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Шановні учасники конференції! 
 

Тема, яку наш колектив виніс на обговорення, піднімає на поверхню пласт проблем, які 
стосуються сучасних тенденцій в банківській сфері: розробки бізнес-моделі та стратегії 
банків майбутнього; використанню нових технології в банківській галузі, та ризиків, 
пов’язаних з цим; появі та використанню технології блокчейн та її впливу на діяльність 
банків; компетенцій працівників банку «нового покоління», місця банкінгу в системі 
державного фінансового моніторингу та детінізації економіки. 

Банківські установи сприймаються суспільством як моноліт традицій, консерватизму. 
Але розвиток  інтернету і масовий перехід громадян на смартфони/планшети змінив правила 
гри: головне – не традиції, а комфорт у використанні. В українській банківській сфері, за 
виключенням окремих банків, це вилилося лише в активну розробку додатків під інтернет-
банкінг, на чому й зупинилося. Але в найближчому майбутньому все зміниться: банк не 
може залишатися таким же, як і сотню років тому.  

У XXI столітті з'явилася нова генерація банків, у яких відсутні фізичні відділення для 
обслуговування клієнтів. Весь банк «поміщено» в одну або де-кілька програм, де користувач 
може відстежувати рух своїх коштів, розміщувати і закривати депозити, робити перекази. 
Все спілкування проходить виключно через службу підтримки у формі чату, яка протягом 
хвилини готова відповісти на будь-які питання. При чому, навіть спілкування в чаті 
відбувається за допомогою алгоритмізованих програм (ботів).  

У майбутньому кількість таких банків буде лише збільшуватися, хоча швидкість більше 
залежатиме не від зрілості самих банків, а від готовності клієнтів повністю відмовитися від 
старих звичок.  

На наш погляд, банківська сфера буде розвиватися за рахунок нових клієнтів, яким не 
потрібен банк як офіс − їм потрібні швидкі та якісні банківські послуги. По суті, їм 
потрібен банк, який буде доступним цілодобово, який буде вміщатися в їхньому 
електронному пристрої. 

Окрім банків, на цьому ринку вже з’явилися нові гравці. Так, законодавчі ініціативи ЄС 
в 2015 році зобов’язали банки відкрити свою інформацію для третіх осіб та створити для них 
інструменти взаємодії з цими даними. Такі дії створили можливості для розвитку фінтех-
компаній, які на основі банківських даних вже сьогодні створюють нові сервіси для клієнтів. 
Розробники, для яких надаються банківські дані, представляють FinTech-індустрію. Компанії 
з галузі фінтеху (англ. Financial technologies) об’єднують свої технології із даними банків та 
створюють сервіси, які покращують фінансові послуги. В результаті, люди можуть зручно 
користуватися своїми грошима. 

Майбутнє банків буде сильно відрізняється від теперішнього. Зароджується абсолютно 
нова модель взаємодії банк-клієнт.  Це підкріплюється технологічними змінами, 
очікуваннями клієнта і конкурентним середовищем як в світі, так і в Україні. 

 
З повагою, 
Директор інституту  
фінансово-банківської аналітики, 
д.е.н., професор         М.І.Диба 
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МОДУЛЬ 1 «СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
БАНКІВСЬКІЙ ГАЛУЗІ» 

 
УДК 330.14:336.7 

Безрука М-М.Б. 
студентка, 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»  
 
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І РОЛЬ БАНКІВ У СТАНОВЛЕННІ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
СИСТЕМИ СВІТУ 
 

Анотація: Публікацію присвячено актуальним проблемам розвитку сучасної 
економіки та можливостям їх нейтралізації з використанням потенціалу фінансово-
банківських систем. Доводиться критична значущість нової інституціоналізації обігу всього 
спектру благ на ринках, прозорість і керованість якого великою мірою може бути 
забезпеченою фінансово-банківськими установами.  

 
В сучасній економіці суттєво зростає роль банків у формуванні засад її нової 

інституціоналізації, підвищення ефективності ринкової інфраструктури, зменшення ризиків.  
Рівень і горизонти віртуального доступу до інформації, мобільності і взаємозв’язків 
особистості у сучасному світі давно здолали національні, етнічні та інші кордони культур, 
юрисдикцій і т.п. – все це не може не вражати. Проте вже сьогодні легко помітити наслідки 
непомітної приватизації інформації і персональних даних без виплати ренти суспільству. 
Ризики соціально-економічного дисбалансу у суспільстві виявляються фінансово не 
компенсованими. І масштаби їх потенційно негативного впливу не можна недооцінювати [1]. 
Саме тому, внаслідок намагань відновлення прозорості і керованості ринкових процесів, 
достатньо наочним сьогодні є зростання популярності різних підходів і концепцій, 
пов’язаних з новими форматами фінансово-банківської діяльності, а також аспектами 
«монетизації», «капіталізації», використання «фінансового важелю» і т.п. Адже широко 
декларовані безкоштовні блага нової економіки для сучасної людини за більш ретельного 
розгляду питання не є такими у повній мірі. Фінансовий ефект у обмінах, а також 
використання грошового еквіваленту товарів і послуг при їх здійсненні, не охоплюють 
всього різноманіття можливих варіантів в економіці [2, 3, 4]. 
Кульмінацією у розвитку інформаційної економіки часто вважають еру постіндустріальної 
«економіки на замовлення», «стартап економіки» чи подібних не менш гучних аналогів [1, 2, 
3, 3, 4, 5, 6, 7]. При цьому легко забувається криза доткомів та інші непопулярні етапи 
світової економічної історії, пов’язані з фетишизацією багатообіцяючих явищ і процесів [8]. 
Глобалізація, концентрація доступу до фінансових та інформаційно-технологічних ресурсів, 
які супроводжуються санкціонованим або прихованим звільненням від соціальних та інших 
зобов’язань перед суспільством, все більше загострюють проблеми забезпечення реального 
прогресу людської цивілізації. 
Жадібність інвесторів, що приймають на себе великі ризики, стабільно наказується. Для 
досвідчених експертів ринку висока результативність швидкозростаючих компаній не є 
більш значущою за їх репутацію. Саме тому рекомендованими для соціумів, що прагнуть не 
лише заробітку, а орієнтовані на створення сприятливого інвестиційного клімату та 
відкритість економіки, є розробки нових механізмів захисту ринків від руйнівного впливу 
недобросовісних у конкуренції і веденні бізнесу компаній. Адже, аналогічно до вірусу, який 
кріпиться до здорової клітини і може бути зруйнованим лише разом з нею, зазначені 
компанії маскуються та інтегровані у перспективні індустрії, що стратегічно важливі і 
всебічно підтримуються суспільством. 
Пасивне реагування та конформізм банківської системи світу до бізнес-проектів з високим 
рівнем ризиків, в тому числі репутаційних, мало за наслідок кризу, перші і найбільш потужні 



8 
 

удари якої припали саме на фінансово-банківські установи. Таким чином, безальтернативно 
необхідними виявляються сьогодні нові бізнес-моделі для сектору, що містять адекватні 
викликам сучасності рішення, дозволяють реалізувати прогресивні стратегічні пріоритети, а 
також мінімізувати ризики всього спектру інвестиційних процесів, активність і 
спрямованість яких має корегуватися банківським сектором на принципах соціальної 
відповідальності бізнесу, з ефективною гармонізацією інтересів всіх його стейкхолдерів. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ, МЕТОДИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ 
НАДІЙНОСТІ БАНКУ 

 
В результаті теоретичного опрацювання підходів до визначення надійності банку 

конкретизовано сутність цього поняття. Досліджено методичний інструментарій, який 
застосовується для оцінювання надійності банку. Проаналізовано рейтинги банків України за 
рівнем їх надійності в 2017 році. 

 
Протягом останніх років довіра населення України, а також суб’єктів господарської 

діяльності як до національної банківської системи в цілому, так і до окремих банків суттєво 
знизилася. Таким чином, це як своєрідний «лакмусовий папірець» свідчить про накопичення 
проблем із банківською надійністю, що актуалізує необхідність ґрунтовного дослідження 
теоретичних, методичних і прикладних питань визначення надійності банку. 

Слід зазначити, що за цим напрямом вітчизняні науковці вже мають суттєві 
напрацювання. Так, на макроекономічному рівні доцільно розглядати надійність банківської 
системи, що на думку авторів колективної монографії за редакцією Л. О. Примостки 
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характеризує її здатність виконувати свої функції на різних фазах економічного циклу, 
протистояти накопиченню ризиків, ефективно попереджати кризові явища та усувати їх. 
Крім того, при визначенні надійності дослідники вважають за необхідне враховувати 
чутливість банківської системи до зовнішнього впливу з метою нормалізації її 
функціонування, що зумовлює розширення кола об’єктів аналізу та включення до них 
інформаційної інфраструктури як адаптаційного механізму і нормативного середовища з 
погляду забезпечення координації дій між державними установами та органами банківського 
нагляду [1, с. 340–341]. 

Звісно на мікроекономічному рівні йдеться про надійність окремого банку. 
Наприклад, З. М. Карасьова й А. І. Колісниченко надійність банку визначають як можливість 
та здатність виконувати взяті на себе зобов’язання перед клієнтами [2, с. 148]. Однак така 
дефініція є дещо спрощеною. Натомість О. В. Шварц вважає, що надійність характеризує 
якісний стан банку в його сприйнятті суспільством, різними соціальними групами, з якими 
він функціонально співпрацює: вкладниками, інвесторами, кредиторами, працівниками 
банку тощо [7, с. 294]. 

В своїй науковій статті Н. В. Куць зазначає, серед іншого, що поняття надійності 
розглядається як стійкість банку до змін на фінансовому ринку і здатність без затримок 
виконувати зобов’язання (щодо безпеки коштів, надання позикових коштів за укладеними 
кредитними договорами, здійснення платежів за виданими гарантіями, авальованими 
векселями та ін.) [4, с. 34]. 

Отже, враховуючи наведені підходи, надійність банку можна охарактеризувати як 
комплексну економічну категорію, зумовлену внутрішніми і зовнішніми факторами, що 
визначає спроможність банку стабільно виконувати свої функції з надання банківських та 
фінансових послуг, задовольняючи потреби своїх клієнтів, мінімізуючи банківські ризики, з 
дотриманням чинного законодавства й існуючих вимог регулятора в особі НБУ. 

Крім того, окремого розгляду потребують питання об’єктивного оцінювання рівня 
надійності банку. Так, Н. В. Куць вказує, що на сьогодні існує багато моделей оцінки 
фінансового стану та розрахунку інтегрального коефіцієнта надійності банківських установ, 
більшість з яких ґрунтується на аналізі показників, що згруповано в аналогічні чотири групи: 

1) достатність капіталу; 
2) ліквідність; 
3) ділова активність; 
4) прибутковість банківської діяльності. 
Також у зазначеному дослідженні для оцінювання рівня надійності банків було 

використано методику В. С. Кромонова, в основі якої лежить розрахунок інтегрального 
коефіцієнта надійності банківської установи. Згідно з цією методикою коефіцієнт надійності 
банку розраховується як сума шести показників, кожному з яких присвоєно власний ваговий 
коефіцієнт, а саме: генерального коефіцієнта надійності, коефіцієнта миттєвої ліквідності, 
крос-коефіцієнта, генерального коефіцієнта ліквідності, коефіцієнта захищеності капіталу та 
коефіцієнта фондової капіталізації прибутку [4, с. 35]. 

В науковій праці І. В. Краснової та К. В. Мстоян виділено основні підходи до 
оцінювання надійності банку. Серед них: класичний підхід, що ґрунтується на аналізі 
основних показників діяльності банку і передбачає формування висновків у словесно-
описовій формі; оцінювання надійності банку за допомогою рейтингових методик; підходи, 
засновані на проведенні дискримінантного аналізу; модель, основою якої є співвідношення 
«доходність – ризик»; опціонні та структурні моделі; оцінювання «ймовірності дефолту» 
банку; підхід до оцінювання на основі використанні нейронних мереж. 

Кожен із підходів має свої особливості та передбачає отримання результатів у різних 
формах (описова загальна характеристика установи, узагальнююча оцінка, ймовірнісний 
прогноз тощо). 

Вагомим недоліком більшості методик автори вважають обмеженість і 
недоступність результатів оцінювання для окремих суб’єктів-споживачів, зокрема, клієнтів 
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банку. Пошук нових підходів до оцінювання надійності банків має базуватися на 
забезпеченні прозорості та транспарентності результатів діяльності банків. 

Результати використання таких методик мають відображати достовірну якісну 
характеристику банківської установи, що дасть можливість визначити рівень її надійності та 
прийняти рішення щодо майбутньої співпраці [3, с. 100]. 

Прикладний аспект проблеми банківської надійності було досліджено шляхом 
аналізу двох рейтингів надійності банків України за 2017 рік (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Порівняння рейтингів надійності банків України в 2017 р. 

Рейтинг 
Джерело інформації про рейтинг надійності 

https://www.ukrstrahovanie.com.ua [5] https://forinsurer.com [6] 

1. ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

2. АТ «Райффайзен Банк Аваль» ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

3. АТ «Ощадбанк» АТ «Ощадбанк» 

4. ПАТ «КРЕДОБАНК» АТ «Укрексiмбанк» 

5. АТ «Укрексiмбанк» ПАТ «КРЕДОБАНК» 

6. АТ «УкрСиббанк» АТ «УкрСиббанк» 

7. ПАТ «СІТІБАНК» ПАТ «СІТІБАНК» 

8. АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» 

9. АБ «УКРГАЗБАНК» АБ «УКРГАЗБАНК» 

10. ПАТ «УКРСОЦБАНК» АТ «ОТП БАНК» 

11. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» ПАT «ІНГ Банк Україна» 

12. АТ «ОТП БАНК» ПАТ «ПУМБ» 

13. ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» 

14. ПАT «ІНГ Банк Україна» ПАТ «УКРСОЦБАНК» 

15. ПАТ «ПУМБ» ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
Важливо зазначити, що в обох рейтингах враховувалася здатність банків без 

затримки повернути депозити, в разі виникнення фінансових ускладнень або проблем із 
погашенням кредитів і зростанням заборгованості клієнтів, а також рівень підтримки 
акціонерів і держави. Суттєву роль відігравав фактор власника з погляду поповнення 
капіталу та ліквідних ресурсів, що є основою надійності в стресових умовах [5; 6]. Однак 
результати є дещо відмінними, що дає підстави для припущення про певну упередженість і 
зацікавленість рейтингових агентств або ж, принаймні, недосконалість методичних підходів, 
які застосовувалися. 

Таким чином, проведений теоретичний аналіз дав змогу конкретизувати визначення 
надійності банку як комплексної економічної категорії, зумовленої внутрішніми і 
зовнішніми факторами, що визначає спроможність банку стабільно виконувати свої функції з 
надання банківських та фінансових послуг, задовольняючи потреби своїх клієнтів, 
мінімізуючи банківські ризики, з дотриманням чинного законодавства й існуючих вимог 
регулятора в особі НБУ. 

В сучасних умовах уже напрацьований досить потужний методичний інструментарій 
для оцінювання надійності банківських установ, тому його подальший розвиток можливий із 
ширшим використанням економіко-математичного моделювання та прогнозування. Крім 
того, як не дивно, для ужиткових цілей клієнтів банку варто запропонувати досить просту й 
зрозумілу методику, що давала б можливість робити висновки про його фінансову 
надійність. 

Також слід наголосити, що рейтингові агентства, оприлюднюючи звіти щодо 
надійності банків, повинні дотримуватися принципів максимальної об’єктивності та 
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неупередженості, що й сприятиме підвищенню довіри до окремих банків і банківської 
системи України в цілому. 
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ІНТЕГРАЦІЯ БАНКІВ І (ПЕРЕ)СТРАХОВИКІВ З ІННОВАЦІЙНИМИ ЦИФРОВИМИ 

СЕРВІСАМИ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСТАЛЕНОГО РОЗВИТКУ 
 

Один із поширених напрямів співпраці банків із страховиками, є те що вони 
виступають страховими агентами і водночас користувачами страхових  послуг при 
кредитуванні під заставу майна фізичних  чи юридичних осіб. Найбільш великі, небезпечні 
ризики потребують якісного андерайтингу, тобто ідентифікації, оцінки, та заходів щодо його 
можливого зниження та ще й перестрахування у професійних перестраховиків.  Розроблені 
завдяки західним стартапам  технології інтернет речей, зокрема смарт –хата, під’єднаний- 
автомобіль, під’єднане-здоров’я      дозволяє більш чітко оцінити ризики заставного майна  та 
стану здоров’я позичальника перед підписанням договорів по наданню ссуди, підібрати 
доречне перестрахувальне покриття та  запропонувати клієнту привабливий страховий 
тариф.  

Світова практика свідчить, що все більше людей приймають кредитні рішення, за 
допомогою смартфонів, планшетів, ноутбуків з доступом в інтернет. Одним із дієвих 
цифрових  інструментів, що дозволяють клієнту обрати найвищу якість послуги на 
оптимальну ціну стали різноманітні агрегатори, маркетплейси. Вони дозволяють не тільки 
отримати економію коштів, але й розширене покриття, нульову франшизу, додаткові сервіси 
наприклад пряме врегулювання при автоцивільці. 

Особливо привабливий сегмент клієнтів по виразу голандського розробника 
цифрових рішень Скота Вальчека є молодь від 18 до24 років [1, c.22]. Молодь звикла до 
смартфонів, як до своєрідного пульту управлінням своїм життям.  Банкіри і страховики 
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можуть завдяки великим даним (bigdata)отримати  звички, що вони купляють при шопінгу, 
якими послугами користуються, як вони обирають привабливий для себе варіант. Молодь  не 
налаштовано на довготермінові контракти та живе спілкування з представником 
постачальника послуг. Більш до вподоби знаходження у смартфоні, всього що потрібно 
придбати або скористатись.  

Одним з інноваційних напрямків авто кредитування та (пере)страхування є 
застосування цифрового сервісу «під’єднаний  автомобіль », який через інтернет та 
спеціальним програмним забезпеченням з’єднаний і страховиком та має датчики, які вразі 
загрозі здоров’ю в наслідок ДТП, дає сигнал страховику та може викликати невідкладну 
медичну допомогу і такім чином, спасти життя людини, що опиналась в критичному стані. 
Ще одна цифрова технологія стає в нагоді при покриття ризику нещасного випадку або 
критичної хвороби позичальника, який при страхування отримає медичну футболку,яке 
передає клініці основні показники стану здоров’я застрахованого, і таким чином захищає 
банк від ризику неповернення кредиту. 

При кредитуванні інноваційних компаній із сфери альтернативної енергетики 
важливим фактором є фінансовий ризик на який впливає місцевість та інтенсивність 
сонячного випромінювання [2, c.31]. Отже, при кредутванні таких компаній, завдяки 
страховим продуктам на базі індекса сонця, страховикам вдається не тільки дати прогноз  і 
оцінити цей погодно-фінансовий ризик, але і  (пере)застрахувати його. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід відмітити, що активне застосування банками і 
(пере)страховиками цифрових технологій дозволяє залучати нових клієнтів, надавати якісні 
послуги та справно керувати власними ризиками. 

Література: 
1.Скот Вальчек: «Страховщики не имеют представления о том, чем владеют  

потребители…» Издание о цифровой экономике и финтехе «Future»,- c.22-24 
2. Гришин Г. «Страхования финансовых рисков в альтернативной энергетике с 

помощью индекса солнца» Материалы семинара «Уакшот страховые консультанты». – 
г.Киев, - 25.05.17. с.31-34.  
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чинника в системі конкурентних переваг держави. Саме тому провідні країни світу 
намагаються створити якнайкращі умови задля розвитку інтелектуального та креативного 
потенціалу всіх членів суспільства незважаючи на такі ознаки, як гендер, сексуальна 
орієнтація, етнічне походження, релігійні переконання тощо. Це свідчить про те, що в 
умовах загострення глобальної конкуренції за кваліфіковані трудові ресурси саме побудова 
економіки розмаїття та інклюзивності стає запорукою успішності держав. Більшість жінок, 
які становлять приблизно половину населення світу, досі не мають рівних прав щодо доступу 
до медицини, освіти, ринку праці, політичних процесів. У зв’язку з цим забезпечення 
гендерної рівності стає ключової ціллю сучасного розвитку, що закріплено у стратегії 
сталого розвитку ООН до 2030 року. 

Європейський Союз є лідером світу в просуванні ідей гендерної рівності. Проте, у 
той час, як скандинавські країни-члени ЄС є традиційними лідерами міжнародного рейтингу 
GlobalGenderGapIndex[4], зокрема в 2016 році Фінляндія зайняла 2 місце у світі, а Швеція – 
4-те, такі держави, як Італія, Австрія, Хорватія, Румунія, Чехія, Кіпр, Греція та Словаччина 
закріпилися лише в другій половині першої сотні, а Угорщина та Мальта є повними 
аутсайдерами та перебувають за межею першої сотні. Вищезазначена статистика свідчить 
про нагальність проблематики розширення прав і можливостей жінок у ЄС, адже, було 
доведено, що економічний прогрес та інноваційна конкурентоспроможність держав-членів 
цього інтеграційного утворення значною мірою залежить від рівня гендерної рівності [1; 2]. 
Окрім цього, «флоридизація» (старіння) населення Європейського Союзу призводить до 
постійного звуження ринку робочої сили й вимагає підвищення ефективності використання 
наявного трудового потенціалу, зокрема талановитих та освічених жінок, які не повинні 
зазнавати «скляної стелі» (“glassceiling”), тобто обмеження можливостей задля кар’єрного 
росту та лідерства, ані в бізнесі, ані на державній службі. Саме тому важливим є постійно 
здійснювати моніторинг прогресу жінок у різних секторах економіки, особливо в розрізі їх 
просування на ключові позиції. 

