
Інвестиції: практика та досвід № 5/201278

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Визначальним чинником сучасного розвитку міжна�

родних економічних відносин виступає інтернаціоналі�

зація світогосподарських зв'язків, що спричинює істотні

зміни в процесах генезису і функціонування національ�

них банківських систем. Наукове підгрунтя формуван�

ня банківської системи відіграє вирішальну роль у рин�

ковій трансформації економіки, становленні розвине�

ного фінансово�кредитного механізму, включенні бан�

ківських інститутів у процеси інтернаціоналізації госпо�

дарського життя.

Стратегічні цілі розбудови та розвитку національ�

ної банківської системи України вимагають розробки

науково обгрунтованих механізмів та інструментів,

спроможних забезпечити фінансові потреби економіч�

ного зростання, інтегрованість у світове господарство.

Це породжує необхідність дослідження питань форму�

вання та особливостей функціонування банківської си�

стеми в умовах структурних трансформацій національ�

ної економіки, а також з урахуванням специфіки сучас�

них глобалізаційних процесів.

Великого значення набуває те, що світова фінансо�

ва індустрія була значно дерегульована за останні два

десятиріччя, були зняті географічні та економічні обме�

ження, завдяки чому активізувалися процеси злиття та

поглинання, що призвело до підвищення концентрації

банківського капіталу. Крім того, необхідно враховува�

ти, що на початку ХХІ�го ст. у світовій банківській
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індустрії розвинених країн відбулися суттєві зміни, що

позначилися на ефективності та конкурентоспромож�

ності банківського сектора. Банки активно застосову�

ють технічні інновації у наданні послуг на світових фінан�

сових ринках, зокрема, таких як інформаційна оброб�

ка даних та телекомунікації, а також застосовують інно�

вації у фінансових технологіях, таких як фінансовий

інжиніринг та статистичний аналіз при оцінці ризиків.

На сучасному стабілізаційному посткризовому етапі

економіка України переходить до активного періоду

свого розвитку, коли банківська система повинна задо�

вольняти потреби зростаючих темпів господарського

поступу. І хоча успіхи розбудови вітчизняної грошово�

кредитної системи не викликають сумніву, але головна

задача — наситити потребу зростаючої економіки у

відносно дешевих кредитних ресурсах — залишається

невиконаною. Відповідно, формування банківської си�

стеми України не досягло ще завершальної стадії і ви�

магає здійснення якісних змін з метою досягнення са�

мопідтримуючого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед зарубіжних вчених, які зробили значний вне�

сок у розвиток теоретичних досліджень функцій та на�

прямів державного регулювання міжнародної економі�

чної діяльності комерційних банків, сучасних форм

організаційно�економічного інструментарію реалізації
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стратегій комерційних банків на світовому ринку фінан�

сових послуг, слід відмітити роботи Я. Агарвала, С. Брай�

нарда, П. Брентона, М. Енга, У. Кінга, Д. Кліланда,

П. Теслі, І. Уолтера, Т. Френкліна, Д. Херріса, Г. Хох�

Лайтнера та багатьох інших.

Проблеми та перспективи розвитку банківської си�

стеми України в умовах взаємодії зі світовими фінансо�

вими ринками висвітлюються у працях багатьох вітчиз�

няних та російських дослідників, а саме: А.І. Безруко�

ва, В.В. Волошина, З.П. Гаталяк, І.Н. Герчикової, В.В. Глу�

щенко, О.Д. Данілова, Л.Н. Красавіної, А.І. Кредісова,

Ю.М. Лисенкова, Д.Г. Лук'яненка, О.М. Мозгового,

А.М. Мороза, В.І. Ричаківської, А.П. Румянцева, І.В. Співак,

А.А. Суетіна, А.С. Філіпенка, С.А. Циганова, О.І. Шнир�

кова та ін.

