системи.  

Висновок. Розглянуті напрямки розвитку ринку банківських послуг 

можуть сприяти розширенню сфери діяльності комерційних банків в Україні, їх 

адаптації до нових умов ринку і зростаючих потреб клієнтури у повноцінному 

комплексі послуг, адекватному вимогам сучасного стану економіки. 

Важливими тенденціями у розвитку ринку банківських послуг розвинених 

країн є інституціоналізація, глобалізація та сек'юритизація. Активно 

розвиваються інвестиційні та консультаційні банківські послуги. Європейські 

комерційні банки прискореними темпами освоюють Інтернет, прагнучи догнати 

лідерів та захопити максимально-можливу частку ринку. Банки прагнуть 

розвивати свої інформаційні технології, щоб йти в ногу з новими тенденціями в 

світовому банківському секторі.  

Отже, запровадження новітніх банківських технологій є запорукою 

сталого розвитку українського фінансового ринку, довіри населення до 

вітчизняних банків та широкого його залучення до розрахунків у безготівковій 

формі, і прискорення платежів. 
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Постановка проблеми. Питання забезпечення фінансової стійкості 

банківської галузі є центральним завданням у контексті фінансової стабільності 

фінансової та економічної системи загалом. Результати емпіричних досліджень, 

які проводилися провідними науковцями сучасності, є прямим доказом високої 

кореляції між станом банківського сектору та якістю функціонування всієї 

фінансової системи. Однак, стан вітчизняної економіки та банківської системи 

дозволяють стверджувати про необхідність актуалізації досліджень 

проблематики фінансової стійкості банківського сектору. 

Метою дослідження є узагальнення економічного змісту та 

систематизація факторів фінансової стійкості банку. 

Виклад матеріалу. Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати про 

існування різних підходів до визначення поняття фінансової стійкості банку, 

що пояснюється багатогранністю прояву її сутності під впливом внутрішніх та 

зовнішніх чинників. А саме, доречно виділити такі напрями тлумачення даного 
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поняття: 1) відповідності основних показників фінансового стану пороговим 

значенням; 2) трансформації ресурсів; 3) рівня ліквідності та 

платоспроможності банку; 4) прибутковості; 5) збалансованості статей балансу; 

6) врахування інтересів груп економічного впливу та адаптації банку до умов 

господарювання; 7) стану рівноваги та здатності до повернення в цей стан після 

виходу з нього. 

Вважаємо, що кожен з наведених підходів має право на самостійне 

існування, однак, кожен надає лише окрему характеристику фінансової 

стійкості банку. Так, ми поділяємо позицію вчених, які вважають, що 

використання лише одного конкретного показника не може в повному обсязі 

охарактеризувати значимість банку, як й використання синтетичного 

показника, вагові значення окремих складових якого визначені не 

статистичними методами. Однак, дискусійним є підхід щодо визначення 

фінансової стійкості з позиції рівня прибутковості та рентабельності банку. 

Звичайно прибутковість сприяє підвищенню фінансової стійкості, оскільки 

прибуток є структурним елементом капіталу банку, однак вона не може бути її 

гарантією, оскільки необхідно враховувати стабільність джерел надходження 

прибутку, його обсяги та періодичність. Ми погоджуємося з позицією 

науковців, що більш суттєвими є такі категорії як «динамічність» та «ризик», 

оскільки в гонитві за високими прибутками банківські установи можуть 

вдаватися до високо ризикованих операцій, що може суттєво погіршити їх 

фінансову стійкість.  

Особливу увагу слід приділити виявленню екзогенних (зовнішніх) та 

ендогенних факторів (які залежать від функціонування самого банку) і 

визначити ступінь їх впливу на діяльність та стан банку (рис. 1). Наведені 

фактори є загальними для всіх комерційних банків й істотно впливають на 

досягнення ними стану фінансової стійкості. Відповідно, при визначенні 

напрямів підвищення стійкості банків, доречним є врахування всієї системи 

факторів. 

Вважаємо, що ефективність  роботи  ризик-менеджменту  безпосередньо 

позначається  на  рівні фінансової стійкості комерційного банку. Зокрема, 
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здатність банку регулювати ризики, нейтралізувати їх негативний вплив 

позитивно відображається на основних чинниках фінансової стійкості, в 

протилежному випадку виникають передумови дестабілізації фінансового стану 

банку. 

 

Рис. 1. Система факторів, що впливає на стійкість банку 

Джерело: складено автором на основі [2, c. 23; 1, с. 131]. 

