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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ВСТУП
На сучасному етапі розвитку банківської системи Ук&

раїни, який характеризується посиленням конкуренції та
високою часткою іноземного капіталу, одним з пріоритет&
них завдань для вітчизняних банків є забезпечення їхньо&
го розвитку та стабільного функціонування. Діяльність
банку відбувається за умов постійно змінюваної загально&
економічної та соціально&політичної ситуацій, які різною
мірою впливають на стабільність банківської установи та
ефективність виконання нею своїх функцій. За таких умов
діяльність банків та управління нею не може зводитись до
простого реагування на зміни, що відбуваються на основі
попередньо набутого досвіду.

Окремі аспекти  діяльності  банків  висвітлено в пра&
цях вітчизняних учених:  І. Бушуєвої, О. Васюренка, О. Вов&
чак, В. Гейця В. Герасимчук, О. Дзюблюка, О. Заруби, А.
Карчевої,  М. Козоріз, В. Кочеткова, А. Кузнецової, Б. Лу&
ціва, В. Міщенка, А. Мороза, О. Пернарівського та ін.

Проте проведені дослідження не можуть повністю за&
довольнити потреби теорії і практики з урахуванням вітчиз&
няної специфіки банківської діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Сьогодні банківська система проходить складний шлях

становлення в умовах високого рівня інфляції та затяжної
системної кризи в суспільстві, що негативно впливає  на
процес її формування. Для  банківської системи в Україні
характерні дві протилежні тенденції — диверсифікація та
об'єднання банків. Розвиток в такому напрямі дає змогу
створювати стійку та конкурентоспроможну банківську
систему, яка відповідає економічним завданням держави.
РЕЗУЛЬТАТИ

Аналізуючи макроекономічну ситуацію сьогодення,
грошово&кредитну політику, фінансовий стан банків, мож&
на виокремити  ряд проблем, які потребують вивчення та
подальшого вирішення:

1. Відсутність в Україні комплексної державної програ&
ми створення умов для забезпечення економіки довгостро&
ковими і дешевими кредитами. Це важливе для національ&
ної  економіки питання можна вирішити за рахунок імпорту
іноземного капіталу. Надмірна захищеність економіки від
зовнішнього фінансування є не менш небезпечною, ніж
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енергетична. Необмежене використання імпортного кана&
лу забезпечення економіки довгостроковими і дешевими
фінансовими ресурсами може наблизитися до критичної
межі за якою стають можливими негативні соціально&пол&
ітичні наслідки із загрозою для національної безпеки. Тому
розробка і реалізація комплексної програми розвитку внут&
рішнього ринку довгострокових фінансових ресурсів мають
стати одним з першочергових завдань і влади, і бізнесу;

— Недостатня розвиненість фондового ринку і небан&
ківського фінансового сектору гальмує економічний поступ
країни. Фондовий ринок країни як інструмент акумулюван&
ня внутрішніх фінансових ресурсів та канал залучення іно&
земних інвестицій знаходиться в стагнації. Європейську
модель фінансового ринку в Україні не запроваджено.

Причини такого відставання містяться, насамперед, в
економічних умовах, у яких розвивається український фон&
довий ринок; у недостатньо продуманій стратегії привати&
зації та її непослідовному здійсненні; в недосконалості  та
фрагментарності законодавства, яке регулює фондовий
ринок; у помилковості курсу на переважний розвиток по&
забіржового ринку цінних паперів, який здійснювався Дер&
жавною комісією цінних паперів фондового ринку  протя&
гом ряду років. Як наслідок, в Україні, на відміну від світо&
вої практики, неорганізований сегмент фондового ринку
за обсягом торгового обороту багаторазово перевищує
організований, консервуючи такі його негативні для інвес&
торів сторони, як "непрозорість" ціноутворення та інфор&
маційна закритість емітентів.