Враховуючи безумовну значимість проведених дос�

ліджень, зазначимо, що все ще залишається потреба у

висвітленні низки важливих аспектів організаційного,

інституційного, інструментального забезпечення роз�

витку банківського сектора України з урахуванням дос�

віду світової банківської індустрії.

МЕТА СТАТТІ
У сучасних умовах економічної глобалізації банкі�

вська практика розвинених країн все більше набуває

загальних форм, поступово нівелюючи існуючі

відмінності у грошово�кредитних системах. Вивчення

тенденцій та напрямів розвитку світової банківської

практики, виділення загальних структурно�функціональ�

них і інструментально�монетарних рис є дуже важливим

для встановлення оптимальних орієнтирів розвитку

вітчизняної банківської системи. Використання світово�

го досвіду буде сприяти впровадженню апробованих та

ефективних монетарних інструментів, допоможе уник�

нути типових помилок як в монетарній політиці, так і в

розбудові організаційної структури органів банківсько�

го нагляду України.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті — встановлення пріоритетних напрямів

формування банківської системи України в умовах гло�

бальних трансформаційних змін, що створюють пере�

думови для становлення та подальшого розвитку рин�

кових інститутів фінансового сектора — структурних

елементів господарської системи країни, без яких не�

можлива її ефективна взаємодія зі світовим фінансовим

середовищем; аналіз застосування антикризових за�

ходів розвитку вітчизняних банків, основних посткри�

зовових тенденцій, що мають місце у банківському сек�

торі України та у міжнародній банківській діяльності в

цілому, а також виявлення перспектив регулювання

міжнародної банківської діяльності на національному

рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Досягнення стабільного самопідтримуючого роз�

витку валютно�фінансової системи країни пов'язане

лише з наявністю розвинутих інститутів. В Україні як

державі з ринком, що формується, фінансова система

характеризуються тим, що окремі інфраструктурні еле�

менти перебувають на стадії становлення [7, с. 24]. Це,

насамперед, торкається банківського сектора, валют�

них бірж страхових, пенсійних, інвестиційних фондів

тощо.

Діяльність українських банків та небанківських

фінансових установ характеризується численними не�

доліками. Необхідна реструктуризація економіки Украї�

ни вимагає значних коштів для інвестицій у нове облад�

нання, технології, підготовку спеціалістів. Частка ж

участі банківських та небанківських фінансових установ

у підприємствах залишається дуже низькою, вони не�

спроможні стимулювати та фінансово підтримувати всі

необхідні радикальні зміни для промислових підпри�

ємств. У розвинених валютно�фінансових системах пе�

реважають банки універсального типу, у Німеччині

фінансові установи більш інституційно диверсифіковані,

у Великобританії або в США — вони є головними акці�

онерами більшості великих підприємств, і мають мож�

ливість активно підтримувати зміни та реформи в про�

мисловості [6, с. 19]. Вітчизняний же фінансовий та бан�

ківський сектор вимагає посилення як за рахунок цент�

ралізації, так і за рахунок його концентрації.

Проведення глибоких інституційних змін, формуван�

ня інноваційно�інвестиційної моделі економічного роз�

витку вимагає від України якісно нових як господарсь�

ких, так і суто політичних рішень. Суспільно�політичний

розвиток держави вимагає зваженого підходу до вирі�

шення взаємопов'язаних завдань: по�перше, адаптуван�

ня засад валютно�фінансової та грошово�кредитної

політики до вимог мінливого світогосподарського се�

редовища; по�друге, досягнення сталого економічною

розвитку в умовах непередбачуваних соціальних нас�

лідків.

Першочерговим заходом вбачається капіталізація

банківської системи України. Досвід розвинених країн

показує, що для належного обслуговування економіки

не потрібна така велика кількість банків. Держава має

створити механізм конкуренції між банками, який уне�

можливить збитковим банкам продовжувати діяльність,

що загрожує загальній фінансові стабільності націо�

нально�господарської системи. Впровадження ефектив�

ного банківського нагляду, а також лібералізація дос�

тупу на валютний та фінансовий ринок України великих

транснаціональних банків допоможе зробити процес

консолідації банківського сектора незворотнім [5, с.