У цьому дослідженні відслідковується прогрес забезпечення гендерної рівності в 
керівництві центральних банків країн-членів ЄС. Так, упродовж 2007-2016 рр. частка жінок 
серед членів апарату управління центральних банків країн ЄС у середньому складала 16,2%, 
при цьому зростання за досліджуваний період склало 3,4%, максимальне значення було 
зафіксовано на рівні 18,5% (2016 р.), а мінімальне – 14,8% (2008 р.). Найкращі середні 
показники по країнах-членах за вищевказаний період були у Швеції (33,4), Франції (30,5%) 
та Фінляндії (29,3). Найгірші середні показники спостерігалися в Австрії (1,25%), Кіпрі 
(4,4%), Греції та Хорватії (по 5,7%). Станом на кінець 2016 р. максимальне представництво 
жінок серед членів апарату управління центральних банків відзначалося в Болгарії (57,1%), 
Франції (45,5%) та Словенії (40,0%), при цьому зазначені представниці Центральної та 
Східної Європи продемонстрували найбільший прогрес у забезпеченні гендерної рівності 
впродовж 2007-2016 р., а саме зростання частки жінок склало 42,8% у Болгарії склало та 
40,0% у Словенці. На цьому тлі важко пояснити регрес у забезпеченні гендерної рівності у 
традиційних країнах-лідерах цього руху, а саме Нідерландах (-20,0%), Фінляндії (-16,6%) та 
Швеції (-16,1%). Особливе занепокоєння викликає відсутність представництва жінок в 
керівництві центральних банків у 2016 р. у таких країнах, як Нідерланди, Словаччина, 
Хорватія, Греція та Австрія, при цьому саме Австрія викликає найбільшу стурбованість 
через безперервну відсутність представництва жінок впродовж 2008-2016 рр. (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Частка жінок серед членів апарату управління центральних банків  

країн ЄС у 2007-2016 рр., % 

Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
середнє 
значення

Зміна 
2007-
2016, 

% 
Швеція 45,5 41,2 41,2 35,3 23,5 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4 33,4 -16,1
Франція 30,0 33,3 30,0 30,0 27,3 18,2 18,2 27,3 45,5 45,5 30,5 15,5 
Фінляндія 33,3 30,8 30,8 30,8 25,0 41,7 41,7 25,0 16,7 16,7 29,3 -16,6
Данія 24,0 32,1 28,6 28,6 35,7 21,4 25,0 28,6 35,7 28,6 28,8 4,6 
Словенія 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 26,0 40,0 
Іспанія 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 22,2 20,0 20,0 30,0 30,0 23,2 10,0 
Болгарія 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 28,6 28,6 28,6 57,1 22,9 42,8 
Угорщина 25,0 25,0 33,3 28,6 28,6 28,6 22,2 11,1 11,1 11,1 22,5 -13,9
Латвія 25,0 23,1 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 15,4 23,1 25,0 21,9 0,0 
Бельгія 25,0 16,7 22,2 22,2 27,8 22,2 22,2 16,7 16,7 11,1 20,3 -13,9
Польща 10,0 11,8 5,9 23,5 23,5 23,5 25,0 22,2 27,8 16,7 19,0 6,7 
Нідерланди 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 18,0 -20,0
Ірландія 7,7 7,7 15,4 15,4 8,3 16,7 21,4 25,0 25,0 30,8 17,3 23,1 
Естонія 12,5 8,3 16,7 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 16,5 5,7 
Мальта 20,0 9,1 9,1 9,1 9,1 23,1 23,1 20,0 21,4 18,8 16,3 -1,2 
Румунія 22,2 22,2 22,2 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 14,4 -11,1
Литва 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 14,0 0,0 
Об'єднане 
Королівство 

16,7 12,5 11,8 11,1 5,9 5,6 5,6 0,0 22,2 23,5 11,5 6,8 

Німеччина 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 20,0 10,4 20,0 
Словаччина 20,0 20,0 18,2 14,3 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 -20,0
Італія 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 16,7 22,2 22,2 8,9 22,2 
Чехія 0,0 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 
Португалія 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 6,7 16,7 
Люксембург 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1 11,1 11,1 6,7 0,0 
Хорватія 7,1 7,1 14,3 7,1 7,1 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 5,7 -7,1 
Греція 0,0 7,7 7,7 7,7 7,7 9,1 8,3 8,3 0,0 0,0 5,7 0,0 
Кіпр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 16,7 14,3 4,4 14,3 
Австрія 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 -12,5
Середнє 
значення 

15,1 14,8 15,9 16,1 16,5 15,4 16,3 15,9 17,5 18,5 16,2 3,4 

Джерело: розраховано й складено авторами на основі [3] 
Упродовж 2007-2013 рр. у країнах-членах ЄС на посаді голови центральних банків 

не було жодної жінки, лише протягом 2014-2016 рр. ця ганебна традиція була порушена 
Кіпром [3]. Набагато краща ситуація спостерігається стосовно жіночого представництва на 
посаді заступника голови центрального банку в країнах ЄС. Упродовж 2007-2016 рр. 
кількість заступниць зросла з 3 до 12 по всіх країнах ЄС, тобто в чотири рази, при цьому 
середнє значення складало 8 осіб. Таким чином, частка жінок серед заступників голів 
центральних банків зросла на 16,0% з 7,1% у 2007 р. до 23,1% у 2016 р. при середньому 
показнику 15,3% (табл. 2). 

У 2016 р. заступниці голів центральних банків працювали в 10 країнах-членах ЄС, 
до них належали: зі 100,0% жіночим представництвом (одна заступниця) – Латвія, Німеччина 
та Польща; 50,0% – Словенія (дві жінки та два чоловіки на посадах заступників), Ірландія, 
Литва та Франція (одна жінка та один чоловік на посадах заступників); 40,0% – Швеція (дві 
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жінки та три чоловіки на посадах заступників); 33,3% –  Болгарія (одна жінка та два чоловіки 
на посадах заступників); 25,0% – Об’єднане Королівство (одна жінка та три чоловіки на 
посадах заступників) (табл. 2). 

Таблиця 2 
Кількість та частка жінок серед заступників голів центральних банків  

країн-членів ЄС у 2007-2016 рр. 

Роки 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
середнє 
значення

Зміна 
2007-
2016 

Кількість, 
осіб 

3 4 5 6 8 10 10 10 10 12 8 9 

Частка, % 7,1 9,1 9,8 12 15,4 19,2 18,5 19,6 19,6 23,1 15,3 16,0 
Джерело: розраховано й складено авторами на основі [3] 

Отже,зміни в керівництві центральних банків країн-членів ЄС носять позитивний 
характер з точки зору гендерної рівності. Зокрема, частка жінок серед членів апарату 
управління центральних банків країн ЄС у 2016 році в середньому складала 18,5%, натомість 
у 2007 році вона була лише на рівні 15,1%. Болгарія та Словенія мають приголомшливі 
результати приросту в 42,8% та 40,0% відповідно, у той час, як найбільший регрес 
продемонстрували такі країни, як Нідерланди (-20,0%), Фінляндія (-16,6%) та 
Швеція (-16,1%), що суперечить принципам рівноправ’я та обумовлює необхідність 
впровадження гендерних квот у цій царині. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Анотація. Тези присвячені висвітленню необхідності впровадження технології Big 

Data у банківській діяльності. Визначено переваги застосування Big Data, спираючись на 
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світовий досвід. Проаналізовано сфери застосування Big Data. Проведено прогноз обсягу 
ринку даної технології. 

На сьогоднішній день Big Data є одним із ключових важелів розвитку інформаційних 
технологій. Цей напрямок є відносно новим та вже отримав широке поширення в західних 
країнах. Пов'язано це з тим, що в епоху інформаційних технологій, особливо після буму 
соціальних мереж, за кожним користувачем мережі Інтернет почала накопичуватися значна 
кількість інформації, що в кінцевому рахунку стимулювало розвиток напрямку Big Data. 

Серед науковців немає однозначного трактування терміна «Big Data». Одні 
розглядають даний термін як великий обсяг накопиченої інформації, інші – як систему, що 
включає в собі функції обчислення, систематизації та зберігання інформації.  

Big Data - процес вивчення великих та різноманітних наборів даних, які дозволяють 
виявити приховані закономірності, невідомі кореляції, ринкові тенденції, переваги клієнтів 
та іншу корисну інформацію, яка може допомогти організаціям приймати більш 
обґрунтовані бізнес-рішення. 

Впроваджені спеціалізованими системами аналітики та програмним забезпеченням, 
Big Data можуть вказати шлях до різних бізнес-переваг, у тому числі нових можливостей 
отримання доходу, більш ефективного маркетингу, підвищення якості обслуговування, 
поліпшення операційної ефективності і виявити переваги в порівнянні з конкурентами. 

Термін «Big Data» вперше був використаний для позначення збільшення обсягів 
даних в середині 1990-х років. У 2001 році Дуг Лані, аналітик консалтингової компанії Meta 
Group Inc., розширив поняття великих обсягів даних, включивши в них збільшення 
різноманітності даних, що генеруються організаціями та швидкість, при якій дані 
створюються і оновлюються.  

Для того, щоб детальніше розглянути значення Big Data, проведемо порівняльний 
аналіз зі звичайною базою даних (табл. 1). 

Табл.1 – Основні відмінності звичайної бази даних від Big Data 
Характеристика Звичайна база даних Big Data 

Обсяг інформації Від гігабайта до терабайта Від петабайт до ексабайт 
Спосіб зберігання Централізований Децентралізований 
Структурованість даних Структурованість Напівструктурованість та 

неструктурованість 
Взаємозв’язок даних Сильний Слабкий 
 

Як видно з табл.1, Big Data має значні переваги перед звичайною базою даних. 
Насамперед – це здатність охопити набагато більшу кількість інформації та 
децентралізований спосіб зберігання останньої. 

Сфера Big Data характеризується наступними ознаками: volume – обсяг, 
накопичений базою даних, що являє собою великий обсяг інформації, який потребує дуже 
багато роботи для обробки та зберігання традиційними способами; velocity – швидкість; дана 
ознака вказує як на зростаючу швидкість накопичення даних, так і на швидкість обробки 
даних, останнім часом стали необхідними технології обробки даних в реальному часі; variety 
– різноманіття, тобто можливість одночасної обробки структурованої і неструктурованої 
інформації різного формату; veracity – достовірність даних, все більшого значення 
користувачі стали надавати значимості та достовірності наявних даних; value – цінність 
накопиченої інформації. Big Data має бути корисною компанії і приносити певну цінність 
для неї.  

При дотриманні зазначених вище 5 умов, накопичені обсяги даних можна відносити 
до числа великих. 

Сфера застосування технологій Big Datа дуже велика. Наведемо результати 
опитування IBM Institute про напрямки застосування Big Datа в компаніях (рис. 1). 
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Рис. 1. Сфери застосування технологій Big Datа 

 
З рис. 1 видно, що більшість компаній використовують Big Datа у сфері клієнтського 

сервісу, на другому місці за популярністю – операційна ефективність. У сфері управління 
ризиками Big Datа є найменш популярними на даний момент. 

На сьогоднішній день Big Data активно впроваджуються в зарубіжних компаніях. 
Такі компанії, як Nasdaq, Facebook, Google, IBM, VISA, Master Card, Bank of America, HSBC, 
Coca Cola, Starbucks і Netflix вже використовують ресурси Big Data. 

 United Parcel Service отримує в середньому близько 40 млн. відстежень запитів 
клієнтів за день. 

 Всього за чотири години на «чорну п'ятницю» 2012 Walmart оброблено 10 млн. 
касових операцій - майже 5 000 пунктів за секунду; 

 Facebook має більше 1 млрд. активних користувачів, які спілкуються постійно в 
соц. мережі; 

 RFID (radio frequency ID - радіохвилі) системи генерують до 1000 разів більше 
інформації, ніж звичайні штрих-кодові системи; 

 VISA проводить понад 170 мільярдів операцій по пластикових картах кожен день. 
За прогнозами Wikibon можна порівняти обсяг ринку Big Data за 2014-2020 рр. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Прогноз обсягу ринку Big Data на 2014-2020 рр. 

Big Datа отримали широке розповсюдження у багатьох галузях бізнесу. Їх 
використовують у телекомунікація, торгівлі, охороні здоров’я, фінансових компаніях та в 
державному управлінні. Так, у сфері фінансових послуг Big Datа дають можливість 
проаналізувати кредитоспроможність боржника, також вони є корисними для андеррайтинга. 
Використання технологій Big Datа дозволить суттєво зменшити час розгляду кредитних 
заявок. За допомогою Big Datа можна проаналізувати операції конкретного клієнта та 
запропонувати потрібні йому банківські послуги. 

За оцінками Gartner, на сьогоднішній день 34 % банків інвестували власні кошти у 
розвиток технологій Big Datа. Найбільше уваги цьому питанню приділяють банки та страхові 
компанії, головною метою яких є залучення якомога більше клієнтів, до числа яких входять 
інтернет – користувачі.  
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Позитивним у застосуванні технології Big Datа є те, що в кризових умовах, коли 
якість кредитних портфелів зменшується і клієнти хочуть змінити обслуговуючий банк, Big 
Datа дозволяють зібрати необхідну інформацію про даного клієнта та використати її для 
надання необхідних клієнтові послуг, а також визначити його платіжну спроможність. Big 
Datа дозволяють заохочувати нових клієнтів, більш ефективно з ними взаємодіяти та 
підтримувати їх лояльність.  

Одним з основних аспектів роботи банків з клієнтами є ідентифікація підозрілих 
транзакцій. Яскравим прикладом є банк HSBC, що впровадив технології Big Datа для 
протидії незаконних махінації з кредитними картками. У результаті ефективність служби 
виявлення випадків порушення закону збільшилась у три рази, а точність їх виявлення – у 
десять разів.  

Негативним фактором у використанні технологій Big Datа є те, що дослідження 
банками соціальної активності позичальників подобається не всім користувачам. Як тільки 
кількість вдалих кейсів на ринку досягне критичного значення, аналіз фінансистами 
соціальних мереж стане дуже розповсюдженим. 

Можна зробити висновок, що на сьогоднішній день найцінніша валюта сучасної 
економіки – це дані. Використання технології Big Datа дозволяє швидко, без зусиль та 
ефективно перетворювати інформацію, що у свою чергу, допомагає розширити коло клієнтів 
та джерела доходів банківських установ. 
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Анотація. У роботі розкрито значення банків розвитку (інститутів розвитку) у 

проведенні структурної перебудови економіки. Розглянуто досвід зарубіжних країн щодо 
створення банків розвитку (Банку розвитку Республіки Білорусь, Банку розвитку 
Казахстану). Обґрунтовано необхідність створення банку розвитку в Україні у контексті 
загальної стратегії розвитку економіки, з чітким виділенням місця, завдання й основних 
засад його функціонування. 
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Одним із головних завдань, яке стоїть нині перед Україною є відновлення, 
структурна перебудова та модернізація економіки на інноваційних засадах. Високі темпи 
економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки 
можуть бути досягнуті лише за рахунок динамічних інвестиційно-інноваційних процесів й 
зосередження державних і приватних фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках 
розвитку національної економіки. Разом з тим, комерційні інститути фінансового ринку 
(банки, фінансові компанії), як показує практика, не можуть повною мірою забезпечити 
виконання даних завдань в економіці. Отже, саме на інститути розвитку покладаються 
завдання поліпшення ефективності державного управління, інституційного середовища,  
стимулювання впровадження інновацій, забезпечення активізації приватних інвестицій в 
пріоритетні сектори і галузі економіки. Світовий досвід показує, що основними інститутами 
розвитку (спеціалізованими організаціями з державною участю) є банки розвитку, в т.ч.  
державні. Вони дають змогу розвиватися проектам, що потрібні суспільству, але через 
низьку рентабельність, високі ризики й великі масштаби не приваблюють приватних 
інвесторів. 

Банки розвитку – спеціалізовані інвестиційні фінансово-кредитні інститути, які 
здійснюють довгострокове фінансування масштабних загальнодержавних інвестиційних 
проектів, що сприяють економічному зростанню, розвитку економіки країни й вирішенню 
соціальних завдань [1]. 

Головною метою функціонування банків розвитку є здійснення урядової соціально-
економічної політики через середнє і довгострокове кредитування урядових проектів, 
загальнонаціональних програм, що сприяють структурним перетворенням в економіці. 

Досвід зарубіжних країн щодо створення банків розвитку свідчить, що вони є 
ефективним інструментом державної економічної політики. На сьогодні вони існують більш 
ніж у 30 країнах світу, в тому числі Білорусії, Казахстані, Німеччині, Іспанії, Швеції, США, 
Японії, Південній Кореї, Китаї, Індії, Бразилії, Мексиці, Чехії. До банків розвитку можна 
віднести й міжнародні багатосторонні фінансові інститути (Світовий банк, ЄБРР, 
Міжамериканський банк розвитку, Африканський банк розвитку). 

Як приклад успішного досвіду можна привести створення Банку розвитку 
Республіки Білорусь в 2011 р., який в пріоритетному порядку здійснює кредитування 
проектів, включених в державні програми розвитку агропромислового комплексу, створення 
чи розвитку високотехнологічних виробництв. Уже впродовж першого року функціонування 
Банк розвитку прийняв заборгованість 166 підприємств АПК за 254 кредитними договорами 
на 2,1 трлн. білоруських рублів [2].  

Якщо в Білорусії вдалося не тільки зберегти, а й розвинути економічний потенціал, 
то в Казахстані цілком успішно створюються нові галузі. Однією з ключових структур в 
цьому процесі є Банк розвитку Казахстану (БРК), який було створено у 2001 році. БРК 
виступає одним з найбільших інвестиційних операторів державної програми форсованого 
індустріально-інноваційного розвитку. З початку діяльності за рахунок інвестицій БРК було 
реалізовано 69 інвестиційних проектів, створено 18 тис. постійних робочих місць, залучено у 
економіку 11 млрд. дол. США. За 12 років роботи БРК схвалив фінансування проектів на 
суму 11,6 млрд. дол. США. Щорічно до бюджету від підприємств, введених в експлуатацію 
за рахунок інвестицій від БРК, надходить 30 млрд. тенге податкових платежів. За фінансової 
підтримки БРК в експлуатацію введено 17 проектів державної програми форсованого 
індустріально-інноваційного розвитку вартістю 7,6 млрд. дол. США [3].  

Як наслідок лідером серед країн СНД і за зростанням, і за рівнем у рейтингу 
Світового банку є Казахстан, якому вдалося за останній рік піднятися одразу на 16 позицій і 
зайняти 35 місце в рейтингу «Doing Business-2017». Разом із Казахстаном до числа країн, які 
досягли найкращих результатів щодо поліпшення показників «Ведення бізнесу» потрапила 
Білорусь, яка піднялася на 13 позицій – на 37 місце в рейтингу і стала другою серед країн 
СНД. 
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Беручи до уваги досвід розвинутих країн, доцільним, на наш погляд, також є 
створення мережі банків розвитку, які спеціалізуються на підтримці певної галузі або сфери 
діяльності. Наприклад, у Німеччині найбільший банк розвитку KFW організований у формі 
холдингу з п'яти спеціалізованих банків. Також така система організації банків розвитку 
ефективно використовується в Мексиці, Бразилії, Чилі тощо. Належність банку розвитку 
державі не виключає широкого залучення комерційних банків до процесу фінансування і 
кредитування визначених урядом напрямів. Співпраця з банками розвитку має створювати 
для комерційних банків сприятливі умови для залучення додаткових ресурсів, не тільки 
державних, але і приватних. 

У 2004 році в Україні створено Український банк реконструкції та розвитку (УБРР), 
проте є певні причини, які не дозволяють віднести цей банк до категорії банків розвитку. По-
перше, діяльність УБРР не регулюється окремим законом; по-друге, УБРР не має чіткої 
спеціалізації, а позиціонує себе як універсальну банківську установу; по-третє, капітал банку 
є недостатнім аби справити відчутний вплив на розвиток економіки. На початок 2013 р. із 
175 вітчизняних банків УБРР займав 171-у позицію за розмірами власного капіталу (66,484 
млн. грн.) [4]. Ще однією вагомою причиною є те, що УБРР практично не здійснює 
довгострокове інвестиційне кредитування виробництва, а спеціалізується на 
короткостроковому кредитуванні.  

18 жовтня 2013 р. був запропонований Проект закону України «Про Державний банк 
розвитку України», ним визначено особливості створення та здійснення правових засад 
функціонування державного Банку розвитку України [5]. 

Відповідно до Проекту цього закону Банк розвитку повинен був створюватись у 
формі публічного акціонерного товариства на базі публічного акціонерного товариства 
«Український банк реконструкції та розвитку». Проте на сьогодні Банк розвитку не може 
бути створений на базі ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку", оскільки 
державний пакет 99,9945% акцій УБРР продано за стартовою ціною - 82,827 млн. грн. 
китайській біржі. 

31 серпня 2015 р. був запропонований новий проект Закону України «Про 
Український державний банк розвитку» [6].Відповідно до Проекту цього закону Український 
державний банк розвитку створюється у формі публічного акціонерного товариства, 100 
відсотків акцій якого належать державі, а засновником та єдиним акціонером Українського 
державний банку розвитку є держава в особі Кабінету Міністрів України. Зауважимо, що 
даний проект по суті має декларативний характер і більшість його норм стосуються  порядку 
створення такого Банку та організації системи його управління й не визначає основні засади 
його діяльності. Відтак для реалізації намірів проекту Кабінету Міністрів України та 
Національному банку України необхідно буде прийняти цілий ряд підзаконних актів, які в 
основному і регулюватимуть діяльність цього державного банку. 

Врешті, можемо зробити висновок, що в Україні де-юре банк розвитку існує, проте 
де-факто відсутній у тому форматі, який властивий таким банкам. Тому доцільно створити 
новий Український банк розвитку. Актуальність створення банку розвитку для України 
посилюється необхідністю пошуку шляхів підвищення ефективності взаємодії реального 
сектора й банківської системи з метою стимулювання інноваційного розвитку економіки. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму 
висновку зазначає, що законопроект потребує доопрацювання. Міжнародні фінансові 
структури також відносяться до перспектив створення в Україні Банку розвитку з 
обережністю, адже країні спочатку необхідно подолати корупційну складову, яка 
унеможливлює ефективне функціонування такої інституції, як власне й інших інститутів 
розвитку, в яких бере участь держава.  