2. На даний час в Україні офіційно не зареєстровано
жодного банківського об'єднання, хоча у багатьох краї&
нах промислово&фінансові та фінансово&холдингові групи,
які поєднують банківський та промисловий капітал, вже
давно зарекомендували себе дійовою формою [2].

Банківський сектор стане ефективним лише тоді, коли
зможе запропонувати кожному членові суспільства, неза&
лежно від його матеріального становища, прийнятний ме&
ханізм обслуговування. Країни ЄС поступово рухаються у
цьому напрямі, реформують банківський сектор, створюю&
чи спеціалізовані фінансові установи, які, інтегруючись у
банківську систему, роблять її менш вразливою до можли&
вих негативних впливів. Україна має всі законодавчі підста&
ви для розвитку інфраструктури банківського сектору з ура&
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хуванням європейського досвіду. Відтак особливу увагу слід
приділити створенню механізмів, які б дієво сприяли роз&
витку місцевих, кооперативних і спеціалізованих банків.
Адже створення банківських об'єднань, з одного боку, змо&
жуть протистояти світовим фінансовим корпораціям, які
поглинають банківські установи з неймовірною швидкістю і
перетворюють їх на свої функціональні підрозділи, а з дру&
гого — сприятимуть зміцненню банківської системи Украї&
ни, мінімізації наявних ризиків, підвищенню стабільності та
поверненню довіри населення до держави.

3. На держаному рівні регулювання банківської діяль&
ності насамперед повинно стосуватися створення ефектив&
ної системи оподаткування, яка б стимулювала переорієн&
тацію вкладень банків у реальний сектор економіки.

4. Більшість комерційних банків так і не повернулися
обличчям до реального сектору економіки України, що
створює потенційну загрозу економічній безпеці держави.
Це зумовлено як їх неготовністю надавати великі і довгос&
трокові кредити, так і нестійкістю функціонування вироб&
ничих підприємств, відсутністю реальних структурних пе&
ретворень у вітчизняній економіці, а відтак високими кре&
дитними ризиками [2].

5. Недостатній рівень капіталізації банків. Забезпечення
необхідної капіталізації банків на рівні, адекватному потре&
бам трансформаційної економіки, — важливе завдання для
банківської системи України на найближчі роки, оскільки
капітальна база вітчизняних банків і всієї банківської систе&
ми залишається недостатньою (близько 6 % від ВВП). Недо&
капіталізація вітчизняних банків відображає недокапіталіза&
цію економіки в цілому, а тому вимагає розробки системи
заходів щодо регулювання та нагляду у сфері спеціалізації
діяльності та концентрації капіталу комерційних банків.

Збільшення мінімального рівня капіталу банків слугує
важливим інструментом оптимізації діяльності банківської
системи України. Незважаючи на поступове зростання по&
казника балансового капіталу як основи розвитку банкі&
вської системи, він залишається в Україні досить низьким
і становить близько 6 %, у Росії — 37,2 %, у країнах Цен&
тральної Європи — понад 40 %.

Концентрація капіталу і пошук шляхів його примножен&
ня та збереження від інфляції були основними фактора&
ми, які підштовхнули процеси глобалізації, розширення
присутності іноземних банківських установ у країнах з пе&
рехідною економікою. Ці процеси проявляються у тен&
денції прискорення лібералізації доступу на фінансові рин&
ки, що є обов'язковою умовою членства у багатьох міжна&
родних організаціях.

6. Низька якість банківських активів і пов'язана з цим
проблема значних кредитних ризиків, характерних для
головного виду банківської діяльності — позичкових опе&
рацій. Ризикові, неякісні активи є сьогодні однією з основ&
них причин низького рівня рентабельності діяльності
банків. Банківська система України в умовах високої чис&
тої процентної маржі та чистого спреду має станом на 1
січня 2007 р. значно нижчий рівень рентабельності активів
RОА (1,61 %) порівняно з іншими пострадянськими краї&
нами ( Казахстан — 1,96 %; Вірменія — 2,5 % ), що
свідчить про її низьку конкурентоспроможність та високу
чутливість до ризиків [3].