Ефект  від  запровадження  системи  управління  ризиками  є 

довготерміновим, оскільки ризик-менеджмент служить своєрідною ланкою 

щодо обмеження розвитку бізнесу на короткий термін, але на середній за 

тривалістю період, навпаки, створює можливості отримання прибутку. При 

цьому, сучасний банк у своїй професійній діяльності зіштовхується не лише з 

фінансовими ризиками, але й відчуває вплив операційних ризиків, ризиків 

бізнес-середовища, а також ризику залучення банку до відмивання доходів. 

Ми погоджуємося з науковцями, які зазначають, що моніторинг є 

обов’язковим елементом забезпечення належного рівня фінансової стійкості та 

стабільності банку та повинен здійснюватись з метою забезпечення 

своєчасності відстеження рівнів та розмірів ризиків. При цьому, фінансовий 

моніторинг розглядається як підсистема загального моніторингу банківської 

діяльності [3]. 

Фактори, що впливають на стійкість і надійність банку 
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- організаційна структура 

- пропозиція банківських послуг 

- інформаційні системи 



82 
 

Висновки. Загалом, вважаємо, що фінансова стійкість є 

фундаментальною складовою фінансової стабільності банку, показником, що 

характеризує ефективність реалізації банківських продуктів та наданих послуг, 

а також визначає фінансово-економічний стан банківської установи та її 

надійність на фінансовому ринку. 
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Постановка проблеми. Зниження кількості учасників ринку та посилення 

нерівності між ними призводять до підвищення концентрації, яка, з одного 

боку, сприяє зростанню ефективності та потужності банківського ринку, а з 
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іншого – може зумовити формування олігополії чи монополії на регіональному 

або продуктовому ринку з багатьма негативними наслідками або ж появу банків 

«занадто великих, щоб збанкрутувати». Тобто, з одного боку, концентрація 

генерує позитивні результати для системи та клієнтів банків, а з іншого – може 

створити загрози для конкуренції. 

Метою роботи є дослідження рівня концентрації ринку банківських 

послуг України та визначення позиції банківської установи на ньому з метою 

підвищення ринкової влади та створення конкурентних переваг. 

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх двох років банківська 

система України перебуває в стані активної структурної трансформації. Так, 

зважаючи на несприятливу економіко-політичну ситуацію в країні та виведення 

Національним банком України з ринку неплатоспроможних банків, кількість 

банківських установ протягом 2014-2015 рр. зменшилась з 180 до 117, а станом 

на 01.09.2016 р. кількість діючих банків в Україні становила 100 одиниць [1]. 

Тобто, починаючи з 2014 р. з ринку було виведено 80 банків, що становить 44% 

від початкової кількості.  

Найчастіше для оцінки рівня концентрації ринку використовується індекс 

Херфіндаля-Хіршмана (ННІ). ННІ визначається як сума піднесених до квадрата 

ринкових часток кожного банку системи, тобто: 

                                                 HHI = ∑ si
2n

i=1 ,                                                (1) 

де si – ринкова частка і-ої фірми;  

n – загальна кількість фірм [2].  

Згідно з оновленими в 2010 р. вимогами антимонопольного законодавства 

США ринок вважається конкурентним, якщо ННІ < 1 500; помірно 

концентрованим за умови 1500 < ННІ < 2 500; висококонцентрованим, якщо 

ННІ > 2 500. В ЄС аналогічний норматив становить від 1 000 до 2 000. 

Іншим індикатором є індекс концентрації для n фірм (n-firm Concentration 

Ratio), який визначається як сумарна частка n найбільших компаній на ринку:  

                                                CRn = ∑ si
n
i=1 ,                                                 (2) 

де si – ринкова частка і-ої фірми;  

n – кількість найбільших фірм, проранжованих за ринковою часткою у 

порядку спадання [2].  



84 
 

Найпопулярнішими індексами концентрації є CR3, CR4, CR5, CR8 i CR10. 

Вважається, що рівень концентрації ринку є низьким за умови 0% < CRn < 50%, 

середнім за умови 50% ≤ CRn < 80%, високим – 80% ≤ CRn < 100%. На відміну 

від попереднього індексу даний показник дозволяє здійснювати моніторинг 

зміни ринкових часток серед лідерів ринку.  

Розрахунок індексу Херфіндаля-Хіршмана підтвердив, що закриття 80 

банків протягом останніх двох років вплинуло на рівень концентрації ринку 

банківських послуг України, однак даний вплив за агрегованими фінансовими 

показниками не є значущим з позицій його рівня (табл. 1). 