Варто нагадати, що сьогодні обговорювалося вже декілька спроб створення 
повноцінного Банку розвитку в Україні. Але всі попередні спроби відбувались у мирний 
період, а в умовах воєнної загрози країна не може дозволити собі гаяти час у питанні 
подолання негативного тренду в економіці. Необхідні рішучі кроки в подоланні корупції, 
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вирішенні воєнного конфлікту, а також обов’язковому доопрацюванні Проект ЗУ «Про 
Український державний банк розвитку».  

Автори поділяють позицію Г. Єршової у тому, що створення потужного центру 
довгострокового кредитування економіки, яким може бути Український банк розвитку, 
створить значні можливості на шляху розширення кредитування інвестиційних проектів і 
сприятиме виведенню вітчизняної економіки з кризи. Проте, зважаючи на міжнародний 
досвід, створення банку розвитку – це один із напрямків формування ефективної мережі 
інститутів розвитку. Очевидно, що впровадження практики створення інститутів розвитку 
повинно бути збалансоване із загальною стратегією розвитку економіки, з чітким виділенням 
місця, завдання й основних засад їх функціонування [7]. 
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ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР ТА ЕВОЛЮЦІЯ БАНКІНГУ 
 

Анотація. У тезах проаналізовано основні етапи формування банківської системи в 
контексті активізації глобалізаційних процесів. Проаналізовано географічну та структурно-
галузеву компоненти формування пріоритетів банкінгу. Надано прогнози стосовно реалізації 
таких тенденцій у майбутньому. 

 
Поглиблення глобалізаційних тенденцій є одним із визначальних чинників 

сучасного розвитку міжнародних економічних відносин та домінантою розвитку світової 
економіки. Адже, в умовах сьогодення повсякчас спостерігаємо наслідки та прояви 
економічної глобалізації, зокрема відбувається поглиблення регіональних інтеграційних 
процесів, глобалізація пропозиції та попиту на капітал, інтернаціоналізація банківського 
капіталу та лібералізація його транскордонного руху. Виникає своєрідний структурний 
елемент економічної глобалізації, який являється результатом інтернаціоналізації 
промислового і банківського капіталу та характеризується інтенсифікацією глобалізаційних 
процесів на міжнародних фінансових ринках. 
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Внаслідок актуалізації наведених вище проблем, питання щодо тенденцій та 
особливостей глобалізації фінансової сфери набули поширення у дослідженнях вітчизняних 
та зарубіжних авторів, зокрема у працях Д. Лук'яненка, Л. Антонюк, А. Поручника, 
Дж. Сінкі, К. Скіннера та інших [1-3]. 

У свою чергу, посилення тенденцій інноваційного розвитку сьогодення часто 
призводить до того, що суб’єктам господарювання не завжди вистачає корпоративних 
ресурсів для систематичної інноваційної діяльності. Актуальності набуває пошук 
альтернативних джерел фінансування. Зокрема, традиційно одними з найбільш доступних та 
популярних є ресурси банків, що актуалізує їх аналіз в контексті глобалізаційних тенденцій. 

Почесне місце банків в системі інноваційного розвитку країн світу пов’язуємо із 
історичним характером взаємозв’язків тенденцій соціально-економічного розвитку країн з 
етапами формування банківської системи світу. Формування банківської системи світу 
відбулося у ХІІ—ХІІІ ст., коли у зв’язку із розвитком ремесел та торгівлі в Європі, 
розширення діяльності банківських установ, відбулося формування потреби в банківському 
секторі. Згодом відбулося розширення спектру банківських послуг, коли позичкові та 
заставні операції почали широко використовуватись в Італії, Англії та Франції. 
Територіальне розповсюдження банківських послуг у XV—XVI ст. було здебільшого 
зумовленим поширенням позичкових та заставних операцій на решту Європи. Глобалізація 
банківського ринку відбулася, починаючи з XVIII ст. 

Натомість, сучасний розвиток світової банківської системи знаменується зростанням 
банківського сектору розвинутих країн світу у 1970–1990 р. р. Роль розвинених країн (США, 
Західна Європа, Японія) була домінуючою у світовій економіці та банківському секторі, їх 
частка складала 57,8 % світового ВВП, для порівняння: країни Азії – 16,4 % світового ВВП. 
Згодом, у 1990–2000 р. р. провідні позиції у рейтингу найбільших (за капіталом) банків 
почали займати японські банки. На західні країни припадало у 1990 р. 80 % усього обсягу 
глобального банківського капіталу. У країнах Азії тенденція до зростання кількості 
провідних банківських установ. У 2000–2010 р. р. відбулася трансформація світового 
банківського сектора в умовах глобальних фінансових криз. У 2000 р. в структурі 
найбільших банків світу (за капіталом): 3 американські, 4 японські, англійський, 
французький, китайський. Збільшення кількості провідних банків у країнах Азії; нарощують 
свої позиції країни БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай). Поточний етап характеризується 
подальшою трансформацією глобального банківського сектора [4]. 

Дослідження фахівців Глобального інституту МакКенсі доводять, що зміни на 
кредитному ринку пов’язані зі змінами ВВП країн світу. Протягом останніх років відбулося 
підвищення показників кредитування в 15 найбільших країнах, що розвиваються близько на 
14 трлн. дол., що супроводжувалося пропорційним зростанням ВВП. Станом на 2015 р. 
рейтинг провідних банків за капіталом 1-го рівня очолюють чотири Китайські банки, два із 
яких утримують лідируючі позиції уже протягом трьох останніх років. П’яте місце посідає 
JPMorgan Chase Co (США), який був лідером у 2010 р. та займав третє місце у рейтингу 
2012 р. (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

TOP — 10 банків світу за показником капіталу 1-го рівня* 

№ 
з/п 

Назва банку 
Країна 

приналежност
і 

Місце у 
рейтингу 

2015р 

Місце у 
рейтингу 

2012р 

Місце у 
рейтингу 

2010р. 

Зміна 
позиції 
протягом 

5-ти 
років 

1 2 3 4 4 5 6 

1 
Industrial 
Commersial Bank 
of China 

Китай 1 1 7 +6 
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2 
China Constraction 
Bank Corporation 

Китай 2 2 15 +13 

3 
Agricaltural Bank 
of China 

Китай 3 5 - +3 

4 Bank of China Китай 4 3 14 +10 

5 
JP Morgan 
Chase&Co 

США 5 4 2 -3 

6 Wells Fargo&Co США 6 6 6 0 

7 HSBC Holdings 
Велика 
Британія 

7 7 5 -2 

8 Citigroup США 8 9 3 -5 
9 Bank of America США 9 - - - 
10 Banco Santander Іспанія 10 - - - 

* Джерело: складено автором самостійно на основі [5; 6]  
 

Згідно досліджень журналу «Банкір» (The Banker magazine), сукупний дохід усіх 
китайських банків рейтингу в два рази більший за аналогічний показник їх конкурентів з 
США та у десять разів вищий за дохід банків Великої Британії. Тому, очевидним є 
підвищення ролі банків країн Азії на міжнародному ринку, що також пов’язуємо із 
висхідними темпами їх економічного та інноваційного розвитку. 

Слід зауважити, що під час реалізації інвестиційних проектів на велику суму та з 
високою нормою прибутковості (яка перевищує ставку позичкового відсотка) та значними 
строками окупності витрат застосовується проектне фінансування. Загальновизнано, що 
основна роль у проектному фінансуванні відводиться комерційним банкам (табл. 2.3).  

В умовах ринкової економіки роль комерційних банків зростає. Вони не лише 
відіграють вирішальну роль в мобілізації інвестиційних ресурсів, виступаючи як фінансові 
гаранти здійснюваних інвестиційних заходів, але й являються фінансовими ініціаторами та 
організаторами реалізації інвестиційних проектів. 

Обсяги проектного фінансування по галузям економіки проаналізуємо у 2015, 2012 
та 2010 роках.  

У 2015 році найбільший обсяг фінансових ресурсів було направлено в енергетику, 
транспортну індустрію та нафтогазову промисловість. Загалом, тенденція залишилась без 
змін, однак, у 2012 році значно скоротився загальний обсяг коштів. Порівняно з показником 
2010 року, сукупний обсяг залучених фінансових ресурсів для реалізації проектів у 2015 році 
скоротився на 68 % й становив 123 605 млн. дол. США проти 208 174,00 млн. дол. США у 
2010 році.   

Проте, незважаючи на наведені вище низхідні тенденції, банківське проектне 
фінансування досить популярне у світі. Помітною є тенденція, що у розвинених країнах Азії 
та США, воно здійснюється за співучасті держави та банків, що зменшує ризики та стимулює 
розвиток інфраструктури, поліпшує інвестиційний клімат. Все ж таки, у світовому масштабі 
комерційні банки відіграють значну роль у фінансово-кредитному забезпеченні інноваційних 
проектів, примірюючи на себе роль не лише кредиторів, а й організаторів та інвесторів. 

З огляду на зазначене можемо зробити ряд прогнозів щодо майбутніх 
глобалізаційних тенденцій у банківській сфері та вітчизняних перспектив інтеграції у 
міжнародну банківську спільноту, а саме: 

- надалі глобалізація проявлятиметься з огляду на інтеграційні тенденції 
найбільших міжнародних банків; 

- важливим є підтримка технологічної рівноваги у банківському секторі розвинених 
країн та країн, що розвиваються; 
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- надалі, глобалізаційні тенденції перейдуть на якісно новий технологічний рівень, 
що зумовлено розповсюдженням віртуальних банківських відділень, перехід банківських 
послуг на електронну основу. 
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ПРИВАТБАНК:  НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ 

 
Націоналізація «ПриватБанку» у грудні 2016 року та триваючий донині процес його 

інтеграції в державний сектор банківського ринку змусили багатьох науковців та банківських 
регуляторів усерйоз задуматись над рядом ключових питань, пов’язаних із перевагами та 
ризиками застосування політики “Toobigtofail” («надто великий для банкрутства») в Україні 
[1]. Чи було банкрутство «ПриватБанку» неминучим за умов непроведення націоналізації? 
Чи справді загрожував повний дефолт найбільшого банку фінансовій стійкості банківської 
системи? Як трансформувались джерела системного ризику після націоналізації і які 
регуляторні заходи сприятимуть їх подоланню? 

Відповідь на перше питання дає ряд хронічних проблем «ПриватБанку», пов’язаних 
із низькою фінстійкістю та його нестійкою бізнес-моделлю, попри наявні технологічні 
новації, високу зручність та якість обслуговування. 

— Слабка підтримка з боку акціонерів. Банк програвав іноземним і державним за 
критерієм підтримки акціонерів та ризиків, пов’язаних з власниками, про що свідчили їхні 
напружені стосунки з владою, слабкі темпи формування резервів під кредитні ризики, 
затримки зі збільшенням капіталу, наявність простроченої заборгованості перед НБУ за 
кредитами рефінансування. 

— Здатність банку генерувати чистий процентний дохід (ЧПД) суттєво спадала 
починаючи з 2015 року через погіршення якості кредитного портфеля, що був сформований 
у процесі високо ризикового кредитування компаній, через ланцюжки офшорних компаній 
пов'язаних зі старими власниками 

— Надмірне зростання процентних витрат, необхідних для функціонування так 
званої бізнес-моделі «банка-пилесоса» стало додатковим фактором падіння ЧПД. Так, для 
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утримання вкладників банку №1 довелося утримувати депозитні ставки вище ринкових, 
відповідно постійно зростало відношення відсоткових витрат до доходів. 

— Значна частка позик пов’язаним особам, на яку опосередковано вказувала 
галузева структура корпоративного кредитування, оприлюднена в квартальних звітах банку, 
реальну якість яких було складно оцінити, також реалізовані уже після націоналізації ризики 
їх неповернення через проблеми в основному бізнесі або відповідні рішення 
колишніхбенефіціарів. 

Описані вище проблеми матеріалізувалися у формі падіння кредитного рейтингу 
Приватбанка, незадовільних результатів стрес-тестування НБУ та загострення проблем із 
ліквідністю, яку колишні топ-менеджери пояснювали суспільству інформаційними атаками 
на банк. На думку автора,  вони хоч могли підштовхнути власників піти на умови влади, їх 
важко назвати самодостатніми причинами націоналізації з огляду на більш глибинні 
підстави. 

Подальше збереження status quo було неможливим і загрожувало фінансовій 
стійкості системи через подальше збільшення обсягу кредитного ризику, загрози набігу на 
банк зі сторони вкладників після падіння ставок чи перебоїв з ліквідністю, а також з огляду 
на ймовірність загострення політичного протистояння влади зі старими власниками. Близько 
150 млрд грн. роздрібних депозитів Приватбанку і його гегемонія на ринку безготівкових  
платежів населення та малого і середнього ризику привели б до колапсу фінансової та 
платіжної системи в випадку банкрутства і необхідності миттєвої виплати інфляційно-
загрозливих сум з ФГВФО за рахунок платників податків. Відтак, націоналізація 
Приватбанку, яка була б руйнівною для системи у попередні періоди макрофінансової 
нестабільності та інституційної слабкості регулятора, нині виявилася вимушеним, але 
критично важливим кроком для запобігання загрозі подальшого нарощення інсайдерських 
кредитів, неконтрольованого зростання кредитних ризиків, не допустивши неминучого 
дефолту через нестачу ліквідності. 

З іншого боку, націоналізація Приватбанку сутттєво поглибила проблему 
неефективності держаного банкінгу в Україні. Внаслідок націоналізації найбільшого банку 
країни, падіння якого призвело б до системного колапсу, частка держави в активах 
банківської системи зросла до 53%, а за обсягом депозитів населення та кількістю відділень 
сягнула 60%. Без націоналізації ми отримали б два сценарії: або швидку втрату ліквідності та 
повний дефолт Приватбанку, або продовження рефінансування та нарощування 
інсайдерського портфеля і процентних витрат, що підвищили б суспільну ціну дефолту в 
майбутньому. Однак у довгостроковому періоді пряме управління державою системними 
банками загрожує конкуренції та ефективності банківського сектору, а також вимагатиме 
рішень щодо подальшої часткової або повної приватизації для збереження ринкової 
дисципліни та зменшення поля для корупційних ризиків. 

Шляхом скоординованих дій регуляторів та коштом суттєвих капітальних вливань з 
боку держави, оформлених у вигляді емісії ОВДП на суму 116 млрд грн [2], державі вдалося 
підтримати ліквідність банку для забезпечення усіх бажаючих зняти кошти з поточних 
рахунків та депозитів із можливістю дострокового розірвання, що призвело до неочікуваного 
зростання роздрібних вкладів у 1 кварталі 2017 року після падіння в перші тижні 
націоналізації. 

Втім ключовими задачами перед менеджментом лишаються: а) реструктуризація 
гігантського інсайдерського портфеля, формування резервів під кредитні ризики; б) пошук 
нового відповідального інвестора для компенсації втрат платників податків; в) зниження 
ставок і зміна бізнес-моделі, що на даний момент зберігає риси (націоналізованої) фінансової 
піраміди. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОЇ 
ЛІКВІДНОСТІ 

 
Анотація. Наголошено на актуальності вдосконалення системи управління ризиками 

банківської ліквідності, визначено основні принципи, що лежать в основі вдосконалення 
системи управління ризиками банківської ліквідності, визначено цілі створення 
інформаційного сховища банку. 

 
Багато банків намагаються вдосконалювати систему управління ризиками 

банківської ліквідності власними силами. Міжнародна практика показує, що якщо в банку 
немає внутрішніх консультантів-професіоналів, доцільно залучити зовнішніх консультантів. 
Але необхідно пам'ятати, що існує кілька форм роботи консультантів. Консультанти-
експерти приходять в банк і використовують свій досвід, щоб пояснити менеджменту банку, 
що потрібно робити. Тоді як процесні консультанти «витягують» відповіді із співробітників 
банку і забезпечують підтримку при вдосконаленні системи управління ризиками банківської 
ліквідності. Різниця між ними в тому, що банк контролює процесного консультанта, тоді як 
запрошеного експерта – ні. 

Тому при вдосконаленні системи управління ризиками ліквідності банку необхідно 
керуватися рядом принципів і всю роботу слід будувати виходячи з них. Основними 
принципами можуть стати: 

• ні в якому разі не знижувати ефективність системи управління банку в цілому; 
• роботи по вдосконаленню системи управління ризиками ліквідності проводити 

тільки під безпосереднім керівництвом перших осіб банку; 
• удосконалювати систему управління ризиками ліквідності силами персоналу і 

залучених зовнішніх консультантів на основі вивчення потреб [1]. 
Для досягнення позитивних результатів необхідно: 
• чітко уявляти цілі вдосконалення системи управління ризиками ліквідності 

проведених робіт; 
• представляти всю сукупність і послідовність дій; 
• передбачити конфліктні зони і не допускати виникнення негативних ситуацій, в 

разі ж їх виникнення вміти швидко і позитивно їх вирішувати; 
• вміти налагодити позитивну роботу спільно з співробітниками банку. 
Цілі визначаються на підставі домовленостей консультантів і керівництва банку. 

Природно, що для кожного банку цілі різні. Вони повинні бути реальними, конкретними. 
Терміни досягнення можуть бути 3-6 місяців і більше, але перші результати повинні бути 
через 2-3 тижні. Основний принцип: «2-3 тижні роботи пройшло, результати роботи на стіл». 

Як може проводитися робота? Все залежить від позиції керівництва банку. Позиції 
можуть бути наступними: перша (жорстка) – ось конкретне завдання, його необхідно 
вирішити, все інше консультантів не стосується; друга (м'яка) – конкретне завдання не 
визначається, а консультантам пропонується висловити свої пропозиції щодо вдосконалення 
системи управління; відтак, консультанти виконують конкретне завдання, в ході його 
виконання знайомляться з ситуацією і пропонують керівництву вирішення проблем. 

Досвід вивчення успішного функціонування банків в країнах з розвиненою ринковою 
економікою показує, що перед проведенням будь-яких серйозних заходів, керівники створюють 
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сприятливі умови для вдосконалення. Зміст подальшої роботи повністю залежить від конкретної 
ситуації в банку і бажань керівництва. Можуть вирішуватися окремі завдання, якщо керівництво 
банку вважає, що значних змін порядку функціонування системи управління ризиками 
банківської ліквідності не потрібно. Або ж може здійснюватися цілий комплекс робіт з 
переведення системи управління на якісно новий рівень.  

Вважаємо, що в нинішніх умовах всі роботи по виведенню системи управління 
ризиками банківської ліквідності на якісно новий рівень доцільно проводити керівництву 
банку із залученням невеликої групи консультантів й за умови активної участі співробітників 
банку. Для цього необхідно: 

1. Домогтися задоволення основних потреб керівництва банку і решти персоналу в 
інформації щодо ризиків банківської ліквідності. 

2. Створити систему операційних стандартів банку. 
3. Створити систему підготовки та прийняття рішень. 
При вирішенні першого завдання консультанти повинні, значно не відволікаючи 

працівників банку, визначити потреби керівництва і персоналу банку в інформації. 
Природно, перш за все визначаються потреби керівництва. Нерідко керівник точно не знає, 
яка саме йому інформація потрібна, але відчуває її відсутність [2]. У цьому випадку 
консультант розуміє або принаймні повинен зрозуміти, що відбувається, досліджувати 
процес на повноту інформації, визначити, якої саме інформації щодо ризиків банківської 
ліквідності не вистачає керівнику, і обговорити з ним це питання. 

Багато комерційних банків з метою отримання найбільш об'єктивної інформації про 
свій поточний фінансовий стан, в тому числі про поточний стан рівня ліквідності, 
розробляють спеціальні внутрішні форми звітності (включаючи щоденні), що полегшують 
отримання необхідних первинних даних. Результати такого аналізу мають не лише давати 
оцінку реальному рівню ліквідності, а й допомагати керівництву банку у виборі найбільш 
ефективних методів управління ліквідністю та ризиками ліквідності [3]. Для цього, в першу 
чергу, необхідно вивчення впливу різних чинників, прямо або побічно впливають на стан 
ліквідності банку. Кожен банк в залежності від специфіки діяльності розробляє свою 
методику аналізу, визначає перелік кількісних і якісних методів аналізу − від простих 
статистичних до використання сучасних прийомів математичного моделювання. 

Після того, як інформація надійшла в банк, вона повинна бути десь розміщена. 
Розміщення інформації в банку – надзвичайно важливе питання. Велика частина інформації 
може зберігатися в електронному вигляді. Оптимальною є дворівнева електронна система 
зберігання інформації. Перший рівень – інформація, що зберігається в підрозділах, другий – 
узагальнена інформація, що зберігається в інформаційному сховищі банку. Так зараз працює 
більшість європейських банків та їх досвід засвідчує раціональність функціонування 
інформаційних сховищ. Сучасні технології дозволяють створити інформаційне сховище і 
потім послідовно нарощувати його обсяги, розміщуючи інформацію по всіх напрямках 
діяльності банку. Такий варіант при правильному підході запускає механізм 
самовдосконалення системи управління. 

Звісно, інформаційне сховище неможливо створити за короткий проміжок часу тому, 
що процес накопичення інформації, а відповідно, і досвіду, вимагає часу, знань, необхідних 
технічних засобів і кваліфікованого персоналу. 

Важливими цілями створення інформаційного сховища банку є: 
• підвищення якості, прозорості та оперативності фінансової звітності; 
• централізація інформації щодо ліквідності з різних джерел; 
• скорочення операційних витрат за рахунок виключення дублюючих функцій та 

мінімізація ручної обробки даних шляхом уніфікації довідників і забезпечення одноразового 
введення повних, несуперечливих даних; 

• зниження операційних ризиків; 
• скорочення часу на формування звітності; 
• оптимізація бізнес-процесів підготовки звітності; 
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• підвищення надійності захисту інформації. 
Достовірні дані в інформаційних сховищах сприймаються як зрозуміле явище з двох 

причин. По-перше, побудова якісного інформаційного забезпечення, завдяки накопиченому 
досвіду, стала простим інженерним завданням. По-друге, розвиток інституту сервіс-
менеджерів у багатьох великих банках підвищує впевненість користувачів в якості даних. 