6. Розбалансування активів і пасивів банків за строков&
істю та видами валют, накопичення кредитних ризиків, а
також непевні перспективи платоспроможності банківських
позичальників можуть спричинити ланцюгову реакцію дес&
табілізації фінансової системи України. І поштовхом до неї
може стати будь&що: вилучення депозитів із банківської си&
стеми, зниження рівня економічної активності у країні, пад&
іння світових цін на продукцію націо&нального експорту,
зростання відсоткових ставок за зовнішніми позиками.

8. Нині істотного значення набула проблема оптимі&

зації банківської системи. По суті, йдеться про потребу
злиття та приєднання неконкурентоспроможних банків, що
залишилися на ринку, з метою зменшення структурних
диспропорцій у розвитку банківської системи України, які
спровокували концентрацію сукупного власного капіталу
і сукупних активів у 40—50 банків. Решта банків втратила
роль фінансових посередників, здатних активно здійсню&
вати банківські операції.

9. Розвиток процесу денаціоналізації вітчизняної бан&
ківської системи, а саме стрімке збільшення присутності
іноземного капіталу у банківській системі України.

10. Крім цього, суттєвою проблемою банківської сис&
теми є її територіальна  нерівномірність, що характери&
зується високою концентрацією банків та їх активів у ме&
жах певного регіону. Зокрема, у Києві зосереджено 60 %
материнських банківських установ нашої країни, а у 10
областях  України взагалі немає банків — юридичних осіб.
Варто зазначити, що саме ці регіони здебільшого є депре&
сивними. Нині по Україні в цілому на 100 тис. осіб припа&
дає 0,3 банка. У розвинених країнах світу цей показник
значно вищий і становить: у Німеччині — 5,0, Франції — 3,6,
Італії — 15,3, США — 3,3 банка.

11. Банкрутство ряду банків гостро ставить питання про
необхідність усебічної оцінки їх стану з метою уникнення
ризику втрати коштів їх клієнтами, вирішення важливого
для органів банківського нагляду завдання раннього за&
побігання кризовим явищам у банківській системі та уник&
нення ризику втрати коштів клієнтами  банку.

12. Проблема стійкості банку має актуальність для ни&
нішнього процесу, який відбувається в світі — Світова
фінансова криза. Стійкість — це здатність банку без зат&
римок і в будь&якій ситуації на ринку виконувати взяті на
себе зобов'язання. У свою чергу стійкість та ефективність
усієї банківської системи визначаються стійкістю та ефек&
тивністю кожної окремої банківської установи.

Стійкість комерційного банку залежить від великої
кількості факторів, які визначають можливості його нор&
мального функціонування і мають розглядатися в комплексі
як єдина система. Ці фактори класифікують за такими оз&
наками: за відношенням до діяльності комерційного банку
— зовнішні, внутрішні; за напрямом впливу — негативні,
позитивні; за змістом — політичні, соціальні, економічні,
організаційні; за тривалістю впливу — постійні, форс&ма&
жорні; за можливостями впливу — нерегульовані, регульо&
вані. Саме тому питання стійкості  повинне розглядатися в
проекції "історія банку — його місія і цілі — управління —
поточні результати — перспективи". Тільки такий комплек&
сний підхід на базі врахування результатів рейтингу та
інформації, яка дозволяє всебічно проаналізувати всі фак&
тори впливу на діяльність банку, може стати відправною
точкою для достовірного аналізу фінансового стану банку
та висновків щодо його стійкості та ефективності.