Результати розрахунків HHI, наведені в табл. 1, свідчать про низьку 

концентрацію банківського ринку України в період 01.01.2012 – 01.01.2015 рр. 

Необхідно звернути увагу на значення розрахованого індексу ННІ в розрізі 

банківських продуктів за клієнтськими сегментами. Так, спостерігається 

суттєве зростання рівня концентрації депозитного ринку фізичних осіб. 

Важливим є той факт, що значення індексу ННІ, розрахованого на підставі  

ринкових часток банків за обсягом залучених коштів фізичних осіб, станом на 

01.07.2016 р. становить 1634. При цьому дане значення на 80% сформоване 

діяльністю АТ «Приватбанк». Подібна ситуація збільшує ймовірність настання 

системного ризику та погіршує стан фінансової стабільності ринку банківських 

послуг України.  

Таблиця 1 

Значення показників ННІ для банківської галузі України  

протягом 2012-2016 рр. 
Показник 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016 

Ринкова частка банків за обсягом активів 

ННІ 426 471 517 565 910 914 

Ринкова частка банків за обсягом капіталу 

ННІ 484 449 464 718 837 802 

Ринкова частка банків за обсягом кредитів, наданих юридичним особам 

ННІ 535 533 552 651 1001 944 

Ринкова частка банків за обсягом кредитів, наданих фізичним особам 

ННІ 555 571 694 829 1238 1290 

Ринкова частка банків за обсягом залучених коштів юридичних осіб 

ННІ 378 394 356 487 802 785 

Ринкова частка банків за обсягом залучених коштів фізичних осіб 

ННІ 714 731 783 874 1571 1634 

Джерело: розраховано автором за даними [1] 
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Розрахунок ННІ дозволив виявити значне зростання індексу протягом 

2015-2016 рр., що обґрунтовує необхідність з’ясування динаміки ринкових 

позицій банків-лідерів та поглиблення аналізу рівня концентрації банківського 

ринку. Для даного аналізу використаємо CRn та оцінимо його за основними 

фінансовими показниками банку – за обсягом активів та капіталу (табл. 2).  

З даних, представлених у табл. 2 є очевидним, що закриття 80 банків 

призвело до розширення ринкових часток найбільших банків України. Якщо 

протягом 2012-2014 рр. середній рівень концентрації стосувався діяльності 

ТОП-8 банків, то з 2015 р. до групи середньої концентрації вже входить ТОП-4 

банків, яка володіє 50% ринку. Таким чином, має місце стрімке посилення 

концентрації ринку банківських послуг.  

Загалом, рівень концентрації банківської системи України за показником 

CRn дає можливість простежити банки-лідери в розрізі окремих показників і 

сприяє формуванню конкурентних переваг за рахунок ефективного 

використання наявних можливостей шляхом зниження витрат за рахунок 

масштабності чи спрямування ресурсів на перспективні та високодохідні 

напрями кредитування. 

Таблиця 2 

Значення показників CRn для банків України протягом 2012-2016 рр. 

Показник 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.07.2016 

Ринкова частка банків за обсягом активів 

CR3 27,9 30,7 32,3 34,8 46,3 47,3 

CR4 32,8 35,0 36,6 39,4 50,8 51,4 

CR5 36,6 38,6 40,0 43,4 55,0 55,4 

CR8 47,0 47,8 49,2 54,2 66,3 66,4 

CR10 52,8 52,7 54,3 59,7 73,1 72,8 

Ринкова частка банків за обсягом капіталу 

CR3 33,5 31,9 30,6 39,8 39,2 42,5 

CR4 37,8 36,4 38,1 44,0 50,0 47,8 

CR5 41,9 40,1 42,6 48,2 59,7 52,2 

CR8 50,4 48,1 51,5 59,0 74,9 61,1 

CR10 55,6 52,8 56,1 64,8 79,1 65,9 

Джерело: розраховано автором за даними [1] 

 

З огляду на вищевикладене, ми поділяємо думку В. Рашкована та 

Р. Корнилюка [2] стосовно того, що Національний банк України має 
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сконцентрувати зусилля регуляторних органів на нагляді за темпами 

органічного зростання та консолідаційною активністю найбільших банків, у 

тому числі системно важливих. При цьому варто звертати увагу на 

неоднорідність структури групи найбільших банків за ринковим потенціалом. 