Для зручності використання даних, що утримуються в єдиному  інформаційному 
сховищі банку, воно повинно відповідати наступним вимогам: 

1. диференційований доступ до різних груп даних. Так, рядові співробітники банку 
можуть мати доступ тільки до визначеної частини зібраної інформації, а менеджери вищої 
управлінської ланки − до всієї системи аналітичних даних; 

2. можливість оперативної зміни даних, що утримуються в сховищі, у відповідності з 
установленою процедурою;  

3. можливість пошуку даних за різними критеріями. 
Безумовно, інформаційне сховище спрощує доступ до інформації банкуі є 

обов’язковим елементом функціонування будь-якого сучасного банку [4].Важливим є також 
питання створення аналітичних служб в банках, зараз в-основному ці служби тільки 
розвиваються, основним об'єктом їх діяльності є якісна інформація про операції банку та 
стан його ліквідності, але керівництву необхідно, щоб ця служба аналізувала також 
інформацію про ризики ліквідності. 
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КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА БАНКУ ТА ЇЇ ДОЦІЛЬНІСТЬ У СЬОГОДЕННІ 

 
Вступ. Комунікаційна політика банку, будучи одним із інструментів маркетингу, 

набуває особливої актуальності в банківській сфері. Цей процес пов’язаний з цілим 
комплексом причин: загостренням конкурентних відносин, викликаний падінням 
прибутковості, загальним падінням іміджу банків унаслідок економічної кризи та загальною 
недовірою населення до банківської системи. 
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Виклад основного матеріалу. Сучасний банківський маркетинг займається не лише 
прийняттям рішень щодо необхідності детального і ретельного вивчення потреб клієнтури, 
але й адаптацією до цих послуг, а також формулюванням рішень щодо активного вивчення 
питань з формування і стимулювання попиту на різні банківські послуги з метою збільшення 
обсягів їх реалізації, підвищення ефективності та загальної прибутковості діяльності банку. 
Окрім вищезазначеного, банківська установа має забезпечувати тісні взаємозв’язки зі своїми 
клієнтами. Середовище, у якому відбувається функціонування банку, як капілярами 
пронизане різними зв’язками, відносинами, у тому числі не тільки із клієнтами, але й з 
іншими банками.  

Саме ефективний комунікаційний процес забезпечує можливості залучення якомога 
більшого кола клієнтів до банку, зайняття провідних його позицій на ринку банківських послуг, 
чітке формулювання для громадськості соціальної ролі, визначення стереотипу сприйняття 
банківської установи суспільством та закріплення його в масовому сприйнятті – створення 
позитивного іміджу банку 

Комунікаційна політика банку — це система засобів взаємодії банку з потенційними 
та реальними клієнтами, спрямована на додаткове спонукання їх до споживання послуг 
даного банку [1, 248].  

Стратегія комунікації розробляється на основі прийнятої банком генеральної 
стратегії маркетингу з урахуванням відповідних стратегій в галузі продуктового ряду, цін і 
системи збуту. 

Особливе значення для збуту банківських кредитів домогосподарствам має вибір місця 
розташування точки їх продажу. Найбільш важливим індикатором місця розташування відділення 
(точки збуту) таких кредитів слугує купівельна спроможність району, що знаходиться в сфері 
впливу. Величина району залежить від виду і асортименту кредитів населенню, наявності і стану 
банків-конкурентів, що надають аналогічні кредити тощо. 

Багато в чому успіх комунікаційної кампанії визначається якістю звернень банку, 
спрямованих до цільової аудиторії. При підготовці звернення вирішуються питання про його 
зміст, структуру та форму. 

Для появи бажаної відповідної реакції від цільової аудиторії банк у своєму зверненні 
повинен уміло використовувати раціональні емоційні мотиви поведінки людей. Насамперед 
необхідно вирішити, у якій частині звернення слід розміщувати найбільш важливі 
повідомлення, щоб вони дали найбільший ефект. При цьому треба мати на увазі, що основні 
аспекти інформаційного повідомлення повинні з'являтися тільки після завоювання інтересу 
аудиторії. Крім того, в жодному разі не можна порушувати логіку викладу, оскільки це може 
спричинити нерозуміння суті самого звернення. 

Іншим важливим аспектом, що також стосується структури звернення, є питання про 
необхідність включення до нього контраргументів. Відсутність контраргументів може 
породити значну кількість небажаних питань. У той же час виклад у зверненні доказів 
протилежної сторони, навіть незважаючи на їх спростування, може не дати такого ефекту 
впливу на аудиторію, як за їх відсутності. Значною мірою вирішення цієї проблеми залежить 
від типу аудиторії, на яку розраховується дане звернення, а також від цілей комунікаційної 
кампанії банку [2]. 

Окрім звернень, важливу роль в банківських комунікаціях відіграє банківська 
реклама. Дієвість реклами виражається не тільки в зростанні популярності банку. Вона 
здатна здійснювати чималий вплив і на результати надання послуг. 

Саме завдяки ефективній рекламній кампанії банків здійснюється популяризація 
банківської системи загалом. Для того аби ефективно провести таку кампанію необхідно 
правильно здійснити процес просування банківських продуктів. 

Роль реклами в підготовці ринку та вдосконаленні процесу формування потреб 
виявляється вирішальною. Правильна постановка реклами банку (банківської реклами) передбачає 
розробку сукупності заходів щодо доведення до клієнтів відомостей про банківські продукти 
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(послуги), їх вигоди, властивості, якість, способи використання, умови і місця надання. Банківська 
реклама завжди носить двоїстий характер: інформативний і переконливий. 

З погляду банківської специфіки особливе значення має класифікація видів 
банківської реклами залежно від рекламованих об'єктів. 

Реклама банківськогопродукту (послуги) проводиться з метою ознайомлення 
клієнтів з новими послугами. 

Реклама кредитного інституту спрямована не на збут конкретної послуги, а на 
залучення уваги споживачів до певного банку. 

Реклама вигод клієнта від задоволення його потреб покликана стимулювати попит і 
спонукати до покупки. 

Рекламна кампанія банків завжди має позитивний ефект на споживачів, якщо її 
інформативність підібрана відповідно до потреб споживачів. Як видно з українського 
рекламного ринку, одними з найпопулярніших рекламних проспектів є проспекти таких 
банків як «Приватбанк», «Ощадбанк», «Райфайзен Банк Аваль», «Альфа-Банк» тощо. Вони є 
найбільш пізнаваними серед населення. 

Проаналізувати вплив рекламних кампаній на населення можна порівнявши розмір 
кредитів і депозитів фізичних осіб в банках. Як видно з динаміки, позитивний результат в 
отримали лише «Приватбанк» та «Укрсоцбанк» завдяки кращій політиці комунікаційній та 
збуту.  

Діаграма 1 
Динаміка обсягу кредитів фізичних осіб, наданих банками в 2014-2016 рр, в гривневому 

вираженні 

 
За даними рейтингу НБУ [5] 

Діаграма 2 
Динаміка обсягу депозитів фізичних осіб, отриманих банками в 2014-2016 рр гривневому 

вираженні 

 
За даними рейтингу НБУ [5] 

Висновок. Банківська діяльність забезпечує своє функціонування завдяки 
ефективній комунікаційній політиці. За допомогою рекламних акцій та кампаній банк не 
тільки примножить кількість своїх клієнтів і, як наслідок, розмір активів та пасивів, а і 
збільшить довіру  населення до банківської системи загалом. Це дасть змогу не тільки 
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позитивно змінити готівковий оборот серед населення, а і зменшити показники інфляції та 
збільшити економічне зростання в країні. 

Завдяки правильному просуванню банківських продуктів можна здійснити процес 
виведення банківської системи з кризи, мінімізувати відсоток банкрутства банків, який зараз 
перебуває на досить високому рівні. 

На сучасному етапі подальше удосконалення збутової і комунікаційної політики 
банків є необхідною умовою розширення не тільки депозитної, а і кредитної діяльності на 
банківському ринку. Це потребує від банків виважених рішень щодо вибору зони дії, 
активізації рекламної діяльності і застосування інноваційних комунікаційних інструментів 
просування на ринок кредитів для фізичних осіб. Суттєве значення для активізації діяльності 
банків у сфері кредитування споживчих потреб населення є забезпечення ефективності їх 
рекламних кампаній. 
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РЕГІОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНА  БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СТВОРЕННЯ, 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА  РОЗВИТОК  РЕГІОНАЛЬНИХ БАНКІВ  В СУЧАСНІЙ 
УКРАЇНІ 

 
Анотація. Досліджується  питання щодо  створення надійного інституційного 

середовище регіону, що передбачає розбудову регіонально орієнтованої банківської системи, 
зокрема забезпечення створення, функціонування та розвиток регіональних банків в Україні. 

 
Регіональність банківської системи є основою розвитку сучасної національної 

банківської системи, так і економічної системи регіону,  водночас забезпечуючи 
максимальне задоволення потреб клієнтів регіону, а регіональні банки як її учасники мають 
відшукувати нові форми участі в регіоні. Відтак,  регіональний банк – це банк, що здійснює 
спеціалізовані фінансово-посередницькі операції на території регіону з метою розвитку його 
економіки та успішність функціонування якого залежить від фінансового стану юридичних  і 
фізичних осіб даного регіону. За такого позиціонування регіонального банку у рамках 
регіональної обмеженості реалізується пряма залежність успішності діяльності банку від 
успішності розвитку регіону.  
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На нашу думку, варто виділити додаткові кваліфікаційні характеристики 
регіонального банку, що відрізняють його від інших кредитних установ, які функціонують на 
регіональному ринку фінансового посередництва, а саме:  

 банківські послуги реалізуються на ринку регіону;  
 пасиви банку формуються в основному за рахунок коштів фізичних і юридичних 

осіб регіону;  
 регіональний банк незалежний від фінансових ресурсів банків інших регіонів;  
 формування власного капіталу банку відбувається за кошти резидентів регіону. 
Зауважимо, що регіональні банки як домінуючі фінансові посередники можуть брати 

на себе роль лідерів із розвитку регіонів. А функціонування та розвиток регіональних банків 
може відбуватись двома способами: 

 появою нових банків; 
 зміною статусу і вдосконаленням функцій наявних банків. 
Ефективне функціонування регіонального банку потребує його участі у розвитку 

економіки регіону, тісної взаємодії з органами місцевої влади, ефективної продуктової 
політики й концентрації ресурсів у регіоні. 

Особливості функціонування регіональних банків обумовлюють застосування таких 
методичних підходів до визначення їх впливу на регіон, а  саме: 

 регіональні банки є невід’ємною складовою економіки області; 
 роль регіональних банків у соціально-економічному розвитку області оцінюється 

за допомогою економіко-математичного моделювання; 
 планування і прогнозування результатів діяльності банків варто виконувати в 

контексті їх впливу на розвиток регіону. 
На наш погляд, специфіка регіонального банку визначається концентрацією його 

активів у конкретному регіоні. Важливою також є форма власності на капітал. Вважаємо, 
місцеві органи влади й суб’єкти господарювання повинні стати співзасновниками й 
акціонерами таких банків,оскільки їх створення сприятиме задоволенню потреб економіки 
регіону. Участь місцевих адміністрацій – необхідність для таких банків, бо саме регіональна 
влада зможе їх підтримати і в разі потреби врятувати.  

Варто зауважити, що особлива ознака функціонування регіональних банків у 
зарубіжних державах – їх орієнтація на потреби місцевих громад, економіки регіону і його 
населення. Результатом роботи регіональних банків є сприяння соціально-економічному 
розвитку регіонів, фінансування регіональних проектів, обслуговування малого і середнього 
бізнесу та сприяння зайнятості населення, що вбачається важливим у контексті розвитку 
регіону.  

За сучасних умов, відсутність регіональних банків як основи регіонально 
орієнтованої  банківської системи не дозволяє повністю задовольняти потреби економіки 
регіонів України та уповільнює їх розвиток. 

Для реалізації функціонування регіонального банку треба дотриматись таких 
передумов: допомога держави і НБУ у створенні інфраструктури банківського ринку, 
активізація ролі місцевих органів влади у формуванні регіональних банків, регіональний 
банк повинен приносити прибуток і працювати на благо засновників, зміна ставлення 
регіональних банків до клієнтів: перехід від позицій «боротьба за гроші клієнта» до позицій 
«задоволення потреб клієнта й отримання прибутку». 

Через відповідні специфічні, притаманні їм функції – інвестиційну, 
системоутворюючу, стимулюючу, обслуговуючу, стабілізаційну та соціальну – регіональні 
банки впливають на суб’єктів економіки. За таких умов варто конкретизувати ці функції, що 
представлені в таблиці 1.  
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Таблиця 1 
Функціональний вплив регіональних банків на суб’єктів економіки  

Суб’єкти 
Функції 

Домашні господарства Суб’єкти господарювання Держава 

 
Інвестиційна 
 

Розширення спектру 
інвестиційних послуг; 
підвищення добробуту  

Розширення і модернізація 
виробництва; посилення 
конкурентних позицій 
 

Прискорення 
темпів соціально-
економічного 
розвитку  

Системо- 
утворююча 

Ефективна співпраця з 
іншими суб’єктами 
економіки 

Ефективна співпраця з 
іншими суб’єктами 
економіки 

Сприяння 
стабільному 
регіональному 
розвитку 

 
Стимулююча 
 

Ефективне використання 
заощаджень 

Ефективне використання 
фінансових ресурсів 

Стимулювання 
соціально-
економічного 
розвитку 

Обслуговуюча 

Забезпечення кредитними 
ресурсами; отримання 
доходів від заощаджень; 
доступність 
банківських послуг 

Кредитні ресурси для 
інвестицій і поповнення 
оборотного капіталу;  
доходи від депозитів; 
доступність банківських 
послуг 

Забезпечення 
реалізації 
державної 
політики 

Стабілізаційна 
Зниження ризику  
втрати заощаджень 

Зниження ризику  
втрати фінансових ресурсів  

Забезпечення 
стійкості 
банківської 
системи  

Соціальна 
Поліпшення  
добробуту і забезпечення 
благополуччя  

Збільшення обсягів 
виробництва і прибутку 

Підвищення 
якості  
та рівня життя 

 

Вищезгадані функції дозволяють позиціонувати регіональні банки як соціально 
орієнтованих учасників процесу реалізації програм регіонального розвитку, бо саме від  
ефективного функціонування регіонального банку залежить результативність його взаємодії 
з економікою регіону. 

Регіональні банки складають основу регіонально орієнтованої банківської системи, 
але крім них до вказаної системи входять територіальне управління НБУ; філії, відділення, 
представництва місцевих банків; філії, відділення, представництва інорегіональних та 
іноземних банків; банківські об’єднання, асоціації, які зареєстровані і діють на території 
регіону.  

Отже, створення, функціонування та розвиток регіональних банків надасть змогу 
регіонам країни вийти на якісно новий рівень економічного та соціального розвитку, 
оскільки нерівномірний доступ населення та суб’єктів господарювання до банківських 
послуг у регіоні ще більше підсилює диспропорції  та загострює депресивні тенденції у 
віддалених районах. 
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СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ: ЗВОРОТНІЙ БІК ФІНАНСОВОЇ 

ІННОВАЦІЇ 
 

У доповіді розглянуто негативні наслідки сек’юритизації банківських ризиків у 
контексті регулювання запровадження фінансових інновацій та надано рекомендації 
стосовно напрямків покращення регуляторної політики. 

 
У випадку коли мова іде про запровадження інновацій у банківській сфері 

учасниками ринку за власною ініціативою, завжди виникає питання яким чином реагують на 
ці зміни органи регулювання і нагляду, серед яких «законодавцем моди», поза сумнівом, 
виступає Базельський комітет. Серед інших вад базового підходу до регулювання, що 
знайшов своє відображення у рекомендаціях Комітету (Базель 1, 2, 3) однією з найбільш 
критичних є його неспроможність усвідомити ендогенність банківських і фінансових 
ризиків. Ці ризики не є апріорі даними: вони викають як наслідок рішень значної кількості 
економічних агентів, що функціонують у банківській і фінансовій системах [1]. Базовий 
принцип економічного аналізу (одна з форм якого сформульована, як «Критика Лукаса») 
зауважує на потребі враховувати зміни у поведінці агентів, у випадку зміни їх економічного 
або регуляторного середовища [2].  

З високою долею ймовірності можна припустити, що поява більшої частини 
фінансових інновацій може бути пояснена саме бажанням фінансових інститутів обійти 
регуляторні обмеження, по відношенню до яких вони субординовані (це ще називають 
регуляторним арбітражем). 

Для прикладу, розглянемо ті наслідки сек’юритизації, які не передбачалися 
регулятором. Спонукаючи банки до сек’юритизації з метою позбавитися від боргів, 
регулятор намагається зменшити ризик банкрутства банку. Але, діючи таким чином, 
регулятор, фактично, зменшує мотивацію банку до ретельної перевірки якості цих боргів, і, 
можливо, помітно підвищує ризик дефолту по цінним паперам випущеним у якості аналогу 
цього боргу. Проте, як правило, банківські, як, загалом, і фінансові регулятори, здебільшого 
застосовують санкції до покупців цих цінних паперів. Звісно, якщо регулятор дотримується 
строго мікропруденційного підходу і приймає до уваги окремо ймовірність банкрутства 
кожного окремо взятого банку, проблема мотивації може виникнути лише в двох випадках: 
(1) якщо ці цінні папери були придбані іншим банком (і ,таким чином,залишилися у межах 
банківської системи), або (2) якщо банк-емітент погодився (поза рамками існуючих 
договірних зобов’язань і з єдиною метою – зберегти репутацію) у випадку виникнення 
проблем надати покупцям компенсацію, наприклад, шляхом зворотного викупу цінних 
паперів за ціною, що вища за їх ринкову вартість. 

Отже, якщо банк-емітент безповоротно сек’юритизує усі свої кредити, регулятор, 
який дотримується у своїй діяльності концепції мікропруденційного регулювання, у цьому 
випадку взагалі не перейматиметься з того факту, що банк-емітент не прикладає значних 
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зусиль аби запобігти дефолту позичальника, і, таким чином, засоби його впливу 
спрямовуються на покупця сек’юритизованого кредиту. Але така манера поведінки справляє 
значний негативний вплив на фінансову систему в цілому і призводить, як засвідчила криза, 
до повного функціонального руйнування інших пов’язаних ринків. І, саме тому, існує 
потреба в тому, щоб банківський регулятор займав більш помірковану позицію з цих питань, 
не просто обмежуючи себе завданням оцінки ймовірності дефолту кожного окремо взятого 
банку, а приділяв увагу стабільності фінансової системи в цілому. У цьому випадку 
регулятор, на нашу думку, повинен, на противагу тому, що він фактично робив, посприяти 
тому, щоб банк-емітент залишив у себе певну частку сек’юритизованого портфеля 
(наприклад, один з найбільш ранніх траншів), що, у свою чергу, стимулюватиме банк 
приділяти необхідну увагу питанням оцінки якості його позичальників. Таким чином, точне 
визначення мети, яку ставить перед собою регулятор, є без сумніву, вирішальним фактором, 
і ця мета не має бути зведена просто до оцінки показника максимальної ймовірності дефолту 
для окремо взятого банку. 

Намагаючись висловитися просто але метафорично, можна сказати, що недавня 
фінансова криза може розглядатися як сек’юритизаційний Чорнобиль. Використання 
відносно нової технології в умовах поганого управління в обох випадках призвело до 
грандіозної катастрофи. На нашу думку, існує певна подібність між сценаріями цих криз. Так 
само, як атомні технології зробили можливим виробництво більшої кількості електроенергії 
за меншого використання палива, ніж це було б потрібно звичайним тепловим 
електростанціям, сек’юритизація заборгованості банків дозволила їм запропонувати 
економіці більші обсяги кредитування за значно меншої величини капіталу. У продовження 
аналогії можна сказати, що «якість» капіталу (палива) необхідна саме для такого банку, має 
бути надзвичайною, порівняно з капіталом звичайного банку, а акціонери банку, що 
вдаються до сек’юритизації, мають - як відповідальні власники - відноситися до цього зі 
значно більшою ретельністю і обережністю ніж акціонери звичайного банку. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕОБАНКІВ 

 
Анотація. Дане дослідження присвячене визначенню сутності та специфіки 

необанків як новітніх фінансово-кредитних установ покоління надсучасних ІТ, 
характеристиці основних світових тенденцій їх розвитку, а також формулюванню положень 
щодо перспектив подальшого розвитку необанків. 

Постановка проблеми. Протягом останніх років у світі спостерігається стійка 
тенденція до зростання рівня використання сучасних інформаційних технологій у реалізації 
фінансових послуг. Глобальна доступність до Інтернету, підвищена цікавість до соціальних 
мереж, он-лайн магазинів та універсальних пошукових систем, формування покоління смарт-
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фонів та мобільних додатків сприяла змінам у функціонуванні банківських систем, зокрема 
появі так званих необанків. Оскільки для України такий формат фінансово-кредитної 
установи є абсолютно новим, а закордоном вони з’явились не так давно, проте уже успішно 
завойовують ринок, виникає потреба у поглибленому вивченні даної проблематики. Зокрема, 
відповіді потребують питання щодо сутності необанку, його можливостей та перспектив 
розвитку у світі. 

Виклад результатів дослідження. Дослідження поглядів науковців та фахівців на 
діяльність необанків показали, що наразі не було запропоновано визначення даному терміну. 
Якщо звернемось до етимології поняття, то з’ясуємо, що слово було утворене шляхом 
додавання до уже звичного терміну “банк” компонента “нео-“ грецького походження (neos в 
перекладі з грецької – “новий”). На практиці такі банки також звикли іменувати онлайн- або 
директ-банками. У Великобританії їх відносять до челенжер-банків (challenger в перекладі з 
англійської – “той, хто кидає виклик”), так як спочатку такі установи прагнули захопити той 
сегмент клієнтів, які були незадоволені рівнем обслуговування у традиційних кредитних 
установах. 