335].

Зокрема, ЄБРР зосереджує увагу на стимулюванні

розвитку країн з ринками, що формуються, саме у сфері

розбудови сучасної банківської системи шляхом реалі�

зації комплексу заходів.

У короткостроковому періоді:

— надання адаптованих продуктів тим банкам, які

мають професійне управління, є прозорими, мають чітку

структуру власності для кредитування малих та середніх

підприємств. До переліку таких продуктів можна відне�

сти іпотечне кредитування, лізинг, факторинг, а також

підтримку розвитку відповідних методик кредитування

та навчання персоналу;

— збільшення активності та обсягу проектів, впро�

ваджуваних разом з місцевими банками для сприяння

торгівлі, розширюючи таким чином співробітництво між

українськими банками та міжнародною банківською

спільнотою, стимулюючи використання клієнтами украї�
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нських банків нових документарних інстру�

ментів для фінансування зовнішньої торгівлі;

— підтримка розвитку системи складсь�

ких сертифікатів з метою покращення дос�

тупу до кредитного фінансування сільсько�

господарської галузі та використання банка�

ми складських сертифікатів у якості застави

за кредитами підприємств агробізнесу шля�

хом надання необхідного фінансування та

участі у розподілі ризиків (та, за потреби,

передачі технічного ноу�хау) на основі прий�

няття українськими банками методики креди�

тування з застосуванням складських серти�

фікатів;

— участь місцевих банків як партнерів

міжнародних банків та інших інвесторів у син�

дикованому кредитуванні за різними програ�

мами ЄБРР з відповідним розподілом ри�

зиків.

У середньостроковому періоді:

— допомога у зміцненні капітальної бази

місцевих банків, підтримка і сприяння консолідації бан�

ківського сектора шляхом внесків до статутного капі�

талу установ, що повністю належать українським влас�

никам, а також на основі злиття банків, створення но�

вих банків з більшим капіталом та в процесі приходу на

український ринок закордонних стратегічних інвесторів;

— за координацією зі Світовим банком, участь у

приватизації державних банківських установ, надання

ЄБРР доприватизаційного фінансування у випадку на�

явності стійких намірів здійснювати приватизацію,

відсутності політичного впливу у питаннях кредитуван�

ня та прийнятної якості управління [13].

Для досягнення поставленої мети реформування

банківської системи України та її ефективної взаємодії

зі світовим економічним середовищем необхідні не�

відкладні кроки щодо вдосконалення умов функціону�

вання, в яких сьогодні діють банки та небанківські

фінансові установи. Більше того, стійкість та ефек�

тивність банківської, фінансової та платіжної систем є

необхідною вимогою для належного проведення гро�

шово�кредитної політики, а отже, для успішної взаємодії

з системою СОТ та створення економічних передумов у

рамках набуття Асоціації з країнами ЄС. В цьому відно�

шенні варто згадати наступні над важливі аспекти та

передумови формування успішної взаємодії.

По�перше, створення глибоких та ліквідних ринків

капіталу є необхідним кроком для країни, якщо ринкові

інструменти використовуватимуться для проведення

грошово�кредитної політики. По�друге, без достатньо

розвинутих ринків капіталу буде важко запобігти при�

вілейованому доступу уряду до фінансової системи. По�

третє, структурна слабкість фінансової системи може

також мати прихований вплив і на передатні механізми

грошово�кредитної політики, оскільки в'яла конкурен�

ція та м'які бюджетні обмеження можуть вплинути на

реакцію банків на зміни у ситуації із грошово�кредит�

ною політикою [12].