Через суттєву різницю в розмірах банків необхідно застосовувати різні за 

жорсткістю підходи до макропруденційного та антимонопольного нагляду за 

злиттями банків залежно від ринкової частки учасників консолідації: від 

максимальної лібералізації угод між малими банками – до обмеження 

об’єднання найбільших банків, якщо результати детального тестування 

чутливості HHI свідчитимуть про перевищення граничних нормативних меж на 

окремих ринках банківських продуктів. 

Висновки. Отже, в сучасних умовах на стійкість банківської системи в 

цілому та функціонування банківських установ зокрема впливає рівень 

концентрації ринку банківських послуг, оскільки, з одного боку, впливає на 

динаміку ринку, стимулює залучення значних обсягів інвестиційних ресурсів, а 

отже є суттєвим фактором успішного технологічного оновлення економіки, а з 

іншого – призводить до формування монополій на ринку. Тому в умовах 

фінансової глобалізації дослідження закономірностей концентрації 

банківського сектора і його структури є особливо актуальним і необхідним. 

Список використаних джерел 

1. Показники фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat 

_id=34798593. 

2. Рашкован В. Концентрація банківської системи України: міфи та факти / 

В. Рашкован, Р. Корнилюк // Вісник Національного банку України. – 

2015. – №23. – С. 6-38.  

 

 

 

 



87 
 

УДК 336.713:005.35 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСАД КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Цистан І.В., аспірант  

ДВНЗ “Університет банківської справи”, 

tsystan.ira@mail.ru 

Науковий керівник: Ткаченко Н.В. 

д.е.н, проф.,  заступник директора з навчальної роботи Інституту 

післядипломної освіти Київського національного університету ім. Т. Шевченка 

tkachenko_n@list.ru 

 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення важливим питанням є пошук 

нових підходів до ведення бізнесу, які забезпечать йому нормальне 

функціонування. Останні тенденції свідчать, що одним з таких підходів у 

корпоративному менеджменті є використання концепції корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ), що передбачає управління бізнес процесами 

з метою забезпечення позитивного і відповідального впливу на суспільство, що 

в свою чергу позитивно впливає як  на діяльність банківських установ так і на 

стан економіки.  

Мета. Головна мета роботи полягає в дослідженні сутнісної 

характеристики корпоративної соціальної відповідальності банківського 

бізнесу, особливостей її розвитку в банках України та ідентифікації основних 

шляхів впровадження корпоративної соціальної відповідальності в процесі 

управління інвестиційним потенціалом банків в Україні. 

Виклад матеріалу.  Корпоративна соціальна відповідальність – це 

поняття, що визначає позицію банку щодо своєї країни, суспільства, 

співробітників та навколишнього середовища.  

Сьогодні експертами та провідними науковцями прийнято виділяти три 

моделі КСВ – американську, європейську та азійську (японську) [1]. Одразу 
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варто наголосити, що в науковій літературі можна зустріти й інші моделі, 

наприклад британську, англо-саксонську, континентальну, які, на нашу думку, 

є похідними від зазначених трьох моделей та базуються на них.   

У більшості регіонів світу рівень впровадження концепції КСВ банками 

знаходиться на високому рівні. У цілому інструментарій реалізації КСВ є 

схожим в усіх країнах. Стратегічні цілі концепції КСВ визначаються, в першу 

чергу, моделлю, яка використовується банком, а також найбільш гострими 

соціальними проблемами, які наявні в середовищі, де працює банк. 

В зарубіжних країнах корпоративна соціальна відповідальність  не 

сприймається лише як благодійна діяльність. Світова практика показує, що 

корпоративна соціальна відповідальність  допомагає компаніям підвищити 

ділову репутацію, встановити збалансовані і довірливі відносини як з 

державою, так і з суспільством.  

Український банківський бізнес на сьогодні не використовує повною 

мірою всі можливості концепції корпоративної соціальної відповідальності, 

чим стримує свій розвиток. Зокрема за даними ООН [2] в Україні концепцію 

корпоративної соціальної відповідальності офіційно впроваджують лише 3 із 

зареєстрованих банків, проте майже всі банки  на своїх веб-сайтах мають 

розділи, присвячені соціальним аспектам діяльності.  

Сучасні тенденції розвитку економіки потребують активної участі банків, 

як посередників в акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів. 

Однак не менш важливим є необхідність активізації  інвестиційної діяльності 

банків, формуванню достатнього рівня їх інвестиційного потенціалу.  