Ми пропонуємо під необанком розуміти фінансово-кредитну установу, яка здійснює 
банківські операції, використовуючи для цього не офісні відділення, а виключно мережу 
Інтернет і сучасні технологічні платформи. Можливість появи таких банків в країні 
обумовлена рівнем її економічного і технологічного розвитку, наявністю прийнятої 
законодавчої бази і зрілої банківської сфери. Саме в таких умовах з’являється бажання 
просувати і експериментувати з різними варіантами банківських послуг. 

Особливістю необанків є те, що окрім традиційних банківських послуг (рахунки і 
операції за ними, кредити, управління капіталом, інвестиції, депозити тощо) вони прагнуть 
використовувати й новітні інструменти, наприклад, P2P-кредитування, краудфандінгові 
платформи, фінансових роботів-консультантів, криптовалюту. Також необанки, як правило, 
пропонують вищі процентні ставки, більш низький рівень комісій (або взагалі їх відсутність) 
і вищий клас обслуговування та підтримки. Звільнившись від застарілої ІТ-інфраструктури, 
вони мають більше можливостей створювати сучасні банківські продукти. 

Необанки або самі отримують банківську ліцензію, або оперують на базі одного з 
існуючих банків, фактичну купуючи оптом послуги у фінансової організації, яка надала 
ліцензію, і продаючи їх уроздріб своїм клієнтам. Першим шляхом йдуть більшість 
фінансово-технічних стартапів у Великобританії, яка в останні кілька років узяла курс на 
лібералізацію фінансової галузі. Другий обирають компанії з інших юрисдикцій, де 
отримання ліцензії є занадто дорогим і складним процесом. 

Окрім уже названих, необанки мають й ряд інших переваг. По-перше, вони роблять 
наголос на створенні найбільш сучасного інтерфейсу для користувача банківських продуктів 
на базі досить простого набору технологій, а також приділяють значну увагу високоякісній 
та оперативній підтримці своїх клієнтів. 

По-друге, необанки постійно працюють над розширенням та удосконаленням свого 
продуктового ряду, враховуючи потреби своїх користувачів (наприклад, миттєва оплата 
рахунків, можливість встановлювати тижневі ліміти витрат за картками тощо). 

По-третє, необнаки випереджають традиційних конкурентів за рахунок значно 
нижчого рівня комісійних для клієнтів. Це обумовлено тим, що звичайні банки не можуть 
надто знизити свою комісійну винагороду, так як за рахунок даних доходів вони покривають 
свої високі операційні витрати з утримання мережі відділень та підтримки ІТ. 

Говорячи про перспективи функціонування необанків у світі, варто зазначити, що 
вони як різновид фінтех-компаній значною мірою залежать від розвитку глобальних 
інвестицій у фінансові технології. Згідно даних компанії Accenture і фонду Partnership Fund 
for New York City, їх обсяг за підсумками 2014 року збільшилися в три рази і досяг 12,2 млрд 
доларів США [1]. Інтерес до таких інвестицій щороку зростає, про що свідчать заяви 
компаній Китаю, США, Канади, Великобританії. Тому майбутнє необанків у світі видається 
експертам досить перспективним. Галузь стала настільки популярною, що світові фінансові 
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столиці, такі як Лондон і Нью-Йорк, готові боротися за її монополізацію, приваблюючи 
необанки вигідними умовами реєстрації та оподаткування. 

У жовтні 2016 р. компанія Burnmark опублікувала звіт за результатами дослідження 
ринку необанків, згідно якого у світі нараховується 70 таких фінансово-кредитних установ 
(див. табл. 1) При цьому переважна більшість таких фінансових посередників розташована у 
Великобританії. 

Таблиця 1 
Розподіл необанків за країнами світу станом на жовтень 2016 р.* 
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* Джерело: [2, с. 5] 
 

Також цікавою є інформація стосовно того, які послуги надають необанки своїм 
клієнтам. Згідно того ж дослідження, 54% необанків здійснюють кредитування, 52% - 
надають строкові депозити, 42% - надають доступ до ощадних облігацій, 34% - здійснюють 
операції з кредитними картками, 25% - надають доступ до іпотечних кредитів та 
короткострокових депозитів, 21% - дозволяють управляти своїми заощадженнями та 
рахунками [2, с. 5]. Як бачимо, необанки надають практично такий же перелік послуг, що й 
класичний банк, у тому числі, такі традиційні операції як кредитування, відкриття 
депозитних та поточних рахунків. 

Якщо ж говорити про найбільш популярні сьогодні необанки, то варто назвати 
Monzo, Starling, Tandem, ING Direct, Fidor Bank та інші. На особливу увагу заслуговують 
Atom Bank та Number26, оскільки їх стрімке піднесення якнайкраще свідчить про потенціал 
розвитку необанків. Так, британський Atom Bank, що отримав ліцензію та розпочав свою 
діяльність у жовтні 2016 р., вже у грудні того ж року мав на депозитних рахунках понад 110 
млн фунтів стерлінгів. У той же час німецький Number26, розпочавши роботу на початку 
2015 р., менш, ніж за півтора року залучив 200 тис клієнтів у восьми країнах Європи [3]. 

Поступово зростає інтерес до необанків і в Україні. Колишні керівники Приватбанку 
наприкінці травня 2017 р. заявили, що вони спільно із партнерами, - Універсал Банк і iBox, - 
запустять восени 2017 р. перший український необанк [4]. Очевидно, що це стане відповіддю 
на сучасні тенденції розвитку мобільного банкінгу і початком появи в Україні принципово 
нових банківських установ. 

Висновки. Отже, поява нового покоління клієнтів, зміна їх очікувань на 
фінансовому ринку, активне застосування смартфонів для керування фінансами, новий 
підхід до регіонального управління, розширений доступ до новітніх технологій, - усі ці 
фактори разом із демографічними, соціальними, економічними та регулятивними чинниками 
сприяли звершенню революції у сфері банківського бізнесу, результатом якої стала поява 
необанків. 

Попри позитивні тенденції, пов’язані зі стрімким ростом необанків в останні 
декілька років, сьогодні ці новітні фінансово-кредитні установи усе частіше стикаються із 
рядом труднощів. Досягнення у короткий термін економії від ефекту масштабу, високий 
рівень витрат на залучення нових клієнтів, високий рівень конкуренції на ринку є тими 
проблемами, які необанки мають найближчим часом вирішити. Ситуація ускладняється тим, 
що вони повинні конкурувати не лише із традиційними банками стосовно витрат та доходів, 
а й протистояти таким споживчим брендам, як Google, Apple, WeChat та Uber, які мають 
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доступ до широкої бази даних клієнтів та можливість конвертувати великий асортимент 
фінансових інструментів. Слід очікувати, що вартість володіння контентом та забезпечення 
недоторканості персональних даних клієнтів, необхідність дотримання фінансової безпеки, 
недовіра до конвертації окремих платіжних засобів також вплинуть на діяльність необанків у 
майбутньому. Не варто забувати й про світові економічні та політичні зміни, які можуть 
значною мірою вплинути на даний сегмент ринку банківських послуг. Мова йде про Brexit, 
масову міграцію до Європи, появу надпотужних корпорацій у Китаї та Індії.  

Подальший розвиток необанків у світі пов'язаний або із захопленням постійної 
частки цільової аудиторії, або ж із швидким нарощуванням своєї присутності у банківському 
бізнесі. Незалежно від того, яким чином будуть залучені технології, головним для необанків 
лишиться збереження високого рівня модульності своїх послуг, здатність задовольнити 
клієнтів мікро-сегменту за рахунок персоналізованих продуктів, а у перспективі – 
можливість співпрацювати із сегментом бізнесу (насамперед, малими та середніми 
підприємствами). 
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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ В МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ 

 
Анотація. В статі досліджено методологічні аспекти проблеми визначення впливу фінансово-

кредитних інструментів на інноваційні процеси, фінансове забезпечення інвестиційних потреб суб'єктів 
МСБ, ролі інституційних інвесторів у мобілізації капіталу на інвестиційні цілі. Розроблено методологію 
оцінювання впливу фінансово-кредитних інструментів на інноваційні процеси МСП з використанням 
дескриптивної статистики та факторного аналізу. Запропоновано математичний інструментарій щодо 
оцінки стану та прогнозування розвитку інноваційних підприємств, прийняття маркетингових 
управлінських рішень, оцінки економічної ефективності інновацій. 

Ключові слова: мале інноваційне підприємство, банківські кредити, дескриптивна статистика 
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Постановка проблеми.На методологічному рівні проблему визначення впливу фінансово-
кредитних інструментів на інноваційні процеси, фінансове забезпечення інвестиційних потреб суб'єктів 
МСП досліджено недостатньо. Намагання визначити моделі, методи та механізми використання 
фінансово-кредитних інструментів з метою ефективного функціонування та стійкого розвитку МСП 
України зумовило актуальність даного дослідження. 

Метою дослідження є розробка методології та інструментарію оцінки результативності 
використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів. 

Об’єктом дослідження єпроцеси організації та управління функціонуванням і розвитком 
інноваційних підприємств. 

Результати дослідження. Розглянемо стартап, який займається просуванням контенту в 
соціальних мережах – Buffer. Серед відомих стартапів, Buffer займає особливе місце, так як це один з 
перших стартапів який надає повну статистичну інформацію щодо своєї діяльності. В якості основного 
показника ефективності діяльності підприємства будемо розглядати прибуток підприємства за місяць. З 
метою оцінювання ефективності використання фінансово-кредитних інструментів малим інноваційним 
підприємством, розглянемо помісячно історичні дані за період функціонування (січень 2012 – жовтень 
2016), які складають вибіркову сукупність (Sample) у вигляді часового ряду. 

Стартап Buffer протягом зазначеного періоду залучав наступні фінансово-кредитні інструменти: 
банківські кредити та кошти від гранту Hortizon 2020. Проаналізувавши статитстичні дані за вказаний 
період можна прийти до висновку що рівень прибутку, в залежності від типу залучених коштів, є різним. А 
отже, необхідно дослідити чи є суттєвою ця різниця. З цією метою розділимо обраний часовий ряд на дві 
страти (stratum) наступним чином:  

- Revenue due bank credit stratum – прибуток підприємства по тих місяцях, в яких в якості 
залучених коштів використовувались банківські кредити.  

- Revenue due Horizon 2020 stratum – прибуток підприємства по тих місяцях, в яких 
використовувались кошти гранту Horizon 2020. 

Здійснимо аналіз цих старт по відношенню до обраної вибіркової сукупності на основі 
інструментарію дескриптивної статистики. Зокрема, основними статистичними показниками, для аналізу 
визначених вибіркових сукупностей оберемо наступні:  

a) Середнє значення (Mean): , де n кількість спостережень, X i — прибуток, . 

b) Медіана ( )–  це величина, що розташована в середині ряду X i, розташованому у зростаючому 
порядку  X i . 

c) Середньоквадратичне відхилення (StDev) — показник розсіювання значень випадкової величини 

прибутку відносно середнього значення, . 

d) Стандартна похибка ( — є середнім квадратичним відхиленням вибіркових оцінок від 

значення параметра в генеральній сукупності . 

Аналіз всієї вибіркової сукупності та отриманих з неї страт, за вищенаведеними показниками, наведений в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Статистичні показники прибутку Buffer за місяць,тис.дол. 

Вибірка\Показник Mean Median StDev n 
Sample 114,624 119 37,068 103 3,652 

Revenue due bank creditstratum 138,394 139 25,773 71 3,059 
Revenue due Horizon 2020 stratum 68,094 65,5 14,759 32 2,609 
Джерело: розраховано авторами самостійно на базі [1, 2, 3]. 
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Виходячи з отриманих результатів зрозуміло, що статистичні показники по кожній страті різняться. 
Необхідно визначити чи суттєвою є ця різниця. Якщо різниця суттєва, то математичну модель 
прогнозування прибутку стартапу необхідно будувати окремо для кожної з страт. І навпаки, якщо різниця 
не суттєва, то модель для прогнозу можна побудувати для всієї вибірки загалом. 
Визначимо різницю між середніми значеннями страт та широту довірчого інтервалу цієї різниці. 
Показниками дескриптивної статистики, які будемо при цьому використовувати  є наступними: 

a) Mean difference – різниця середніх значень між стратами, 21 xx  ; 

b) StDev – середньоквадратичне відхилення різниці середніх значень між стратами, 

   
2

11

21

2211





nn

nn
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 ; 

c) df – кількість ступенів свободи для різниці середніх значень 221  nn ; 

d) )(xSE  – стандартна похибка для різниці середніх значень 
21

11
)(

nn
xSE diff   ; 

e) t-value – критичне  значення критерію Стьюдента для обраного значення рівня довіри  та 
кількості ступенів свободи; 

f) t-test – фактичне  значення критерію Стьюдента, 
SE

xx
t fact

21  ; 

g) і– 2,1i , номер страти. 
За вищезазначеними показниками отримуємо наступні числові значення, які наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Розрахункові показники різниці середніх значень 

страт Revenue due bank credit та Revenue due Horizon 2020 
Показник Значення 
Mean 70,301 
StDev 22,962 

 

4,889 
df 101 
confidence level 0,95 
t-value 1,984 
Lower limit 60,6024 
Upper limit 79,999 

Джерело: розраховано авторами самостійно на базі [1, 2, 3]. 
З таблиці 2 видно, що довірчий інтервал для різниці середніх є доволі широким. Тому доцільно провести 
перевірку статистичних гіпотез щодо значущості цієї різниці. Отже, висунемо нульову та альтернативну 
гіпотези щодо значущості різниць середніх. 
Виконання нульової гіпотези ( 0H ) свідчитиме про те, що 021  xx , тобто різниця середніх є не 

суттєвою і для прогнозування можна використовувати вибіркову сукупність загалом. 
Виконання альтернативної гіпотези ( H ) свідчитиме про те, що  021  xx , тобто прогноз необхідно 

будувати окремо для кожної зі страт. 
Результати проведеного тестування статистичних гіпотез наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Результати тестування статистичних гіпотез для різниць середніх 

Показник Значення 

Mean Difference 70,301 

)(xSE

0H 021  xx

H 021  xx
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SE 4,889 
df 101 
t-test 14,379 
Ratio of sample var 3,050 
p-value 0,002 

Джерело: розраховано авторами самостійно на базі [1, 2, 3]. 
Оскільки, p-value – ймовірність прийняття 0H  є значно меншою за 5%, то приймається альтернативна 

гіпотеза про значущість різниці середніх. Отже по-перше, ефективність залучених коштів від банківських 
кредитів є суттєво вищою за ефективність коштів отриманих від Horizon 2020. 
Висновки. Встановлено, що серед множини фінансового-кредитних інструментів, які використовуються 
малими інноваційними підприємствами найбільший розвиток підприємства забезпечує використання 
банківських кредитів. Внесені практичні рекомендації щодо удосконалення використання інструментарію 
дескриптивної статистики та імітаційного моделювання при оцінюванні інноваційного розвитку МСБ.  
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КРЕДИТНА ЕКСПОЗИЦІЯ КОНТРАГЕНТА – ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ВИКЛИК У 
ВИЗНАЧЕННІ ЦІНИ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 
Анотація. Сформульована проблема визначення післякризової справедливої ціни 

інструментів фінансового ринку.  
Постановка проблеми. Кредитна криза, яка була наслідком фінансової кризи 

продемонструвала, що процеси управління кредитними ризиками були неадекватними 
абсолютній більшості підходів, які використовувались фінансовими установами [3; 4]. 
Головною нерозв’язаною проблемоювизначення кредитного ризику було ігнорування 
неттінгу і фінансового забезпечення фінансових транзакцій до часу їх експірації. Введення 
міжнародним законодавством  ціни виходу із фінансової транзакції суттєво ускладнило 
оцінювання кредитного ризику контрагента, а саме: визначення ринкової позиції контрагента 
і збір ринкової інформації про неї; оцінювання потенційної майбутньої експозиції; постійний 
моніторинг загальної власної експозиції відносно нормативних лімітів; сценарний аналіз і 
стрес тестування; розробка нових методів управління ризиками; приведення лімітів до 
нормативних рівнів; приведення нормативних показників ризику до ринкових змін, ціни 
фінансових продуктів, регулювання тощо.Ціна виходу із фінансової транзакції суттєво 
ускладнила визначення цін фінансових інструментів, методології оцінювання ризику та 
оподаткування, зруйнувала докризові парадигми фінансової економіки у зв’язкуз новацією 
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про те, що ціна облігації на момент її експірації може відрізнятися від номіналу. У зв’язкуз 
цим, увійшли в історію:  

- Фундаментальні основи портфельних методів управління ринковими активами на 
основі моделі САРМ Г. Марковиця, У. Шарпа, Дж. Лінтнера [2]; 

- Фундаментальні теорії оцінювання доходності і ризику на основі VaR;  
- Фундаментальні здобутки, пов’язаніз використанням  моделей і методів 

оцінювання умовних фінансових зобов’язань на основі опціонної моделі Ф. Блека, М. 
Шоулса і Р. Мертона [1; 3; 4].   

 Результати дослідження.Всідокризові підходи, що використовувались при 
визначенні кредитного ризику базувались на припущенні існування безризикової відсоткової 
ставки, в післякризових умовах трансформації світової фінансової системи є неадекватними. 
Це є результатом втрати  чинності закону єдиної ціни, відсутності безризикової відсоткової 
ставки, фундаментальної зміни інтерпретації відсоткової ставки Liborі наявності базисного 
спреду для приведення майбутніх грошових потоків інструментів фінансового ринку для 
різних термінів їх експірації [4].  

Визначення кредитного ризику контрагента, з точки зору справедливого визначення 
ціни інструментів фінансового ринку, є однією із  ключових ідей щодо трансформації 
післякризової  парадигми визначення їх ціни. Такі зміни відбулись завдяки тому, що 
регуляторні вимоги до капіталу фінансової установи безпосередньо залежать від 
динамічного ринкового ризику, який супроводжується утриманням і обслуговуванням  
портфелю фінансових транзакцій з різними контрагентами. Ці вимоги принципово 
відрізняються від вимог до капіталу фінансової установи, згідно BaselI, BaselII, коли вони 
були умовними зобов’язаннями фінансової установи,у залежності лише від її кредитного 
ризику, який був безпосередньо пов'язаний лише з одним фактором – її кредитним 
рейтингом. Тобто, до кризи ймовірність дефолту до терміну експірації фінансової 
транзакціїне була динамічним ринковим параметром, що безпосередньо впливало на ціни 
інструментів фінансового ринку.  

Після кризи, приведена ціна інструментів фінансового ринку, наприклад, облігації 
може бути представлена сумою двох дисконтованих грошових потоків зважених 
ймовірністю дефолту PD і ймовірністю його відсутності.  

 Таблиця  №1. Грошові потоки дефолтної облігації  
Ціна 
обліг
ації 
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де, ),( ntB  - ціна облігації з часом t  у дискретні моменти n . OIS - безризикова відсоткова 
ставка. R - Ставка відновлення,  LGDR 1 . LGD - Частка втрат при дефолті. PD-
ймовірність дефолту. FV - частка від N - номіналу облігації, яка сплачується у випадку 
відсутності  дефолту. CF - майбутні грошові потоки купонних виплат.  
Зрозуміло, що ціна ризику дефолту, яка безпосередньо залежить від кредитної експозиції 
контрагента, є невід’ємною складовоюномінальної доходності облігації до моменту її 
експірації і буде дорівнювати різниці між номінальною доходністю облігації, яка за 
визначенням, коригована ринком на ціну ризику дефолту – імпліцитну ймовірність дефолту 
[4].  

Висновки. Фінансовою кризою було доведено, що ціна інструментів фінансового 
ринку безпосередньо залежить від кредитної експозиції контрагента, а у випадку його 
дефолту ціна облігації на момент експірації, за класичними припущенням 1),( TTB  не 
виконується. Післякризове міжнародне законодавство щодо регулювання фінансових ринків 
унормувало методи визначення цін інструментів фінансового ринку, за умови 1),(0  TTB  
введенням ціни виходу із транзакції [3; 4].    
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СТАН КРЕДИТНИХ СПІЛОК ТА ЇХ КОНКУРЕНЦІЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

 
Кредитні спілки займають значне місце у провідних економіках світу. На противагу 

цьому, стан українських кредитних спілок потребує змін. В ракурсі даної трансформації буде 
корисно розглянути досвід зарубіжних країн, а саме країн Північної Америки та Європи. І 
зважаючи на їх останні здобутки, сформувати шляхи покращення української ситуації. 

Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки», кредитна спілка - це 
неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх 
об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному 
кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів 
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кредитної спілки [1]. Головною проблемою функціонування кредитних спілок в Україні є 
недосконалість законодавчо-нормативного середовища й закріплення кооперативної природи 
кредитних спілок, зокрема значна обмеженість можливостей кредитних спілок у наданні 
фінансових послуг їх членам та юридичним особам. Крім того, законодавством не 
передбачено можливість виключення членів із кредитної спілки через їх некористування 
послугами протягом певного часу (наприклад, трьох років). Тому з часом у кредитних 
спілках виникають значні проблеми в проведенні загальних зборів, що суттєво впливає на 
організацію ефективного управління на традиційних кооперативних засадах. Оптимальним 
розв’язанням цієї проблеми є внесення змін до нормативно-правових актів, які 
регламентують діяльність кооперативних неприбуткових товариств та кредитних спілок. Для 
того, щоб усунути вказані недоліки потрібно дослідити зарубіжний досвід. Таким прикладом 
можуть стати США та Європа.  