До особливостей фінансового стану банківської сис&
теми України на сучасному етапі, що негативно впливають
на її діяльність і розвиток, можна також віднести досить
високу вартість фінансового посередництва, недостатність
стимулів для вкладання коштів населенням, певну невиз&
наченість у сфері зовнішньоекономічної діяльності комер&
ційних банків, невирішеність питань, пов'язаних з банківсь&
кою таємницею та захистом клієнтури. Важливим показ&
ником фінансової безпеки держави є стабільність і кон&
вертованість національної валюти. Цього можна досягти
за наявності досконалого валютного законодавства, дос&
татніх резервів національного банку, ефективної валютної
політики в державі.

13. Істотна присутність іноземного капіталу на ринку
банківських послуг України не створює надійних засад для
протидії кризовим явищам. Сітьове поширення діяльності
транснаціональних банків у країнах Центральної і Східної
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Європи підвищує ризики проникнення "ефектів заражен&
ня" на фінансовий ринок України при виникненні макро&
економічних негараздів чи дестабілізації банківської сис&
теми у будь&якій із країн регіону.

В умовах триваючих негараздів на світових фінансових
ринках процес кредитно&боргової експансії банків в еко&
номіці України продовжує набирати обертів: за перший квар&
тал поточного року кредитні вкладення банків збільшилися
на 12,7%, внаслідок чого посилювалися макроекономічні
деформації та наростали ризики банківської діяльності.

В Україні комплекс заходів макроекономічного реа&
гування на приплив іноземного капіталу і стрімке зростан&
ня банківських кредитів має скеровуватися передусім на
підвищення рівня капіталізації банків, зменшення обсягів
залучення на обсягах інвестицій, необхідних для структур&
ної перебудови економіки та підвищення  конкурентосп&
роможності реального сектора.

Щоб підвищити ступінь стійкості банківської системи,
стримати експансію зарубіжного капіталу на внутрішньо&
му кредитному ринку і пригальмувати процес нарощуван&
ня зовнішніх зобов'язань до складу економічних норма&
тивів, якими регулюється діяльність банків в Україні, до&
цільно ввести показник мультиплікатора банківського ка&
піталу як максимально можливої суми боргових зобов'я&
зань банку перед нерезидентами. Визначення допустимо&
го обсягу банківських зобов'язань на основі розміру регу&
лятивного капіталу дасть змогу частково нівелювати про&
блеми в діяльності комерційних банків, які схильні до про&
ведення надмірно ризикових операцій із залученими кош&
тами та ігнорують макрофінансові ризики стрімкого наро&
щування зовнішніх боргів для економіки загалом.

Обмеження обсягу зовнішніх зобов'язань банків зменшу&
ватиме також конкурентні переваги банків з іноземним капіта&
лом у частині вартості формування їх ресурсної бази. Адже
фактично з кінця 2007 року можливість отримувати банківські
кредити за прийнятною ціною зберегли лише банки з інозем&
ним капіталом, а вітчизняні змушені переорієнтуватися на за&
лучення ресурсів внутрішнього фінансового ринку, вартість
яких постійно зростає. За таких умов споглядальна позиція
уряду і НБУ щодо процесів контрольованого нарощування
зовнішніх зобов'язань найбільшими банками України і захоп&
лення внутрішнього кредитного ринку транснаціональними
банками загрожує втратою економічного суверенітету і руй&
нуванням національної фінансової системи в разі неочікува&
ного виведення банками — нерезидентами своїх вкладень.

В Україні вимоги банків за споживчими та іпотечними
кредитами фізичним особам у номінальному виразі за ми&
нулий рік збільшилися майже удвічі і станом на 1 січня 2008
року досягли 22,6% ВВП. При цьому зростання попиту
населення, фінансоване банківськими кредитами, не на&
давало істотних імпульсів для розвитку вітчизняного ви&
робництва, здебільшого виливаючись у нарощування
імпорту споживчих товарів і перманентне зростання цін на
ринку житлової нерухомості.