Проте існує ряд чинників які стримують розвиток інвестиційної діяльності 

банківських установ в Україні.  Саме тому виникає необхідність впровадження 

корпоративної соціальної відповідальності в процесі управління інвестиційним 

потенціалом банків в Україні. Однак при здійсненні цього процесу, слід 

враховувати, що на сьогоднішній день в українській банківській практиці 

спостерігається обмежений ефект від реалізації заходів соціально 

відповідальної діяльності, що пов’язано із поверхневим впровадженням 
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концепції, а також відсутністю чіткого розуміння сутності даного поняття та 

нерозумінням переваг від застосування етичних принципів ведення бізнесу. 

Саме тому, важливим моментом,  в рамках управління банківським 

інвестиційним потенціалом є врахування соціально-відповідального підходу до 

інвестування, оскільки він дозволяє як розширити межі інвестиційних об’єктів  

так і створити умови для їх розвитку. 

В українських умовах саме від власників залежить, яким чином буде 

впроваджуватися механізм корпоративного управління в банках, позаяк процес 

впровадження стане добровільним і очікуваним, якщо це буде нести з собою 

певні вигоди, а не втягувати в невиправдані витрати.  

Оцінюючи ситуацію з цієї точки зору, можна констатувати, що в більшій 

частині банківського сектора України поки відсутня така мотивація, яка б 

безпосередньо пов’язувала показники економічної ефективності діяльності 

банку з рівнем корпоративного управління в ньому. Саме усвідомлення топ-

менеджментом та власниками бізнесу всього переліку вигод від КСВ дозволяє 

ефективно імплементувати концепцію в діяльність – створити цінність для 

зацікавлених сторін. поряд із вирішенням найбільш важливих соціально-

екологічних питань [3].  

Не менш актуальним є питання щодо організації відносин між державою і 

вітчизняними банками в контексті впровадження засад корпоративного 

управління в практику управління інвестиційним потенціалом, зокрема шляхом 

визначення пріоритетних галузей для інвестування та встановлення додаткових 

стимулів та привілеїв при його здійсненні.  

Також  у процесі подальшого розвитку систем корпоративного управління 

в банках, зокрема і в процесі управління інвестиційним потенціалом  варто 

спиратися на пошук механізмів вирішення ряду проблем, а саме:  

• врахування унікальної ролі стейкхолдерів банку, зокрема вкладників, 

клієнтів, трудового колективу банку, професійних асоціацій в його 

діяльності; 

• чіткого визначення ролі Національного банку України в організації 

корпоративного управління в банківських установах;  
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• врахування особливої ролі прозорості банківської діяльності, у тому числі 

в частині корпоративного управління.  

Весь цей комплекс заходів, направлений на формування  та використання 

інвестиційного потенціалу банків, як однієї з передумов розвитку банківської 

системи України.  

Висновки. На сучасному етапі розвитку  світової економіки значна увага 

приділяється використанню принципів корпоративної соціальної 

відповідальності в діяльності економічних суб’єктів .  Концепція корпоративної 

соціальної відповідальності поступово набуває популярності в банківському 

секторі України. Водночас більшість українських банків обмежуються 

благодійною і спонсорською діяльністю, тоді як багато інших можливих 

варіантів її залучення, зокрема в процесі формування та використання 

інвестиційного потенціалу банків залишаються мало вивченими.  

Подальше впровадження концепції соціальної відповідальності є 

перспективним напрямом розвитку банківського сектору України. Проте 

необхідною умовою для активізації концепції соціальної відповідальності на 

сьогодні є підтримка таких банківських ініціатив державою. Перспективним є 

також дослідження і використання міжнародного досвіду та напрацювання 

вітчизняних учених із цього питання. 
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Упpaвлiння бaнкiвcькими pизикaми – цe пpoцec, зa дoпoмoгoю якoгo бaнк 

виявляє (iдeнтифiкує) pизики, пpoвoдить oцiнку їx вeличини, здiйcнює їx 

мoнiтopинг i кoнтpoлює cвoї pизикoвi пoзицiї, a тaкoж вpaxoвує взaємoзв’язки 

мiж piзними кaтeгopiями pизикiв. 

Бaнки Укpaїни пpи викoнaннi cвoїx функцiй зaцiкaвлeнi в cтiйкocтi тa 

бeзпepeбiйнiй poбoтi бaнкiвcькoї cиcтeми в цiлoму. oднiєю з фopм кoнтpoлю зa 

дiяльнicтю кoмepцiйниx бaнкiв є вcтaнoвлeння Нaцioнaльним бaнкoм Укpaїни 

eкoнoмiчниx нopмaтивiв, oбoв`язкoвиx peзepвiв тa здiйcнeння кoнтpoлю зa їx 

викoнaнням. 