Діяльність кредитних спілок в США регулюється Федеральним законом про 
кредитні спілки, який діє з 1934 року. Ціль цього закону полягає в тому, щоб зробити кредит 
доступним і забезпечити ріст економіки через національну систему некомерційних 
організацій – кредитних спілок. Відповідно до цього Закону, федеральна кредитна спілка – 
це кооперативне об'єднання, організовано відповідно до положень цього закону з метою 
сприяння ощадливості серед своїх членів та створення джерела кредиту для ощадних або 
виробничих цілей [2]. Законодавство щодо кредитних спілок в Європі розглянемо на 
прикладі Німеччини, як першій країні в якій з’явилися кредитні спілки. Але ні спеціальної 
окремої державної установи, яка б регулювала їх діяльність, ні окремого закону в країні 
немає. Крім того поняття «кредитної спілки» відсутнє, замість них у країні на законних 
засадах діють кооперативні банки [3]. На глобальному рівні, кредитні спілки представлені 
Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) [4]. Вона сприяє самодостатньою розвитку 
кредитних спілок та інших фінансових кооперативів по всьому світу, щоб розширити 
можливості людей шляхом забезпечення доступу до високої якості і доступних фінансових 
послуг. 

Не зважаючи на функціональну схожість кредитних спілок України та США, 
вітчизняні установи не мають тієї підтримки з боку держави, обмежені у розвитку на 
внутрішньому ринку. Натомість північно- американським довіряють на рівні світових банків. 
Довіра клієнтів створювалася роками, підкріплена підходами та менталітетом споживачів. 
Асоціації кредитних спілок США щорічно визначають кращі інновації на ринку та не просто 
нагороджують кращих менеджерів та установи, а і мають на меті принцип безперервного 
покращення діяльності. Саме цей досвід повинен бути перейнятий нашим урядом. 
Враховуючи досвід Європи перспективною для України, є універсалізація діяльності, коли 
кредитні спілки та кредитні кооперативи розширюють коло здійснюваних операцій, 
поступово перетворюючись у активних учасників кредитного та фінансового ринку.  

Світовий ринок кредитних спілок швидко розвивається. Кредитні спілки 
перебувають на підйомі в 2015 році, продовжуючи тенденцію минулих років. Загалом 
починаючи з 1995 року по 2015 кількість спілом збільшувалась на 38,9 % або на 23 619 
одиниць. При чому збільшується кількість великих спілок, а кількість дрібних спілом (між $ 
100- $ 500 млн) зменшується. Крім того збільшуються і основні показники їх діяльності, в 
тому числі і кількість членів кредитних спілок. Але з початком світової економічної кризи у 
2008 році їх кількість відносно різко знизилась на 8,8 % або на 4 359 одиниць. Це доводить 
інтеграцію кредитних спілом у економічні процеси. Кредитні спілки розподілені по світу 
дуже нерівномірно.  

В Україні ситуація дещо відрізняється від світових тенденцій. За інформацією 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
станом на 31.12.2015 кількість кредитних спілок зменшилась на 1 і склала 588 організації [5]. 
Характерно, що навіть африканські країни, не кажучи про латиноамериканські та азіатські, 
значно випереджають Україну. Отже, в той час коли у світі кредитні спілки розвиваються, 
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розширюється їх кількість, кількість їх членів та обсяги коштів, якими вони управляють, в 
Україні відбуваються навпаки негативні зміни.  

Для аналізу сучасного ринку кредитних спілок варто дослідити конкуренцію на 
цьому ринку в Північній Америці, як одного з найбільш розвинених. Для дослідження 
конкуренції виділяють наступні кількісні показники: показник концентрації бізнесу, Індекс 
Херфіндаля-Хіршмана, Індекс Розенблюта. Для розрахунку було сформовано вибірку з 
п’ятнадцяти найбільших кредитних спілок Північної Америки за обсягом активів та 
визначено їх частки [6].  

Таблиця 1 
Кредитні спілки Північної Америка  

№ Кредитна спілка Активи Частка Частка, % 
1 Navy Federal Credit Union 63632027594 0.3092154781 30.92154781 

2 State Employees' Credit Union 29477543683 0.1432441038 14.32441038 

3 Pentagon Federal Credit Union 17796419105 0.0864804793 8.648047926 

4 Boeing Employees Credit Union 13050764545 0.0634192961 6.341929609 

5 
SchoolsFirst Federal Credit 
Union 

10685617156 0.0519260244 5.192602441 

6 The Golden 1 Credit Union 8800995877 0.0427678364 4.276783643 

7 
Security Service Federal Credit 
Union 

8306658956 0.0403656400 4.036564004 

8 Alliant Credit Union 8131821537 0.0395160296 3.951602958 

9 
First Technology Federal Credit 
Union 

7342465830 0.0356802096 3.568020961 

10 Star One Credit Union 7200519635 0.0349904318 3.49904318 

11 San Diego County Credit Union 6730516805 0.0327064852 3.270648525 

12 
America First Federal Credit 
Union 

6387666084 0.0310404257 3.104042566 

13 
Randolph-Brooks Federal Credit 
Union 

6283652557 0.0305349791 3.053497906 

14 Suncoast Credit Union 5990779562 0.0291117828 2.91117828 
15 Digital Federal Credit Union 5967940533 0.0290007981 2.900079811 
Усього активів 205 785 389 459 - - 

Провівши розрахунки, ми отримали наступні значення:  
 Показник концентрації для трьох найбільших кредитних спілок - 53,9%  
 Індекс Херфіндаля-Хіршмана (ННІ)склав 0,14 
 Індекс Розенблюта (RI) склав 0,13 
Выявлено, що хоча концентрація на ринку висока (53,9% ринку знаходить у руках 

найбільших трьох кредитних спілках), але монополізація досить низька. Це означає, що для 
виходу на ринок нових кредитних спілок є місце, але конкурувати з найбільшими 
конкурентами буде досить важко. 

Аналіз показників фінансово-економічної діяльності кредитних спілок 
досліджуваних країн показав відставання вітчизняних установ від світових тенденцій 
зростання обсягів клієнтської бази. Аналіз наданих позик показав, що українські активи є 
більш ризиковані та короткострокові, у той час, як північноамериканські активи – більш 
дешеві та довгострокові – є запорукою стабільності на ринку фінансових послуг. 

Для розвитку діяльності вітчизняних кредитних спілок, на нашу думку, слід 
розробити низку заходів на законодавчому рівні, націлених на підтримку ринку фінансових 
послуг. Також слід ввести державні гарантії з повернення позик, зобов’язавши кредитні 
спілки резервувати гроші для страхування внесків учасників. Ефективним кроком з 
підвищення репутації кредитних спілок в Україні є ведення просвітницької діяльності про 
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кооперативний рух і фінансову грамотність населення. Запровадження на рівні держави 
системоутворюючих кредитних спілок за американським прикладом дасть змогу впровадити 
політику поглинання, об’єднання та партнерства, що, безумовно, підвищить надійність та 
авторитет кредитних спілок в Україні. 
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ЕВОЛЮЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. У роботі досліджено розвиток банківського кредитування населення в 
Україні протягом 1991 — 2016 рр. Визначено та проаналізовано основні періоди розвитку 
банківського кредитування населення в Україні.   

 
Виявлення тенденцій розвитку банківського кредитування населення можливе 

передусім за умови проведення його ретроспективного аналізу, що дозволить здійснити 
періодизацію даного виду кредитування в Україні та визначити чинники впливу на нього.  

У перші роки незалежності України банківське кредитування було майже відсутнє. З 
1991 по 1995 рр. відбувалося становлення банківського кредитування, його обсяги були 
незначні, проте зростали швидкими темпами. Згідно з даними Національного банку Укрїни  
сума кредитів, наданих комерційними банками в економіку України, зросла у 27 разів 
протягом 1992 року порівняно зі значенням попереднього року. Даний показник зріс у 15 
разів у 1993 році,  майже в 4 рази у 1994 році та більш, ніж у 2,5 рази у 1995 році[2, с. 89].  

Проте навіть за таких значних темпів росту обсяги кредитування не задовольняли 
потреби суб’єктів господарювання. Через ризикованість банківських операцій стримувалося 
вкладання грошей комерційних банків в економіку. Раніше видані кредити майже всі не 
поверталися.У зв’язку зі зниженням темпів інфляції з квітня 1994 року почала падати 
середня відсоткова ставка за кредити комерційних банків з 390 % у березні до 280 % у другій 
половині червня і до 173 % за останній тиждень липня 1994 року [5, с. 5]. Середньозважена 
відсоткова ставка за кредитами за рік становила 201,7 % і продовжувала спадати, що сприяло 
розвитку кредитування [2, с. 71].      

Отже, зародження банківського кредитування населення відбувалося в умовах 
нестабільної економічної ситуації під дією значної кількості факторів, які впливали на 
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Гетьмана», juliastrilchuk@gmail.com 
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економіку в цілому і банківську систему зокрема. За період з 1991 по 1994 рік статистичні 
дані щодо обсягів даного виду кредитування відсутні. Починаючи з 1996 року економічна 
ситуація в країні дещо стабілізувалася, почало розвиватися кредитування банками населення 
на задоволення потреб невиробничого характеру. На рис.1. представлена динаміка кредитів, 
наданих банками в економіку, в тому числі, наданих населенню.  

 

 
Рис.1. Динаміка обсягів кредитів, наданих банками України протягом 1991 – 2017 рр. 

Побудовано автором за даними [2; 3] 
Згідно з даними рис. 1. обсяг кредитів, наданих банками населенню, становив 135 

млн грн на кінець 1995 року і мав висхідну динаміку аж до 2008 року. До цього часу 
тенденції розвитку банківського кредитування в цілому та кредитування населення зокрема 
співпадали. Динаміка кредитування населення нерівномірна і характеризується зміною 
вектору, що зумовлює необхідність виділення періодів розвитку банківського кредитування 
в Україні.  

Перший період становлення та розвитку банківського кредитування населення 
почався з 1995 року і тривав до 1998 року. В цей час в Україні економічна ситуація дещо 
стабілізувалася. У 1996 році було проведено грошову реформу та введено в обіг гривню як 
єдиний законний платіжний засіб, що сприяло зниженню інфляції та позитивним зрушенням 
в економіці. Обсяги кредитів, наданих населенню, були незначними, але зростали швидкими 
темпами, випереджаючи приріст кредитування взагалі, частка кредиту, що розглядається, у 
кредитному портфелі банків мала тенденцію до зростання.   

У наступному періоді з 1999 року по 2001 відбувся злам встановлених тенденцій, 
темпи приросту кредитів, наданих населенню, знизилися, проте мали позитивне значення, 
їхня частка у загальному обсязі кредитування спадала. 

Починаючи з 2002 і до 2008 року включно спостерігався період, який 
характеризувався пожвавленням банківського кердитування населення в Україні. 
Відновилася тенденція до випередження темпів приросту банківського кредитування 
населення порівняно з кредитуванням в цілому. Максимальний приріст даного показника 
становив 170,27 % у 2003 році. Обсяги кредитування населення у даний період зростали як в 
абсолютному, так і у відносному вимірі, досягши у 2008 році максимального значення частки 
даного виду кредиту у загальному обсязі кредитування, а саме 38,21 %, а такожсуми залишку 
кредтів, наданих населенню — 280490 млн грн. 

За 2004 – 2007 роки реальна зарплата збільшувалася у середньому на 16,2 % за рік, 
що стимулювало зростання внутрішнього попиту — як споживчого, так і інвестиційного. У 
той самий час стабільність обмінного курсу протягом 2002 – 2007 років за високого рівня 
заробітних плат стимулювала прискорене зростання обсягів кредитування, зокрема фізичних 
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осіб. За 2004 – 2008 роки обсяги кредитування фізичних осіб збільшилися в 18,5 раза в 
номінальному вираженні, зокрема лише за 2006 – 2008 роки обсяги іпотечногокредитування 
збільшилися в 7 разів, що призвело до суттєвого зростання цін на нерухомість [1, с. 2]. 

Починаючи з 2009 року і до тепер відбувається наступний, післякризовий період 
розвитку банківського кредитування, який характеризується низхідною динамікою. Саме 
після 2008 року спостерігається розходження кривої кредитів, наданих всього, та кривої 
кредитів, наданих населенню (рис. 1). Це свідчить про те, що кредитування населення 
виявилося більш вразливим до зовнішніх шоків та коливань валютного курсу.  

Частка кредитів, наданих населенню зменшилася більш, ніж удвічі, порівняно зі 
значенням 2008 року і становила 16,35 % на кінець 2016 року. Це значення є безпрецедентно 
низьким за останні 10 років.  Лише у 2013 та 2014 роках сума кредитів, наданих фізичним 
особам, зростала. Приріст становив 3,1 % та 9,1 % відповідно. Зростання відбувалося 
виключно за рахунок курсової переоцінки, в той час як у валютах номінації кредитна 
заборгованість зменшилася. Протягом 2014 року спостерігалися труднощі з обслуговуванням 
кредитів домогосподарствами, особливо в іноземній валюті, у зв’язку зі зміною курсу гривні 
до основних  іноземних  валют, зменшенням реальної заробітної плати та внутрішньою 
міграцією [8]. Частка кредитів, наданих населенню, у загальному обсязі кредитів 
зменшується, починаючи з 2009 року. За даними НБУ [7; 4] діяльність банків у період 2013 - 
2015 рр. відбувалася на фоні зменшення депозитної бази банків, погіршення 
платоспроможності позичальників та зміни валютного курсу. За 2015 рік номінальний обсяг 
кредитування населення знизився на 17,2 %. Вагомим фактором, що впливав на зниження 
залишків кредитів протягом 2015 року, був статистичний ефект через ліквідацію низки 
банків. Як наслідок, зниження залишків за кредитами в національній валюті, наданими 
фізичним особам, прискорилося наприкінці 2015 року [6]. Даний показник продовжує 
падіння і надалі. Така ситуація частково спричинена тим, що банки не відновили у повному 
обсязі кредитування фізичних осіб після глобальної фінансової кризи 2008 року, оскільки 
такі види кредитування як іпотечне та кредитування на купівлю автомобілів є 
високоризиковими [9, c.147]. Слід зауважити, що у докризовий період обсяги кредитування 
населення зростали досить швидко, річний приріст у 2008 році становив 74,9 %. За дев’ять 
років спаду сума залишків кредитів, наданих банками України населенню, ще не досягла 
рівня 2007 року, але частка у структурі наданих кредитів значно зменшилася і встановилася 
на рівні 2003-2004 років. 

Отже, банківське кредитування наелення в Україні розвивається нерівномірно і 
характеризується наявністю періодів пожвавлення та спаду. Слід зазначити, що на стан 
банківського кредитування населення в тому чи іншому періоді впливає низка чинників, 
таких як рівень інфляції, зміна валютного курсу, зниження реальної заробітної плати та 
інших доходів населення, достатність ресурсної бази банків тощо.   

Банківське кредитування населення в сучасних умовах потребує відновлення та 
пожвавлення, яке можливе при поліпшенні макроекономічної ситуації в країні. Перед 
банківською системою стоїть завдання щодо активізації кредитування населення, що має 
потенціал для зростання і є одним із перспективних напрямків банківської діяльності.     
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УДК 336.71 

Любов Стрільчук 
Юлія Стрільчук5 

 
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В 

УКРАЇНІ 
 

Анотація. Робота присвячена аналізу ресурсної бази банків з позиції забезпечення 
розвитку банківського кредитування населення. Виявлено основні тенденції, що склалися  
стосовно залучення ресурсів та можливості оптимізації структури депозитних ресурсів. 

 
Банківський кредит для населення є одним із найпоширеніших видів кредиту, що 

відіграє значний вплив на розвиток економічних та соціальних процесів у країні. 
Кредитування населення, як і будь-яка інша банківська діяльність, розвивається 
нерівномірно завдяки дії значної кількості факторів, які справляють різновекторний вплив на 
його динаміку. До них можна віднести такі як економічна ситуація в країні, наявність 
платоспроможного попиту на кредити з боку населення, достатній рівень 
кредитоспроможності позичальників, вартість залучення ресурсів, рівень ліквідності банків, 
відсоткова ставка за банківськими кредитами для населення, доходи населення, обсяги 
депозитів, залучених банками від домашніх господарств, зміна валютного курсу, рівень 
інфляції, що представлений індексом споживчих цін, рівень безробіття тощо. Фактори 
впливу можуть мати прямий чи обернений зв’язок з обсягами банківського кредитування 
населення, тобто справляти позитивний чи негативний вплив на нього. Слід зауважити, що 
фактори поділяються на такі, що знаходяться у межах чи поза межами впливу банків чи 
банківської системи в цілому.  

Одним із найважливіших факторів, що відіграє значну роль у розвитку банківського 
кредитування населення  ресурсне забезпечення, оскільки лише за умови наявності 
достатньої кількості ресурсів можливе здійснення активних банківських операцій. Ресурси 
банків поділяються на власні, залучені та запозичені. Згідно з даними Національного банку 
України [3] в цілому по банківській системі станом на 01.05.2017 частка власного капіталу у 
                                                            
5Стрільчук Любов Василівна к. е. н.,доцент, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський 
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Стрільчук Юлія Ігорівна аспірантка кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», juliastrilchuk@gmail.com 



50 
 

пасивах банку становить 12,17 %, а частка коштів, залучених від населення та суб’єктів 
господарювання, крім банків та небанківських фінансових установ, складає 63,26 %. Це 
свідчить про те, що основним джерелом залучення коштів є суб’єкти господарювання та 
населення. Тому, проаналізуємо склад та структуру депозитів, залучених банками України 
протягом 2005 — 2017 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Депозити, залучені банками України протягом 2005 — 02. 2017 рр. (станом на кінець 

періоду) 
Період Депозити 

залучені 
всього, 
млн. грн 

У тому числі 

Депозити фізичних осіб Інші депозити 
млн. грн частка від 

загальної 
суми, % 

млн. грн частка від 
загальної 
суми, % 

2005 134754 74 778 55,49 59 977 44,51 
2006 185917 108 860 58,55 77 057 41,45 
2007 283875 167 239 58,91 116 636 41,09 
2008 359740 217 860 60,56 141 881 39,44 
2009 334953 214 098 63,92 120 855 36,08 
2010 416650 275 093 66,02 141 557 33,98 
2011 491756 310 390 63,12 181 365 36,88 
2012 572342 369 264 64,52 203 078 35,48 
2013 669974 441 951 65,97 228 023 34,03 
2014 675093 418 135 61,94 256 958 38,06 
2015 716728 410895 57,33 305 832 42,67 
2016 793475 444676 56,04 348 798 43,96 
02. 2017 782724 436924 55,82 345 800 44,18 
Побудовано автором за даними [1] 

Отже, за даними табл. 1 можемо зробити висновки, що основним джерелом 
залучення коштів є заощадження фізичних осіб, які протягом 2005 — 2017 рр. перевищували 
обсяги депозитів, залучених від інших суб’єктів економіки. Частка депозитів, залучених від 
фізичних осіб, за проаналізований період коливалася в межах від 55,49 % (у 2005 році) до 
66,02 % (у 2010 році). За період 2005 — 2008 рр. обсяг депозитів фізичних осіб поступово 
зростав. У 2009 році спостерігався відплив депозитів, який спричинений глобальною 
фінансовою кризою та викликаною нею панікою.  Після 2009 року відновлюється рівномірне 
зростання обсягу депозитів, залучених від фізичних осіб, проте 2014 та 2015 рр. 
охарктеризувалися  відпливом депозитів, що було викликано нестабільною економічною 
ситуацією у країні, значними коливаннями валютного курсу.  

В той же час обсяги депозитів, залучених від інших економічних суб’єктів, мають 
тенденцію до зростання, тобто вони не так підпадають під дію кризових явищ, оскільки 
юридичні особи зобов’язані тримати свої кошти на рахунках у банках. 2016 рік показав 
тенденцію до відновлення довіри населення до банків та зростання обсягу депозитів 
фізичних осіб, яке становило 8,22 % до попереднього року. Незважаючи на це, частка 
депозитів, залучених від населення, продовжує спадати. Отже, виявлена тенденція свідчить 
про поступове посилення ролі депозитів, залучених від суб’єктів господарювання, у 
структурі залучених коштів банків, проте найбільша частка все ще належить депозитам, 
залученим від населення.      

Слід зазначити, що для нормального розвитку кредитування, в тому числі і 
кредитування населення, банкам необхідно мати довгострокові ресурси. Тому доцільно 
проаналізувати структуру депозитів, залучених банками України за строками (табл. 2).  
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Таблиця 2. 
Депозити, залучені банками України, за строками  

протягом 2005 —2017 рр.   
Рік Депозити 

на 
вимогу, 
млн грн 

Частка 
від 

загальн
ої суми, 

% 

Депозити
до 1 
року, 

 млн. грн 

Частка 
від 

загальної 
суми, % 

Депозити 
понад 1 
рік,  

млн. грн 

Частка 
від 

загальної 
суми, % 

Всього 
депозити, 
млн. грн 

2005 50634 37,58 32922 24,43 51198 37,99 134754 
2006 62557 33,65 42762 23,00 80598 43,35 185917 
2007 93404 32,90 60618 21,35 129852 45,74 283875 
2008 107589 29,91 92912 25,83 159240 44,27 359740 
2009 119793 35,76 135357 40,41 79803 23,83 334953 
2010 152477 36,60 133499 32,04 130674 31,36 416650 
2011 174959 35,58 153983 31,31 162814 33,11 491756 
2012 185314 32,38 187948 32,84 199080 34,78 572342 
2013 205565 30,70 188831 28,18 275578 41,12 669974 
2014 250153 37,05 210442 31,17 214498 31,77 675093 
2015 305383 42,61 271454 37,87 139891 19,52 716728 
2016 364547 45,94 271849 34,26 157078 19,80 793475 
02.2017 360408 46,05 262657 33,56 159659 20,39 782724 
Побудовано автором за даними [1] 

На основі даних табл. 2.можемо зробити висновки, що довгострокові депозити, 
залучені банками України за проаналізований період не перевищували 45,74 % від 
загального обсягу залучених депозитів. З 2009 по 2013 рік спостерігалося зростання частки 
депозитів, залучених на термін понад 1 рік від 23,83 % у 2009 році до 41,12 % у 2013 році. 
Проте, починаючи з 2014 року даний показник зменшується. Водночас, спостерігається 
також негативна тенденція до зростання частки депозитів на вимогуз 30,7 % у 2013 роцідо 
46,05 % на кінець лютого 2017 року. Депозити на вимогу не можуть слугувати базою для 
розвитку кредитування внаслідок складності прогнозування їхніх обсягів, тому така динаміка 
свідчить про несприятливі зміни у структурі банківських ресурсів, що тягне за собою і 
погіршення умов для розвитку активних операцій, особливо довгострокових. Отже, на основі 
проведеного аналізу можемо зробити висновки про те, що якісний склад депозитної бази 
банків погіршується. 