Сучасний етап економічного розвитку України у кон�

тексті набуття членства у Світовій організації торгівлі

та створення Асоціації з країнами ЄС поставив як перед

науковцями, так і перед державними діячами ряд суттє�

вих і надактуальних питань, адже глобальна конкурен�

ція в жорсткому фінансовому середовищі на сучасно�

му етапі майже повністю виключає свободу дій в плані

індивідуального підходу до питань поведінки банківсь�

ких інституцій на ринку [9, с. 53].

Однак, важливість даних чинників зумовлена необ�

хідністю збереження конкурентних позицій на фінансо�

вих ринках, появою необхідного комп'ютерно�інформа�

ційного устаткуванням, а також в цілому створенням

господарських та інституційних передумов для форму�

вання новітньої моделі економіки сервісного типу, що

вимагає адекватної системи міжбанківських розрахунків

та інвестиційних операцій.

Основними пріоритетними напрямами реформуван�

ня державного регулювання міжнародної економічної

діяльності комерційних банків України на сучасному

етапі постають такі галузі, як валютний ринок, ринок

капіталів і цінних паперів, запровадження сучасних стан�

дартів міжнародних розрахунково�платіжних систем,

формування регуляторних та пруденційних інструментів

та систем моніторингу, звітності, інформаційних баз, а

також застосування сучасних банківських інновацій у

сфері дистанційного управління активами тощо.

Пріоритетними напрямами функціонування стра�

тегій міжнародної економічної діяльності комерційних

банків України мають стати: 1) адаптивність до глобаль�

них трансформацій світового економічного середови�

ща; 2) ліквідність та здатність акумулювати грошові ре�

сурси; 3) ефективність контролю з рухом фінансових

потоків, як необхідної запоруки детінізації економіки

та попередження фінансових криз (рис. 1).

Узагальнюючи досвід багатьох країн для України

щодо становлення національних банківських систем в

умовах лібералізації руху капіталу та необхідності по�

глиблення взаємодії зі світовими фінансовим ринками,

можна стверджувати:

— лише за умов дієвості ринкових механізмів лібе�

ралізації руху капіталу дана взаємодія є вигідною як

розвинутим країнам, так і країнам з ринками, що фор�

муються. Вона сприяє ефективному перерозподілу

фінансових ресурсів, прискоренню темпів економічно�
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Рис. 1. Організаційно�економічний інструментарій
реалізації стратегій комерційних банків на світовому

ринку фінансових послуг
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го зростання за рахунок більш прибуткового вкладен�

ня капіталу розвинутими країнами та його залучення

країнами, з ринками що формуються;

— лібералізація має бути ретельно спланованою, а

швидкість її проведення повинні коригуватися виходя�

чи з макроекономічних індикаторів, рівня втручання

держави в функціонування ринків (скорочення, почина�

ючи ринку товарів та послуг, праці, і, в останню чергу,

капіталів), ступеня міцності фінансового сектора (за

обсягом та структурою), його здатності згладжувати не�

бажані коливання на ринку;

— механізми контролю та регулювання потоків капіта�

лу повинні базуватись на суто ринкових важелях та інстру�

ментах. Застосування валютного контролю у довгостро�

ковій перспективі може викликати суттєві негативні наслідки,

адже із часом його ефективність значно звужується [14].

Вихід держави на траєкторію самопідтримуючого

господарського зростання суттєво збільшило критичну

масу вимог як до суб'єктів підприємницької діяльності,

так і до кредитно�фінансових установ, особливо з по�

зицій надійності та швидкості реалізації міжнародних

банківських операцій і якості надаваних послуг [8, с. 57].

Негативні тенденції на європейському та світовому

ринках капіталу, що проявились унаслідок загальної не�

стабільності світових валют, кризи заборгованості у та�

ких європейських країнах, як Греція, Італія, Іспанія, Пор�

тугалія, що зумовила загальноєвропейські протиріччя у

функціонуванні Європейської системи центральних

банків, зростанні темпів так званої агфляції (інфляційних

процесів, пов'язаних зі здороженням цін на продоволь�

ство) на мегарівні світового господарства суттєво впли�

нули на ситуацію у банківському секторі України [2].