Коли йдеться про зростання споживчих кредитів, яке
спиралося на розширення внутрішньої ресурсної бази банків,
можемо констатувати, що таке зростання викликало пору&
шення макропропорцій між національними заощадженнями
та інвестиціями: заощадження економічних агентів&вклад&
ників банків використовувалися на споживчі цілі. А розши&
рення споживчого кредитування, фінансоване зовнішніми
позиками, не створювало адекватного фінансово&економіч&
ного потенціалу для виплати зовнішніх боргів, бо фактично
нарощуючи заборгованість, банківський сектор України та
його позичальники стимулювали розвиток закордонного ви&
робництва. Можна очікувати, що розбалансованість фінан&
сово&кредитного механізму, порушення пропорцій між нагро&
мадженням і споживанням негативно позначатимуться на тем&
пах зростання національного виробництва.

Значні обсяги зовнішніх зобов'язань банків генерува&
ли серйозні валютні ризики, в тому числі непрямі, пов'я&
зані із зміною обмінного курсу. Ці ризики поширювалися
на валютні кредити позичальникам, котрі не мають пост&
ійних доходів в іноземній валюті. Зокрема, станом на по&
чаток 2008 року із загальної суми кредитів домашнім гос&
подарствам кредити в іноземній валюті становили 63,6%,
а частка валютних кредитів нефінансовим підприємствам
у загальній сумі їх заборгованості сягала 42%.

Таким чином, з огляду на волатильність зовнішнього
фінансування та переважно короткостроковий характер
внутрішніх депозитів ризики ліквідності для банківських ус&
танов є надвисокими. Небезпечні тенденції намітилися у сфері
роздрібного кредитування. Концентрація активності на іпо&
течних і споживчих позиках підвищує кредитні ризики для
банків і посилює їхню вразливість до несприятливих зовнішніх
і внутрішніх чинників. Кон'юнктурно високі ціни на житло та
відсутність незалежної оцінки банківської застави містять
загрозу погіршення якості іпотечного портфеля банків при
падінні цін на реальні активи. Сумнівна якість споживчих кре&
дитів також породжує серйозні фінансові ризики для банків.
За даними Київського обласного управління НБУ, у деяких
київських банків частка проблемних кредитів, наданих фізич&
ним особам, вже сягає 1/3 кредитного портфеля. В умовах
фінансової кризи стратегічним напрямом діяльності уряду є
стимулювання збільшення інвестицій у реальний сектор на&
ціональної економіки. Для цього, крім  активізації реалізації
проектів Євро 2012, необхідно розблокувати  приватизаційні
процеси. Але тут без допомоги Верховної Ради не обійтися,
адже нагальним є прийняття Державної програми привати&
зації. Також необхідно ухвалити низку законопроектів, роз&
роблених урядом і спрямованих на підвищення інвестиційної
привабливості України [1].

14. Аби запобігти банківській кризі, НБУ доцільно
прийняти низку рішень, які встановлюють принципи рефі&
нансування комерційних банків з проблемами короткост&
рокової ліквідності під час проявів ознак фінансової кри&
зи. Для запобігання валютній кризі необхідно виробити
комплекс заходів, які не дозволять валютним спекулянтам
розхитувати курс. При цьому НБУ має й надалі проводити
політику збільшення волатильності курсу задля зниження
ризиків розбалансування платіжного балансу.

ВИСНОВКИ
Отже, для виявлення передумов виникнення проблем

у банківській сфері необхідно вдосконалити процедуру
банківського нагляду на основні оцінки ризиків. Що ж до
розв'язання наявних проблем, які перешкоджають ефек&
тивному розвитку банківської системи загалом та банків
зокрема, та для того, щоб обійти конкурентів і забезпечи&
ти собі конкурентні переваги в майбутньому, банкам не&
обхідно у стратегічній перспективі приділяти увагу раціо&
нальному формуванню і використанню фінансових ре&
сурсів і таким чином вдосконалювати процеси формуван&
ня та реалізації фінансової стратегії розвитку. Реалізація
запропонованих заходів дасть змогу підвищити фінансо&
ву стабільність і стійкість банківської системи України.
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