Виявлені тенденції дозволяють виокремити напрямки, на яких варто зосередитися 
банкам, а саме зменшення портфеля депозитів на вимогу, нарощення портфеля строкових 
депозитів та довгострокових зокрема. Це можливо за умови використання ряду заходів, а 
саме методів ціонової та нецінової конкуренції. Зміна обсягів строкових депозитів та  
депозитів, залучених від населення має найбільший вплив на динаміку банківського 
кредитування населення. Лише за умови наявності строкових ресурсів, які можуть бути 
використані для кредитування населення, з’являється можливість більш точного планування 
та прогнозування майбутніх грошових потоків та полегшується процес управління активами 
і пасивами, зменшується депозитний ризик. 

Необхідність формування депозитного портфеля з позиції нарощення частки 
довгострокових депозитів виникає переважно у тих банків, пріоритетом яких є 
довгострокове кредитування. Одним із перспективних напрямків банківського кредитування 
населення є іпотечне кредитування, розвиток якого неможливий без нявності довгострокових 
ресурсів. Необхідно зауважити, що вартість довгострокових ресурсів вища, ніж 
короткострокових. Тому перед банківськими установами постає завдання вибору 
оптимальних інструментів залучення коштів. Використання методів цінової конкуренції веде 
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за собою збільшення вартості залучених ресурсів і таким чином зростання банківських 
витрат. Це вимагає або підвищення відсоткових ставок за кредитами, або зниження прибутку 
банку.   

В сучасних умовах в арсеналі банків є широкий ряд методів нецінової конкуренції, 
використання яких сприяє розширенню депозитної бази. До них можна віднести такі як 
реклама, підвищення рівня і комплексність обслуговування, розширення асортименту 
банківських продуктів, надання додаткових безкоштовних послуг, розташування філій у 
місцях, наближених до клієнтів, пристосування графіка роботи до потреб клієнтів [2, c. 137]. 
Також перевагою для банків порівняно з конкурентами є можливість відкриття депозитів 
онлайн, що не потребує витрат часу на відвідування офісу банку.  

Отже, ресурсне забезпечення відіграє важливу роль у розвитку банківського 
кредитування населення в Україні і потребує подальшого удосконалення шляхом 
формування оптимальної структури депозитного портфеля.  
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ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Анотація: Вплив інформаційних технологій є системним явищем, яке не тільки 

створює нові складові вартості, але й суттєво змінює процеси господарського 
використання існуючих матеріальних активів. Значення інформаційних технологій 
безпосередньо визначається і впливає на розвиток бізнесу. 

 
Становлення та розвиток сучасних соціально-економічних систем супроводжується 

зростанням значення інформаційно-інтелектуальних факторів господарської діяльності. 
З метою більш повного усвідомлення ролі та значення інформаційних технологій, 

цифрової революції у розвитку сучасного світу в цілому та України, зокрема, представимо 
додатково ключові аспекти: 

1. Цифрова революція й інформаційні технології, у більш широкому контексті, 
призводять до зміни природи інноваційних процесів на всіх рівнях. Наукові дослідження і 
розробки, які вимагали раніше більше часу та ресурсів, демонструють тенденцію до 
прискорення та здешевлення, реалізуються на основі нових бізнес-моделей. Разом з цим, 
більшість виконавчих директорів компаній в усьому світі зосередженні на розвитку 
інноваційного потенціалу своїх компаній. Традиційні індикатори оцінки та аналізу інновацій, 
такі як кількість патентів, обсяги отриманих ліцензій, рівень присутності на спеціалізованих 
технологічних заходах тощо,характеризують тільки частково сучасні інновації. 
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2. Компанії розвиваються під зростаючим тиском інновацій. У світі формуються дві 
групи компаній - одні компанії є технологічно залежними, а інші сектори бізнесу 
безпосередньо не пов’язані з сектором інформаційно-комунікаційних технологій. З позицій 
корпоративного управління слід говорити про рівень випереджання чи відставання 
інноваційного потенціалу компаній від світових чи галузевих тенденцій. 

3. Останніми роками інформаційні фактори є визначальними чинниками 
формування споживчого попиту. У науковій літературі говорять новий феномен під назвою 
«цифрова популяція», що визначає віртуальні чи мережеві спільноти. Такого роду соціальні 
феномени не підпорядковуються законодавчим чи іншим національним системам норм та 
цінностей. Фактично відбувається формування світового «віртуального» співтовариства, яке 
характеризується новими універсальними цінностями та правилами споживчої поведінки.  

Фактично під впливом цих складових сучасне ІТ підприємництво перебуває на «вістрі» 
світового розвитку, саме у цій сфері виникають та апробуються нові бізнес-моделі, нові 
системи моніторингу глобального інформаційного поля сучасних ринків тощо.  

Відзначимо, що обов’язковою передумовою розвитку ІТ підприємництва в Україні є 
розвиток та підтримка адекватної системи електронних платежів, яка представлена і 
банківськими сервісами, і альтернативними платіжними системами. Особливого значення 
цей аспект здобуває у контексті зростання обсягів придбання товарів українськими 
споживачами на світових торгівельних майданчиках. Рівень доступності, зрозумілість, 
надійність, безпечність і контрольованість фінансових операцій була і залишається 
ключовим фактором довіри українців до різного роду інформаційних рішень. Мова тут йде 
не тільки про приватних покупців, але й про корпоративних замовників, можливість 
підготовки та здачі фінансової, податкової звітності он-лайн для яких є сьогодні одним з 
ключових факторів забезпечення конкурентоспроможності.  

В українському сегменті ІТ бізнесу протягом 2015-2016 р. сформувалися наступні 
тренди, які визначають стратегії корпоративного розвитку суб’єктів господарювання: 

 Переведення Інтернет ресурсів на крос-платформну основу і розробка мобільних 
версій існуючих сайтів компаній, що зумовлено  зростанням частки продажу через мобільні 
гаджети. 

 Розробка швидких і дешевих систем мобільних платежів, що дозволять 
прискорити і суттєво здешевити віртуальні операції. Інтеграція систем електронних грошей з 
банківською системою України та світу. 

 Розвиток систем мультиканального маркетингу для встановлення більш тісного 
зв’язку зі споживачами та підтримки постійного спілкування з ними. Тут також варто згадати 
розвиток систем інтерактивної реклами, які не тільки впливають на інформованість 
споживачів товарів та послуг, але й намагаються «програмувати» їх споживчий вибір. 

 Розвиток аналітичних систем наповнення російськомовного та україномовного 
сегменту Інтернету, а саме збору та автоматичного опрацювання значних масивів інформації 
щодо діяльності чи присутності населення України в віртуальному середовищі, соціальних 
спільнотах тощо. 

 Віртуалізація функцій попереднього вибору товару шляхом розвитку он-лайн 
пробних версій інформаційних продуктів, контролю зі сторони споживача, залучення 
споживача до розвитку інформаційних продуктів. 

 Поширення інтерактивного контенту в віртуальних мережах, де споживачі 
долучаються до дій у ігровій манері, роблячи при цьому частково свій вибір. Наприклад, 
можливість формування та попереднього замовлення продукту он-лайн на безкоштовній 
основі, проектування складних систем кондиціонування та опалення тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 

Анотація. У дослідженні обґрунтовано взаємозв'язок між коливаннями 
економічного та кредитного циклів, проаналізовано етапи розвитку кризових явищ у 
банківському секторі України та виявлено особливості міжбанківського кредитування 
України в умовах циклічного розвитку економіки. 

Постановка проблеми. Характерною ознакою розвитку сучасної світової економіки 
є її циклічність, яка проявляється у коливаннях ринкової кон'юнктури, економічних 
диспропорціях, інноваційно-технологічних кризах, мінливості міжнародних фінансових 
ринків. Економіка розвивається не лінійно, а динаміка її розвитку має складний циклічний 
характер.  

Кожна фаза економічного циклу по-різному впливає на окремі сфери суспільного 
життя, у тому ж числі і на банківську систему. Так, наприклад, під час фази пожвавлення та 
піднесення активно розвивається кредитна та депозитна діяльність, зростають прибутки, 
основні банківські активи є низьколіквідними, бо задіяні у реальному секторі. І навпаки, у 
фази суттєвого спаду люди намагаються не тримати заощадження у банках, знижується 
обсяг депозитних операцій, майже відсутнє споживче кредитування, зниження обсягу 
резервів, необхідність тримати більшість активів у високоліквідній формі через що, 
відповідно, отримуються значні збитки. 

Результати дослідження. У сучасних умовах під впливом фінансової глобалізації 
починає активно проявлятися циклічність економіки загалом та кредитного ринку зокрема. 
За рахунок кредитних циклів провокується циклічність в реальному секторі економіки.  Це 
проявляється в збільшенні обсягів кредитування та інвестування на фазі економічного 
підйому та зменшенні в період економічного спаду. Таким чином, банки  посилюють 
коливання кредитного циклу, а також амплітуду економічного. 

Під  кредитним циклом розуміють сукупність фаз розвитку кредитного ринку, які 
характеризуються зростанням та зменшенням обсягу пропонованих кредитних ресурсів, 
попиту на них, а також швидкості їх руху та норми позичкового відсотку упродовж 
відповідного періоду, що є чинником для зміни показників в реальному секторі економіки. 

Цей рух відбувається хоча й нерівномірно, але безперервно (останні фази 
попереднього циклу накладаються на перші фази наступного), динаміка макроекономічних 
показників має хвилеподібний вигляд. У кінці попереднього і при народженні нового циклу 
(криза) відбувається погіршення показників; на нижньому рівні (депресія) встановлюється 
короткочасна рівновага; під час поширення нового економічного циклу (пожвавлення) 
показники різко зростають; на верхньому рівні піднесення (процвітання, бум) - досягнення 
рівноваги; потім знову спад (криза) тощо (див. рис. 1 [1]).  

Кожна фаза економічного циклу по-різному впливає на окремі сфери суспільного 
життя, у тому ж числі і на банківську систему. Так, наприклад, під час фази пожвавлення та 
піднесення активно розвивається кредитна та депозитна діяльність, зростають прибутки, 
основні банківські активи є низьколіквідними, бо задіяні у реальному секторі. І навпаки, у 
фази суттєвого спаду люди намагаються не тримати заощадження у банках, знижується 
обсяг депозитних операцій, майже відсутнє споживче кредитування, зниження обсягу 
резервів, необхідність тримати більшість активів у високоліквідній формі через що, 
відповідно, отримуються значні збитки. 
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Кредитні відносини між банками України формують міжбанківський кредитний 
ринок. Динаміка обсягів кредитування на міжбанківському ринку є дзеркальною динаміці 
банківського кредитування: обсяги залучених кредитних ресурсів на міжбанківському 
кредитному ринку відображають попит банків на кредитні ресурси, що утворився під 
впливом економічної ситуації в державі, та проектують обсяги кредитів, котрі надаватимуть 
комерційні банки. Динаміку обсягів кредитних ресурсів, наданих на міжбанківському 
кредитному ринку в Україні, у 2005–2016 рр. зображено на рис.2 

 
Рис. 2 Динаміка загального обсягу кредитних ресурсів, наданих на міжбанківському 

кредитному ринку України, у 2005–2016 рр., млрд.. грн. [2] 
Упродовж 2006–2008 рр. відбувалося поступове нарощування обсягів наданих 

кредитів на міжбанківському кредитному ринку, що відобразило фазу кредитного циклу – 
«зростання». 2008 року порівняно із 2007 р. відбулося стрибкоподібне зростання обсягів 
наданих кредитів на МБКР – у 2,15 разу, що відповідало фазі кредитного циклу – «кредитний 
бум», після якого наступила «криза» 2009–2010 рр., а обсяг наданих кредитів скоротився 
вдвічі. 

Із 2011 р. на міжбанківському кредитному ринку знову розпочалося пожвавлення, 
яке тривало впродовж 2011–2012 рр., а загальний обсяг наданих кредитних ресурсів на 
міжбанківському кредитному ринку на кінець 2012 р. становив 1 128, 63 млрд грн, що 
перевищило обсяг 2010 року на 532,38 млрд грн, або у 1,83 рази. 
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У 2013 р. відбулось  незначне скорочення обсягів кредитування на 19,3%. На кінець 
2014 р. обсяг наданих кредитів у абсолютному вираженні становив 1 559,79 млрд грн. Однак 
зростання було пов’язане зі значною девальвацією гривні, що відобразилося на збільшенні 
валютних кредитів у гривневому еквіваленті. У реальних обсягах, відображених у 
валютному еквіваленті, обсяг наданих кредитів на міжбанківському кредитному ринку на 
кінець 2014 р. зменшився порівняно із кінцем 2013 р. на 3%.  Після 2014 року обсяги 
кредитування різко зменшувались, так у 2015 році обсяг кредитів становив 1104,62 млрд. 
грн, а у 2016 році 331,98 млрд грн., що на 1227,81 млрд грн менше ніж у 2014 році. Таку 
ситуація можна пояснити нестабільною ситуацією в країні та недовірою населення до банків. 

Починаючи з 2014 р. в Україні спостерігається дестабілізація як банківської системи, 
так і фінансової стійкості держави загалом, причинами яких є політичні, фінансові, 
економічні та банківські кризи. Кількість проблемних банків у 2014 р. досягла 33, сімнадцять 
з яких були ліквідовані. Як наслідок, кількість банківських установ, які мали ліцензію НБУ, у 
2014 році зменшилось до 163 (у 2013 р. – 180 банків). Негативна тенденція продовжується і 
нині. На 01.12.2016 р. кількість банків, які мають ліцензію НБУ, зменшилось до 98 [2]. 

Отже, прогнозуючи розвиток діяльності банків у майбутньому необхідно 
враховувати циклічність розвитку економіки країни, що дозволить більш об’єктивно 
коригувати політику ризик-менеджменту у сфері кредитування, особливо в періоди 
прогнозного очікування фази економічного спаду та кризи. 

Висновки. Проведений аналіз доводить існування відповідного зв'язку між 
економічним циклом, та кредитним циклом, адже фактори, які призводять до зміни 
амплітуди коливань кредитного циклу, приводять до прямо-пропорційних змін у діловому 
циклі і навпаки. 

Так, криза 2008-2009 рр. як в світі так і в Україні, була перш за все обумовлена 
неефективним грошово-кредитним регулюванням, яке не враховувало циклічність розвитку 
економіки в цілому. Після значного економічного спаду впродовж 2014–2015 рр. економіка 
України продовжує демонструвати негативні тенденції.  Як показує світова практика, коли 
рівень проблемної заборгованості клієнтів у кредитному портфелі банку перевищує 10%, то 
виникає загроза економічній безпеці банку.  

Девальвація валюти на початку року та коригування тарифів на комунальні послуги 
призвели до зростання інфляції і, як наслідок, до збільшення проблемної заборгованості у 
банках країни. Зі збільшенням проблемної заборгованості відбувається збільшення обсягів 
резервів за кредитними операціями, що, своєю чергою, погіршує якість кредитних портфелів 
українських банків. 

Отже, на основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що зміна економічних 
циклів впливає на усі сфери суспільного життя, у тому числі і на банківську систему, 
розумне та виважене регулювання якої є надзвичайно важливим під час будь-якої фази 
циклу. 
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Анотація. У тезах проаналізовано основні тенденції людського розвитку економіки 
України. Звернуто увагу на тенденції фінансування та зміну індикаторів людського розвитку. 
Надано приклади та рекомендації стосовно можливостей розбудови національної системи 
людського розвитку за рахунок залучення ресурсів банків. 

 
Формування інноваційної парадигми сучасного глобалізованого суспільства здебільшого 

тісно переплітається із концептуальними умовами життєдіяльності та ділової активності 
людини, її спроможністю сприймати інноваційні зміни, пристосовуватися до ускладнень 
зовнішнього середовища, швидкими темпами його якісної еволюції та зростання конкуренції на 
міжнародних ринках. У свою чергу, саме людський ресурс становить резерв для відкриття 
прихованих можливостей національної економіки, її переходу на якісно новий рівень. Людський 
ресурс виступає базисом (фактором) технічного прогресу, який ініціює та підтримує не лише 
кількісні, але й якісні зміни у сучасному суспільстві. Крім того, у теоретичному аспекті в 
контексті макро- та мікро- економічних досліджень часто прослідковується пряма залежність 
економічного зростання від приросту людського капіталу.  

З огляду на актуалізацію питань людського розвитку в умовах еволюції вітчизняної 
ринкової економіки, численні дослідження багатогранних аспектів даного процесу знайшли 
своє відображення у працях вітчизняних та зарубіжних фахівців. Зокрема, сучасні 
дослідження теорії людського капіталу представлені працями М. Ажажи, Н. Голікової, О. 
Головінова, Т. Гордеевої, О. Захарової, О. Левчука, Т. Лех, Н. Перепелиці, Г. Прошак, І. 
Тараненко, Ю. Хайнацької, І. Чекан та інших. На питаннях людського розвитку зосередили 
свою увагу Е. Лібанова, О. Макарова, Л. Черенько, І. Курило та інші. Проте, недостатню 
увагу все ще приділено проблемам фінансування людського розвитку. Тому, метою нашого 
дослідження є обґрунтування можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів 
банків для цілей активізації висхідних тенденцій людського розвитку. 

Традиційно, на рівні національної економіки, основна частка ділової активності, яка 
пов’язана із активізацією людського розвитку фінансується за рахунок ресурсів державного 
бюджету. Адже, саме держава формує якісні пріоритети людського розвитку, визначає 
пріоритетні напрями та сфери застосування людського потенціалу. Проте, за даними 
Державної служби статистики України, на реалізацію національних пріоритетів людського 
розвитку щорічно виділяється далеко не найбільша частка фінансових ресурсів. Наприклад, в 
Україні у 2012 році було виділено 9,8 % фінансових ресурсів, а у 2015 році – лише 8,8 % за 
пріоритетним напрямом дослідження наук про життя, розвитку технологій профілактики та 
лікування захворювань [1]. Тобто, очевидним є те, що левова частка державного бюджету, 
виділеного для потреб інноваторів, іде безпосередньо на підтримку конкретної технологій. 
Натомість, часто без уваги залишаються ініціатори нововведень, з огляду на 
недофінансування відбувається втрата людського потенціалу для реалізації досліджень та 
розробок у майбутньому. 

В результаті, у 2016 році Україна посіла лише 84-е місце з 188 країн за Індексом 
людського розвитку (ІЛР), який щороку формується під егідою Програми розвитку ООН 
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(ПРООН), що на 3 пункти нижче порівняно з попереднім результатом. Значення Індексу 
людського розвитку України склало 0,743 пункту. Цей показник відноситься до високій 
категорії людського розвитку [2]. Проте, безперечно, загрозливою є сама низхідна тенденція 
зміни національних позицій у визначеному рейтингу. 

З огляду на наведену вище статистичну інформацію та результати аналітичних 
досліджень, для подолання зазначених вище негативних тенденцій не достатньо лише 
державних фінансових ресурсів, хоча, безумовним є те, що саме держава залишається 
основним джерелом фінансування людського розвитку, оскільки саме вона є гарантом 
соціальної безпеки та благополуччя громадян. Проте, прогресивний розвиток ринкової 
економіки в Україні вимагає залучення фінансових ресурсів також із інших джерел, які 
передбачають механізм, відмінний від прямого фінансування з державного бюджету. 

Зокрема, існує можливість реалізації національних соціальних пріоритетів за рахунок 
поєднання фінансових ресурсів держави із можливостями банків. 

Наприклад, у розвинених країнах поряд із спеціалізованими соціально-орієнтованими 
фінансовими установами, в економічних відносинах соціального інвестування також беруть 
участь великі роздрібні банки („High street banks” у Великій Британії або „Main street banks” 
у США). Це здебільшого роздрібні банки, які мають найбільше відділень та представництв у 
різних регіонах. Наприклад, у Великій Британії до банків цієї групи відносять Barclays PLC, 
Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS), Llyods TSB Bank PLC, HSBC Bank PLC. 

Банк Barclays PLC надає достатньо широкий спектр підтримки людського розвитку 
соціальних інвестицій. Зокрема, ключовими напрямами реалізації проектів соціальних 
інвестицій  Barclays PLC (Велика Британія) є наступні: 

- банкінг для змін (Banking on change) 
- будівництво молодого майбутнього (Building young futures) 
- простір для спорту (Barclays Spaces for Sports) 
- соціальна інновація (Social innovation) 
- наші люди (Our people) 
- різноманітність та включення (Diversity and inclusion) [3]. 
У рамках першого із зазначених напрямів увага приділена тому, що більше ніж 2,5 

млрд. людей у світі не мають доступу до фінансових послуг (депозит, поточний рахунок, 
кредит). Можливість користуватися цими послугами може змінити життя людей, дати шанс 
реалізувати свій потенціал. Тому, починаючи з 2009 року Barclays разом з рядом благодійних 
організацій взяв участь в унікальному партнерстві. Було проведено інформаційні заходи про 
банківські послуги та створено пересувні центри у найбідніших країнах світу, де люди 
витрачають менше, ніж два долари США на день. Серед них Єгипет, Гана, Індія, Кенія, 
Танзанія, Уганда та Замбія. В результаті, більше ніж 700 тис. осіб отримали доступ до 
банківських послуг. 

Будівництво молодого майбутнього – це спільна програма банку та ЮНІСЕФ. Мета - 
розвиток навичок, знань і впевненості молодих людей, які необхідні для влаштування їх 
власного малого бізнесу або пошуку роботи. Програма проходила протягом 2013 – 
2015 років у Бразилії, Єгипті, Пакистані, Уганді та Замбії. Результат – навчання близько 74 
тис. молодих людей. 