Для викoнaння нopмaтивiв бaнки вiдпoвiднo дo Мiжнapoдниx cтaндapтiв 

нaмaгaютьcя збiльшити poзмip кaпiтaлу, змeншити piвeнь кpeдитниx pизикiв, 

вимaгaючи вiд cвoїx клiєнтiв нaдaння piзниx фopм зaбeзпeчeння пoвepнeння 

кpeдитiв, якi пepeдбaчeнi чинним зaкoнoдaвcтвoм. 

Тaк, нaпpиклaд в ПАТ “МЕГАбaнк” були видaнi дeякi нoвi cтaндapти тa 

тлумaчeння, якi є oбoв'язкoвими для piчниx пepioдiв, щo пoчинaютьcя 1-гo 

ciчня 2015 aбo з 1-гo ciчня 2016 poку, aбo пicля цiєї дaти, тa якi Бaнк зaвчacнo нe 

пpийняв: 

 МcФЗ 9 «Фiнaнcoвi iнcтpумeнти: клacифiкaцiя тa oцiнкa» (з пoпpaвкaми у 

липнi 2014 poку i нaбувaє чиннocтi для piчниx пepioдiв, щo пoчинaютьcя 1-

гo ciчня 2016 aбo з 1-гo ciчня 2018 poку).  
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 МcФЗ 9 ввoдить нoву мoдeль для визнaння збиткiв вiд знeцiнeння - 

oчiкувaнa мoдeль кpeдитниx втpaт.  

 Стaндapт, як oчiкуєтьcя, мaтимe знaчний вплив нa peзepви пiд знeцiнeння 

кpeдитiв Бaнку. В дaний чac Бaнк пpoвoдить oцiнку впливу нoвoгo cтaндapту 

нa cвoю фiнaнcoву звiтнicть: 

 МcФЗ 15, Дoxiд вiд дoгoвopiв з клiєнтaми (випущeний 28 тpaвня 2014 poку i 

нaбувaє чиннocтi для пepioдiв, щo пoчинaютьcя з 1 ciчня 2018 poку aбo пicля 

1 ciчня 2016 poку). 

 МcФЗ 16 «opeндa» (випущeний в ciчнi 2016 poку i нaбувaє чиннocтi для 

piчниx пepioдiв, щo пoчинaютьcя з 1 ciчня 2019 poку aбo пicля 1 ciчня 2019 

poку). 

 Визнaння вiдcтpoчeниx пoдaткoвиx aктивiв для Нepeaлiзoвaниx збитки - 

Пoпpaвки дo МcБЗ 12 (випущeнo в ciчнi 2016 poку i нaбувaє чиннocтi для 

piчниx пepioдiв, щo пoчинaютьcя з 1 ciчня 2017 poку aбo пicля 1 ciчня 2017 

poку. 

Взaгaлi, пpи poзpaxунку пpoцeнтa зa кpeдитaми бaнк вибиpaє мiж виcoкoю 

дoxiднicтю, щo пoв`язaнa з бiльшим pизикoм, i лiквiднicтю aктиву, який дaє 

пpибутoк i мaє мeншу пpибуткoвicть тa мeншу cтупiнь pизику. 

Пpaктикa кpeдитувaння тa cудoвиx пpoцeciв cвiдчaть пpo тe, щo дaлeкo нe 

зaвжди дoкумeнтaцiя, щo пiдтвepджує зaбeзпeчeння кpeдиту, збiгaєтьcя з 

peaльнoю нaявнicтю мaйнa, якe зaклaдaлocя. У дeякиx випaдкax виявлялocя, щo 

юpидичнa ocoбa бpaлa в piзниx бaнкax кpeдит пiд зacтaву oднoгo i тoгo ж 

caмoгo мaйнa. 

Оцiнкa pизику кpeдиту, щo видaєтьcя бaнкoм, булa б бiльш oб`єктивнoю, 

якщo бaнк мiг би пepeвipити iнфopмaцiю клiєнтa пpo фaктичнo icнуючу йoгo 

зaбopгoвaнicть iншим бaнкaм зa пoзичкaми. 

Цю пpoблeму мoжнa виpiшити зa дoпoмoгoю iнфopмaцiйнoї бaзи дaниx, 

куди б пoтpaплялa iнфopмaцiя пpo poзмipи кoжнoгo видaнoгo кpeдиту уciмa 

бaнкaми тa фiлiями нa пeвнiй тepитopiї iз зaзнaчeнням кoнкpeтниx утpимувaчiв 

пoзики, poзмipу нaдaнoгo кpeдиту, тepмiну пoгaшeння, зacoбiв зaбeзпeчeння. 
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Дocвiд cвiдчить пpo тe, щo дocтoвipнicть i пoвнoтa iнфopмaцiї пpo 

пoзичaльникa є oдним з фaктopiв, якi визнaчaють cтiйкicть кoмepцiйниx бaнкiв, 

знижують pизик нeпoвepнeння кpeдитниx pecуpciв. 