Заходи протидії високим темпам інфляції та деваль�

вації гривні за допомогою жорстких монетарних методів

хоча й певною мірою загальмували кризові явища, але

викликали ряд негативних тенденцій, пов'язаних з де�

фіцитом фінансових ресурсів як у банківській системі,

так і в реальному секторі національної економіки.

Більшість вітчизняних банків протягом 2011 р. призупи�

нили кредитування в національній валюті, а також різко

скоротили терміни надання позик [11, с. 3].

Негативні тенденції панують і на ринку внутрішніх

облігаційних позик. Значна волатильність на міжбанкі�

вському кредитному ринку перетворює купівлю об�

лігацій для формування ліквідного резерву на неви�

гідну для кредитно�фінансових установ. У цій ситу�

ації реальною допомогою для бізнесу могла б вия�

витися саме висока інфляція, яка дозволила б під�

приємствам одержувати додатковий приплив ре�

сурсів від реалізації продукції. Однак дефіцит гро�

шових ресурсів не дає бізнесу скористатися перева�

гою зростаючих цін для конкуренції з потоком імпор�

ту, що збільшується (рис. 2).

Ситуація на ринку банківських послуг продовжує

погіршуватися завдяки різкому скороченню депо�

зитів юридичних осіб, що викликана діями уряду по

наповненню бюджету. При цьому заходи з недопу�

щення зростання курсу долара на міжбанківському

ринку України призвели до того, що кредитна забор�

гованість підприємств почала стрімко зростати. Крім

зростаючого попиту на кредити з боку імпортерів,

банківська система протягом 2011 р. відчувала сер�

йозний тиск з боку приватних позичальників. Станови�

ще погіршується тим, що з підвищенням ціни на гроші,

обмежуються терміни кредитування. А в умовах нарос�

тання напруженості на грошово�кредитному ринку

банківські установи були змушені максимально скоро�

тити термін наданих кредитів, а в деяких випадках і

зовсім зупинити кредитування. У цій ситуації в більшості

компаній з малою і середньою капіталізацією виника�

ють складності з плануванням свого подальшого бізнес�

циклу. Не маючи можливості бути впевненими в термі�

нах кредитування, оцінити рівень процентних ставок на

середньострокову перспективу, компанії змушені звер�

тати довгострокові інвестиційні плани [4, с. 30].

Негативними можуть бути і наслідки вступу України

до Зони вільної торгівлі країн СНД в умовах поглиблен�

ня взаємодії з системою СОТ — при зростанні потоку

дешевих товарів із�за кордону багато вітчизняних екс�

портерів стануть неконкурентними. Відповідно, вже у

короткостроковому періоді на міжбанківському ринку

почнуться процеси, зворотні поточними. Утвориться

дефіцит валюти і ринок самостійно девальвує курс

гривні, істотно підсилить тягар обслуговування зов�

нішніх боргів для компаній, які не мають надходжень в

іноземній валюті. Для банківської системи у випадку

послаблення національної валюти не тільки збільшить�

ся навантаження зовнішніх боргових виплат, але і різко

погіршиться якість активів: неплатежі позичальників, що

одержали кредити в іноземній валюті, можуть стати

масовим явищем [3].

Для підвищення ефективності зовнішніх запозичень

і усунення загроз фінансової дестабілізації в Україні

система погодження отримання позик за кордоном по�

винна відповідати таким критеріям:

— позики, які державні підприємства прагнуть за�

лучати, мають довгостроковий характер і чітку інвести�

ційну спрямованість (тільки за умов використання за�

позичених коштів на фінансування продуктивних капі�

таловкладень ці підприємства одержуватимуть доходи,

що забезпечуватимуть повернення нагромаджених

боргів);

— підприємства претенденти на залучення зов�

нішніх позик мають достатній обсяг надходжень в іно�

земній валюті (від основного виду діяльності) для що�
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Рис. 2. Обсяги емісій українських
промислових кампаній та банків

(січень — жовтень 2011 р., млн грн.)
Джерело: [11, с. 1].