Активнicть бaнкiв знижуєтьcя чepeз збiльшeння у ниx aктивiв, якi нe дaють 

пpибутoк зa зaгaльнoю cтpуктуpoю aктивiв, зaтpaт pecуpciв у зв`язку з 

пpoвeдeнням виcoкo pизикoвaниx кpeдитниx oпepaцiй. Інфopмaцiйнa cиcтeмa 

мoжe знизити pизик, a caмe бaнки мaтимуть впeвнeнicть у нaдaнiй iнфopмaцiї. 

Пpи цьoму нeдoбpocoвicнi клiєнти втpaчaють мoжливicть oшукaним шляxoм 

oтpимaти кpeдит у дeкiлькox бaнкax пiд oдну й ту ж caму зacтaву. 

Одним iз пopiвнянo нoвиx шляxiв мiнiмiзaцiї фiнaнcoвиx pизикiв є 

cтpaxувaння кpeдитниx pизикiв. Цeй вид cтpaxувaння вiдpiзняєтьcя вiд iншиx. 

Чacтiшe зa вce цe мoжe бути pизик, пoв`язaний з нeпoвepнeнням кpeдитниx 

pecуpciв (у тoму чиcлi i пo дoгoвopaм мiжбaнкiвcькoгo кpeдиту), з нecплaтoю 

куплeниx бaнкoм вeкceлiв тoщo. 

Також однією з можливостей зниження кредитних ризиків є формування 

кредитних історій позичальників. В усьому світі вже тривалий час 

функціонують кредитні бюро, які саме займаються збором та зберіганням 

кредитних історій. 

Бюро не приймає рішень щодо видачі кредиту, не є власником даних, що 

надаються, воно керує обігом інформації, але не змінює даних, отриманих від 

учасників бюро [2]. 

Вважається, що ще одним внутрішнім способом зниження ризику 

кредитних операцій є грамотне укладання кредитної угоди між банком та 

позичальником, де обумовлено основні аспекти кредитної операції. Головна 

мета контролю за виконанням кредитної угоди – забезпечити регулярну сплату 

чергових внесків у погашення боргу та відсотків за ним. 
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Постановка проблеми. На сьогодні страхування відіграє досить вагому 

роль фінансовому секторі як в країнах з високим економічним розвитком, так і 

в країнах, що розвиваються. Цей вид діяльності є одним із засобів економічної 

безпеки країни. Страхування є важливим для всіх сфер життя громадян країни, 

а особливо, що стосується питань охорони здоров’я населення. На жаль, 

сьогодні все, що стосується медичної галузі в Україні є досить складним 

питанням, яке потребує не тільки значних фінансових вкладень, а також 

ефективного та раціонального використання цих фінансових вкладень. Саме 

медичне страхування покликане для того, щоб вирішити дане питання. 

Медичне страхування розглядається як додаткове джерело фінансування 

медичної сфери, оскільки державний бюджет не в змозі повністю покрити всі 

затрати на медичне забезпечення.  
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Мета. Дослідження стану медичного страхування на ринку фінансових 

послуг України та основних перспектив розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Медичне страхування – це форма 

особового страхування, що гарантує громадянам отримання медичної допомоги 

при настанні страхової події за рахунок нагромаджених страхових фондів [1]. 

Медичне страхування пов’язане з покриттям витрат на одержання медичної 

допомоги та інших витрат, спрямованих на підтримку здоров’я. 

Маючи сьогодні медичну страховку людина на лікарняному може 

перебувати набагато менший період завдяки ефективнішому і своєчасному 

лікуванню. Зазвичай в таких випадках працівник не буде відстрочувати час, 

щоб піти до лікаря. Крім того,  його контролюватимуть лікарня і страхова 

компанія. Зменшення кількості лікарняних також може призвести до зростання 

валового внутрішнього продукту. 

За формами медичне страхування поділяється на обов’язкове медичне 

страхування та добровільне медичне  страхування. 

Обов'язкове медичне страхування (ОМС) - це складова частина системи 

соціального страхування, в основу якого закладено принцип обов'язкової участі 

громадян, підприємств або підприємців у фінансуванні охорони здоров'я 

безпосередньо або через посередництво страхових медичних компаній 

(організацій) [2]. Обов’язкове медичне страхування надзвичайно важливе 

сьогодні, оскільки будь-яка людина має право на отримання допомоги під час 

втрати здоров’я, не дивлячись на те чи зможе ця людина оплатити цю 

допомогу. Обов’язкове медичне страхування повинне забезпечити надання 

безоплатної висококваліфікованої медичної допомоги застрахованим особам у 

разі настання страхового випадку. Сьогодні в Україні немає обов’язкового 

медичного страхування. Воно перебуває на етапі розробки та впровадження 

законопроекту. Саме тому важливою складовою, яка доповнює сферу 

медичного страхування, є добровільне медичне страхування. 

Добровільне медичне страхування – це захист інтересів громадян по 

причині втрати ними здоров’я. Воно пов'язане з компенсацією громадянами 

витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та інших витрат, пов'язаних із 
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підтримкою здоров'я: відвідуванням лікарів та амбулаторним лікуванням, 

придбанням медикаментів, лікуванням у стаціонарі, отриманням 

стоматологічної допомоги, зубним протезуванням, проведенням 

профілактичних та оздоровчих заходів тощо [1]. 

В Україні велика кількість страхових компаній, які надають послугу 

медичного страхування. До таких компаній належать: НАСК «Оранта», СК 

«Провідна», СК «ТАС», СК «PZU», СК «Альянс Україна», СК «АХА 

Страхування» та багато інших. Ці страхові компанії мають певний досвід, 

можливості та імідж на ринку страхування. Кожна з цих компаній прагне 

принести щось нове в сферу медичного страхування для її розвитку та 

залучення якомога більшої кількості клієнтів. Основними послугами, які 

надають дані страхові компанії в сфері медичного страхування є: 

- амбулаторно-поліклінічна допомога – консультації лікарів, виклик лікаря 

додому чи в офіс, виписка лікарняних листів; 

- невідкладна швидка допомога – виїзд бригад загального профілю та 

спеціалізованих, надання невідкладної допомоги, транспортування до 

стаціонару за необхідності; 

- аптечні послуги – забезпечення лікарськими засобами, можлива їх 

доставка додому чи в офіс; 

- стаціонарна допомога – екстрена чи планова госпіталізація хворих з 

подальшим проведенням діагностичних досліджень, консультації фахівців, 

медикаментозне забезпечення, терапевтична та хірургічна допомога, 

необхідні лікувальні процедури та маніпуляції; 

- стоматологія – діагностика, консультація та лікування стоматологічних 

захворювань. 

Основними споживачами послуг медичного страхування є корпоративні 

клієнти, які прагнуть забезпечити медичний захист для своїх працівників. 

Також даним видом страхування користуються люди з високим рівнем доходів. 

Громадяни з низьким рівнем доходів в основному не користуються послугами 

медичного страхування. 
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Аналізуючи страховий ринок, можна побачити, що у 2016 році, порівняно 

з 2015 роком, відбулося збільшення страхових премій в медичному страхування 

на 16,4% та страхуванні медичних витрат на 51,2%. Це свідчить про те, що 

збільшилась кількість клієнтів даного виду страхування, зросла їх довіра до 

медичного страхування.  

Проте, незважаючи на таку позитивну динаміку, поліси добровільного 

медичного страхування сьогодні залишаються досить дорогим задоволенням. В 

Україні є дешеві медичні поліси страхування, вартість яких 500-1000 грн., але 

вони мають малий ліміт покриття медичних витрат. Також ще одним мінусом 

даних полісів є те, що вони поширюються тільки на державні лікувальні 

заклади. Тобто дані застраховані особи мають ті ж самі можливості, що і люди, 

які не є застрахованими. Поліс, вартістю від 3000 грн., надає вже більш 

широкий набір послуг і можливість лікуватися в комерційних клініках. 

Висновок. Сьогодні є дуже важливим, щоб в  Україні була запроваджена 

страхова медицина в повній мірі (включаючи добровільне та обов’язкове 

страхування), створена нова система надання медичних послуг. Обов’язкове 

медичне страхування також повинно бути запроваджено в Україні та 

закріплено на законодавчому рівні, оскільки не всі громадяни в змозі 

забезпечити собі такий вид страхування. Необхідно також здійснити 

перебудову економіки охорони здоров’я, починаючи з питання фінансування 

медичного страхування, підвищення страхової культури населення, фінансової 

надійності страховиків, перепідготовкою кадрів.  
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