Інвестиції: практика та досвід № 5/201282

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

річного погашення і обслуговування зовнішніх боргів

(лише в такому випадку нівелюватиметься проблема не�

відповідності валюти активів і зобов'язань, яка у бага�

тьох випадках підводить міжнародних позичальників до

банкрутства) [1, с. 20];

— підприємства�позичальники характеризуються

високою платоспроможністю і не створюють загроз

дестабілізації фінансової системи країни (дефолт по

зовнішніх зобов'язаннях одного з державних підпри�

ємств може відрізати доступ до зовнішнього фінансу�

вання усім українським позичальникам і викликати лан�

цюгову реакцію корпоративних дефолтів);

— посиленням пруденційного регулювання та вста�

новленням більш жорстких вимог до формування ре�

зервів банків під кредитні ризики по операціях в іно�

земній валюті та поширенням нормативів обов'язково�

го резервування на ресурси, залучені українськими бан�

ками від нерезидентів [10, с. 27].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пріоритетними напрямами реформування держав�

ного регулювання міжнародної економічної діяльності

комерційних банків України виступають підвищення

норми внутрішніх заощаджень і створення умов для їх

трансформування у продуктивні інвестиції; припинення

відпливу вітчизняного капіталу за межі країни. Дієвим

може бути і застосування механізмів ефективного пе�

рерозподілу експортної виручки, застосування інстру�

ментарію перехресного кредитування суспільно необ�

хідних галузей національної економіки.

На сучасному етапі економічного розвитку кредитні

відносини в Україні не забезпечують необхідних пере�

думов сталого економічного зростання. 3 точки зору

формування дієвого механізму монетарної трансмісії в

Україні проблема кредиту подвоюється: по�перше, не�

обхідне подальше нагромадження кредитних ресурсів

у банківській сфері; по�друге, необхідне створення та�

ких фінансово�економічних умов, які б зробили вигід�

ним для комерційних банків проведення довгостроко�

вих кредитних операцій із суб'єктами сфери реальної

економіки

Механізм реалізації міжнародних стратегій комер�

ційних банків України на світовому ринку фінансових

послуг повинен спиратись на сукупність форм, методів

та інструментів, а також сучасних систем та елементів,

взаємодія яких спрямована на забезпечення ефектив�

ного функціонування національної банківської системи,

ключовими завданнями якого мають бути: 1) залучення

до банків додаткового акціонерного капіталу; 2) покра�

щення якості капіталу та забезпечення достатнього

рівня покриття капіталом ризиків, що приймаються

банками; 3) активізація процесів консолідації банків;

4) розвиток структури банківського сектора в напрямі

оптимального поєднання великих банків з розгалуже�

ною мережею філій, міжнародних, регіональних, коо�

перативних і спеціалізованих банків з метою наближен�

ня до населення повноцінних банківських офісів; 5) при�

ділення уваги питанням забезпечення надійності банкі�

вських автоматизованих систем, їх резервування (дуб�

лювання), а також розроблення ефективних планів

відновлення безперебійного функціонування зазначе�

них систем у разі негативної дії на них зовнішніх фак�

торів; 6) створення умов для суттєвого розширення

міжнародних розрахунків; 7) стимулювання зниження

вартості банківських послуг та вирівнювання умов кре�

дитування в іноземній та національній валютах; 8) сти�

мулювання банківського обслуговування малого та се�

реднього бізнесу, розвиток нових сегментів ринку бан�

ківських послуг, які орієнтовані на надання їх широко�

го спектра, зокрема у сфері міжнародної торгівлі.
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