Для підтримки знедолених молодих людей, поліпшення їх перспектив на майбутнє, 
банк використовує силу спорту. Створено спільноти у соціальних мережах (близько 53 тис. 
осіб щотижнево користуються ними), заходи у молодіжних спільнотах Великої Британії та 
інших країн. Тобто, соціальна політика Barclays PLC є не лише компонентою людського 
розвитку на національному рівні, але й виступає однією із можливостей його активізації в 
контексті глобалізаційних змін. 

В Україні 6 квітня 2016 року Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)  та АТ «Ощадбанк» 
розпочали впровадження інноваційної програми, що забезпечить кредитування соціальних 
підприємств у національній валюті за низькими відсотковими ставками. Планується, що користь 
від реалізації програми в першу чергу отримають ті українці, які потерпіли від конфлікту на 
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сході країни, у т.ч. вимушені переселенці з південних та східних регіонів, а також інваліди, 
малозабезпечені жінки та представники інших незахищених суспільних груп [4]. 

Існують плани згідно з якими в результаті реалізації програми мають бути досягнуті 
цільові показники: 

- загальна сума кредитів в рамках програми протягом наступних трьох років складе 
100 млн. грн.; 

- сума одного кредиту перебуватиме у межах від 250 тис. до 2,5 млн. грн.; 
- програма гарантує, що для класичних соціальних підприємств (діяльність яких 

спрямована виключно на вирішення соціальних питань) ставка за затвердженим кредитом 
складатиме не більше 5% річних, а для тих, які витрачають суттєву частку своїх прибутків на 
фінансування соціальних підприємств або суспільно корисної діяльності – не більше 10% річних; 

- за період діяльності програми буде загалом видано 150-300 кредитів [5]. 
Джерелом фінансування кредитів є програма технічної допомоги Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID) вартістю 30 млн. доларів США, виконавцем якої є Western 
NIS Enterprise Fund. 

Таким чином, формування системи активізації людського розвитку в Україні має 
потенціал своєї реалізації з урахуванням фінансових ресурсів банків. В контексті аналізу 
зарубіжного досвіду та обґрунтування уже існуючих вітчизняних практик банківського 
фінансування людського розвитку можемо надати наступні рекомендації: 

- для банків варто звернути увагу на: можливі напрями активізації людського 
розвитку всередині банку та зовні; розглянути соціальні інвестиції, як можливість покращити 
власний імідж та залучити нових клієнтів; 

- для держави: розглянути банк у якості союзника в контексті реалізації національних 
пріоритетів; реалізувати заходи щодо поліпшення рівня суспільної поінформованості 
стосовно нагальної потреби стимулювання людського розвитку. 

Тобто, вітчизняні банки є достатньо перспективним каналом для залучення фінансових 
ресурсів для реалізації пріоритетів людського розвитку. Це дозволить зміцнити зв’язки між 
державою, суспільством та банками, що стане основою для виникнення позитивного 
синергетичного ефекту від такого співробітництва. 
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ТРАДИЦІЙНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІНГ: 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ  

 

Анотація. Описано характерні особливості обслуговування клієнтів через традиційні 
канали банківської установи та канали електронного банкінгу. Досліджено основні 
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відмінності між традиційними каналами банківського обслуговування та формами 
дистанційного банківського обслуговування. Проаналізовано тенденції розвитку 
електронного обслуговування в Україні. 

Постановка проблеми. Електронне банківське обслуговування набуває все більшої 
популярності серед клієнтів банківських установ. Розробка та впровадження систем 
електронного банкінгу суттєво впливають на процес банківського обслуговування та 
позитивно відображаються на привабливості банківських установ для існуючих та 
потенційних клієнтів. Однак ці тенденції зумовили формування нового підходу до продажу 
та надання банківських операцій та послуг. Цей підхід характеризується специфічними 
ознаками, які не притаманні традиційним формам обслуговування,  однак їх наявність 
робить процес банківського обслуговування значно привабливішим та зручнішим для 
клієнтів. Неякісне дослідження сутності цих ознак та неврахування специфіки електронного 
банківського обслуговування може призвести до значних фінансових втрат банку, що і 
пояснює актуальність дослідження за даною тематикою. 

Результати дослідження. Під традиційним банківським обслуговуванням розуміють 
взаємодію клієнта та банківського працівника безпосередньо через відділення банківських 
установ. Тобто для отримання певних послуг, консультацій і здійснення певного переліку 
операцій клієнту необхідно відвідати відділення банку та реалізувати свої права споживача в 
порядку «живої» черги.  

Протягом усієї історії функціонування банківських установ традиційна система 
обслуговування постійно удосконалювалася, що супроводжувалося покращенням 
обслуговування та видозмінами підходів до клієнта.  

Традиційне банківське обслуговування має такі характерні ознаки: 
1. Необхідність наявності стаціонарного локалізованого офісу – в залежності від 

рівня структурно відокремленого підрозділу це може бути офісне приміщення з різними 
будівничими параметрами, проте кожне із них потребує витрат на спорудження та 
оздоблення, утримання штату фахівців, оснащення технічними засобами та засобами 
безпеки, забезпечення поточними витратними матеріалами. 

2. Обов’язковість фізичної присутності клієнта в місці надання банківської послуги 
у визначений час роботи офісу, що позбавляє споживача можливості вільно та економічно 
витрачати власний час. 

 3. Наявність ризиків, пов’язаних з некоректною оцінкою та/або зміною оцінки 
прибутковості стаціонарного банківського офісу у зв’язку з неадекватною оцінкою 
маркетингової потужності регіонального ринку або внаслідок зміни ринкової потужності 
регіональної ділянки з причин активізації дій конкурентів, зміни зовнішньої інфраструктури, 
локального виснаження економічних потреб місцевого населення[1, c. 95]; 

4. Можливість отримання клієнтом усього спектру послуг відповідно до договору та 
в межах законодавчого правового поля (через відділення клієнт може здійснити будь-яку 
операцію в межах власних фінансових ресурсів); 

5. Висока вартість обслуговування (комісія за надання обслуговування), особливо 
для осіб, які не є клієнтами банківської установи; 

6. Операціоністом у процесі банківського обслуговування виступає кваліфікований 
працівник банку, а клієнт є лише замовником банківських послуг. 

При віртуальному (віддаленому) банківському обслуговуванні надання банківських 
послуг здійснюється дистанційно та не потребує безпосереднього відвідування банківської 
установи, що є привабливим як для банку, так і для клієнта. Обслуговування за допомогою 
систем віртуального банкінгу докорінно змінює формат взаємодії зі споживачем банківських 
послуг таким чином, що фокус системи банківського обслуговування переноситься на канал 
доставки банківських послуг – електронний банкінг як на технологію (а не на продукт), що 
дозволяє забезпечити потреби клієнтів у банківському обслуговуванні дистанційно. При 
віртуальному обслуговуванні переважно використовуються канали електронного банкінгу як 
інноваційного та найбільш ефективного інструменту доставки банківських послуг.  
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 Характерними ознаками віддаленого банківського обслуговування через канали 
електронного банкінгу є: 

1) оперативність – надання послуг та здійснення банківського обслуговування 
відбувається переважно миттєво; 

2) зручність – можливість користуватися послугами в будь-який зручний час та з 
будь-якої точки земної кулі; 

3) доступність – вартість користування послугами віддаленого обслуговування в 
декілька разів нижча порівняно з традиційною; 

4) різноманітність – багато банків пропонують різні канали віддаленого 
обслуговування (наприклад, Інтернет, мобільний та стаціонарний телефон та тощо); 

5) масштабність – можливість обслуговування більшої частки клієнтів та збільшення 
обсягів збуту тощо. 

Розглянемо основні відмінності традиційного та дистанційного (електронного) 
обслуговування. Їх перелік наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні відмінності між різними видами банківського обслуговування 

№ Ознаки Традиційна Віртуальна (віддалена) 
1. Часові рамки здійснення 

обслуговування 
Обмежені. Обслуговування 
здійснюється в чітко 
установлений час. 

Необмежені. Можливість 
цілодобового доступу. 

2. Швидкість 
обслуговування 

Залежить від кваліфікації та 
досвіду співробітника банку. 

Швидкість обслуговування 
миттєва. 

3. Підхід до обслуговування Гнучкий, проте обмежується 
невеликим різновидом каналів 
обслуговування. 

Гнучкий та здійснюється через 
будь-який зручний для клієнта 
канал  

4. Вартість обслуговування Висока, враховуючи витрати 
банку на утримання персоналу 
та відділень. 

Низька, досить часто послуги 
надаються безкоштовно. 

5. Масштаби 
обслуговування 

Обмежені розгалуженістю 
філіальної мережі та кадровим 
забезпеченням.  

Необмежені, можуть виходити 
за рамки географічного 
розташування банківської 
установи.  

6. Статус операціоніста в 
процесі обслуговування 

Функції операціоніста виконує 
співробітник банку. 

Функції операціоніста виконує 
клієнт банку. 

7. Порядок ознайомлення з 
новими послугами та 
акціями 

Потребує часу та затрат на 
рекламу  

Здійснюється оперативно, через 
sms- та e-mailрозсилку 

8. Витратна компонента 
функціонування системи 
обслуговування 

Ключовими є статті на 
утримання персоналу та 
відділень. 

Ключовими є статті на 
придбання і утримання серверів 
і на  програмний комплекс. 

Джерело: розроблено автором 
Відмінності між проаналізованими видами обслуговування є очевидними, і за даними 

таблиці цілком пояснюється превалювання електронного банківського обслуговування над 
традиційним, що свідчить про необхідність подальшого впровадження каналів електронного 
банкінгу у процес обслуговування клієнтів банку на вітчизняному ринку. 

У процесі обслуговування клієнта через системи електронного банкінгу 
прослідковуються декілька чітких особливостей, які не притаманні традиційним формам 
обслуговування: 

 віддаленість клієнта від банківської установи; 
 в процесі здійснення банківських операцій операціоністом виступає клієнт, а не 

кваліфікований співробітник банку (клієнт-операціоніст); 
 рівень якості обслуговування повністю залежить від функціонування 

автоматизованих систем самообслуговування та провайдера. 
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Ці основні особливості видозмінюють процес надання банківських послуг та 
створюють сприятливі умови для зміни профілю існуючих ризиків, що притаманні 
банківській діяльності. Вплив цих особливостей на процес обслуговування клієнтів через 
канали системи електронного банкінгу потребує детального аналізу, що дозволяє виявити 
ризики, притаманні цій системі організації процесу надання банківських послуг в процесі 
безпосереднього їх використання. 

Сьогодні системи електронного банкінгу використовують багато українських 
фінансових установ, і найпопулярнішою серед них є система Інтернет-банкінг. Найбільшими 
і найбільш технологічними учасники ринку вважають інтернет-сервіси Приватбанку, Альфа-
Банку, VTB Банку, ПУМБ, Райффайзен Банку Аваль, УкрСиббанку, Укрсоцбанку та 
Ощадбанку. Проте лідером на ринку Інтернет-банкінгу традиційно залишається Приватбанк, 
онлайн-послугами якого користується максимальна кількість клієнтів. Останнє посилюється 
тим, що цей банк є єдиним банком, у банкоматах якого можливе отримання коштів без 
банківської картки з використанням лише Інтернет-банкінгу. 

Висновки. Впровадження систем електронного банкінгу банківськими установами у 
процес банківського обслуговування та його комбінування з традиційними формами 
банківського обслуговування створює позитивні умови для розширення ринку збуту послуг 
та закріплення конкурентних позицій банку на ринку банківських послуг. Однак 
обслуговування клієнтів за допомогою електронного банкінгу характеризується 
специфічними особливостями: 1)віддаленість клієнта від банківської установи, 2)клієнт-
операціоніст; 3)рівень якості обслуговування повністю залежить від функціонування 
автоматизованих систем самообслуговування та провайдера. Ці особливості не притаманні 
традиційному обслуговуванню та розширюють профіль притаманних банківській діяльності 
ризиків, які потребують постійного моніторингу та контролю з боку банківської установи. 

Ринок українських банківських послуг характеризується значною відкритістю до 
імплементації систем електронного банківського обслуговування як з боку банківських 
установ, так і з боку клієнтів (особливо серед молодого покоління). Станом на початок 2017 
року банківська система України перебуває на стадії переходу від традиційного банківського 
обслуговування до домінування електронного банкінгу і такі банки, як Приватбанк, ПУМБ, 
Укрсоцбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ банк, ОТП банк, Укрсиббанк, Укрексімбанк 
активно намагаються збільшити частку обслуговування через віддалені канали.   
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ПРОБЛЕМНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ОСНОВІ GARCH – ПРОЦЕСІВ 

 
Анотація. У  своїй роботі банки завжди стикалися з позичальниками, які не в змозі 

повернути кредит. Проблемні активи негативно впливають на структуру банків та якість 
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кредитних портфелів, чинять тиск на показник достатності регулятивного капіталу банків, 
істотно понижують ефективність банківської діяльності, ускладнюють процес управління 
фінансовими потоками, знижують довіру вкладників та інвесторів до банківської системи, 
істотно зменшують можливості фінансування реального сектору економіки країни. В статті 
розглянуто один з методів економетричного аналізу з використанням GARCH-процесів, як 
засіб прогнозування проблемної заборгованості в кредитних портфелях банків. 

Ключові слова: банки, проблемна заборгованість, економетрика, GARCH-процеси. 
 
Постановка проблеми. Послідовність процесу управління проблемними активами 

банків передбачає етапи моніторингу працюючих кредитів, раннього реагування 
менеджменту на виникнення проблемних ситуацій щодо повернення кредитів, аналіз 
варіантів та вибір стратегії роботи з проблемними активами, відновлення функціонування 
проблемних кредитів, стягнення заборгованості за проблемними кредитами. На кожному із 
цих етапів застосовуються конкретні варіанти та методи роботи. Оцінка та аналіз основних 
характеристик проблемної заборгованості за кредитам є одним із найважливіших етапів 
моніторингу кредитного ризику, тому що ефективність подальших етапів моніторингу 
цілком і повністю залежить від адекватності такої оцінки. 

Мета дослідження полягає в розробці економетричних методів з використанням 
GARCH-процесів для аналізу та прогнозування проблемної заборгованості в кредитних 
портфелях банків. 

Результати дослідження. GARCH-процеси – це моделі з авторегресійною умовою 
гетероскедастичності (Generalized Auto Regressive Corditional Heteroskedastcty).  

Значна частина різного роду економічних досліджень базується на ґрунтовному аналізі 
динаміки одно- та багатовимірних часових рядів. Така динаміка часто повинна враховувати 
автокореляцію та гетероскедастичність як особливі складові волатильності економічних 
процесів та явищ у часі. Це означає, що економетричні моделі повинні розглядати наявність 
умовної гетероскедастичності та автокореляції у залишках моделі одночасно. Звідси залишки 
економетричної моделі мають певну закономірність зміни у часі, а не є випадковими і 
характеризуються умовною дисперсією. 

Покажемо особливості моделювання залишків у моделі з часовими рядами.  
Перша особливість. Нехай економетрична модель має вигляд: 

ttt uxy   , 

де залишки моделюються так: 

ttt vhu  ,       (1) 

де  ut – залишки моделі в період t; 
     ht – параметр гетероскедастичності залишків в період t (умовна дисперсія); 
vt – стохастична частина залишків ut . 

22
22

2
112211 qtqttptpttt uuuhhhkh    .  (2) 

 
В стандартній моделі GARCH  ut  має щільність стандартного нормального розподілу   

2

2

1 tv


            (3) 

 
Крім того, щоб забезпечити стаціонарність процесу, на коефіцієнти умовної дисперсії 

залишків (2) накладаються такі обмеження:  
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Можливі і інші обмеження. Наприклад .1
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ji  , тоді здійснюється перехід до 

IGARCH (інтегрований  GARCH) за тих же попередніх умов, але  k=0. 
Друга особливість.  Відноситься до закону розподілу залишків  vt . Якщо у GARCH (p, 

q) процесі цей  розподіл є нормальним, то у TGARCH (p, q) залишки  vt  розподілені за 

законом Стьюдента (t – розподіл), тобто як і в попередньому випадку  ttt vhu    , але  

vtмає   t – розподіл, який напишемо так: 
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     (5) 

 
Додатковий параметр  n  визначає платикуртозис, тобто товщину хвостів розподілу  vt . 
Третя особливість.  Пов’язана із розподілом vt , але залишки у моделі записуються так: 

t
n
tt vhu 
1

 

де 
22

22
2

112211 qtqttptpttt uuuhhhkh    , 

 
і де передбачається, що  vt  має щільність стабільного розподілу. Його важко описати 

формалізовано, тому пропонується використовувати логарифм характеристичної функції: 
2||)(log ctE tt  .      (6) 

 
Зауважимо, для GARCH – процесу  α=2,  а в моделі S GARCH  α  доцільно оцінити. 

Також звернемо увагу, що для GARCH  і  Т GARCH- процесів значення дисперсії для 
декількох перших (або до вибіркових спостережень можна встановити на рівні емпіричної 
дисперсії часового ряду. Але у випадку  S GARCH  цю процедуру використовувати 
недоцільно. Замість неї по певній частині початкових спостережень підбирається стабільний 
розподіл і отриманий в результаті масштабований параметр треба використовувати для того, 
щоб задати початкове значення умовної дисперсії GARCH – процесу. 

Четверта особливість. Полягає в тому, що у економетричну модель безпосередньо 
додається гетероскедастичність , тобто рівняння регресії запишеться так: 

ttt

tttt

vhu

uhxy



 
      (7) 

 
При цьому  

22
22

2
11 qtqttt uuuh         (8) 
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Компонента  ht , що вводиться  безпосередньо у рівняння регресії, враховує вплив 
волатильності часового ряду на залежну yt . Зауважимо, що  vt , як правило, має нормальний 
розподіл, але можна використовувати і стабільне або  t – розподіл. 

Висновки. На сьогоднішній день, здійснення наукових досліджень, спрямованих на 
вдосконалення методичних підходів до прогнозування та управління проблемними 
кредитами у банківській сфері є одним з першочергових завдань. В статті запропоновано 
один з методів економетричного аналізу прогнозування проблемної заборгованості в 
кредитних портфелях банків з використанням GARCH-процесів. 
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НЕФІНАНСОВИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 
Анотація. У роботі досліджено сутність поняття «банківські послуги». Проведено 

компаративний аналіз нефінансових банківських послуг, що надаються на території України. 
Зроблено висновки щодо сучасного асортименту нефінансових банківських послуг. 

Розширення асортименту послуг, що надаються банківськими установами, обумовлене 
насамперед боротьбою за клієнтів. Ця конкуренція підсилюється кризовими явищами в 
економіці країни, недовірою населення до банківської системи в цілому. Наявність 
конкуренції в цьому випадку виступає в ролі мотиватора до пошуку нових шляхів та 
прийомів у збережені та завоюванні нових сегментів ринку. За допомогою сучасних 
технологій, мережі Інтернет, створення сервісів банкінгу та еквайрінгу відбуваються 
інтеграційні процеси банківських послуг, що стали вже звичними для громадян. Орієнтація 
на споживачів призвела до впровадження послуг, які не є типовими для банківської 
діяльності. Метою даної роботи є порівняльний аналіз нефінансових банківських послуг, які 
наявні на ринку. 

Аналіз досліджень щодо визначення терміну «банківські послуги» виявив відсутність 
узгодженості між науковцями. У даній роботі пропонується під терміном «банківські 
послуги» розуміти (может, упростить до «Під терміном розуміється»?) будь-які банківські 
операції та дії працівників банку щодо задоволення потреб клієнтів банківських установ, а 
також операції, що здійснює клієнт банку дистанційно завдяки використання 
запропонованих банком можливостей інтернет-банкінгу; які зазвичай пов’язані з рухом 
грошових коштів та можуть надаватися як на платній, так і безоплатній основі 
(консультування, впровадження нових технологій тощо). При цьому ринок банківських 
послуг визначається як особливе соціально-економічне середовище, систему економічних 
відносин з продукування та обміну специфічного товару – банківських послуг [Данилова, 
34].  

Нефінансові банківські послуги можна віднести до нетрадиційних послуг, якщо 
порівнювати їх з розрахунково-касовим, кредитним і депозитним обслуговуванням, які є 
характерними для банківської діяльності та з’явилися досить давно. Тобто поняття 
«нетрадиційні банківські послуги», у трактуванні сучасних науковців, ототожнюється із 
поняттям «інноваційний продукт» у сфері матеріального виробництва. Безперечно, що так 
само, як всі інноваційні продукти, у порівнянні з традиційним банківським обслуговуванням 
нетрадиційне, зокрема – телебанкінг, мобільний банкінг, інтернет-банкінг тощо – надає 
вагомі переваги, як банківській установі, так й споживачу:  

– значно підвищується ефективність роботи як банку, так і клієнтів;  
– знижуються витрати на залучення нових клієнтів;  
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– швидкість обслуговуваних клієнтів обмежується не кількістю та спроможністю 
окремих філій та відділень банку, а чинниками, якими значно легше керувати, зокрема 
потужністю комп'ютерної мережі;  

– підвищується якість роботи з клієнтами банку [Шпильовий, 30]. 
Компаративний аналіз було проведено на основі послуг, що пропонуються наступними 

банками: ПАТ «ВТБ БАНК» [3], АТ «Ощадбанк» [4], ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» [5], АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» [6], АТ «УкрСиббанк» [7]. Перелік нефінансових послуг 
представлено в табл. 1: 

Таблиця 1 – Нефінансові банківські послуги 

 Поповнення 
мобільного 
рахунку 

Оплата 
комунальних 
послуг 

Робота зі 
страховими 
компаніями 

Благодій-
ність 

Наявність 
мобільного 
додатку 

NFC 

ПАТ «ВТБ 
БАНК» 

+ + + - + + 

АТ «Ощадбанк» + + - - + + 
ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАН
К» 

+ + + + + + 

АТ 
«Райффайзен 
Банк Аваль» 

+ - - - + + 

АТ 
«УкрСиббанк» 

+ + + - + - 

 
Слід зазначити, що інноваційною технологією, яку використовують українські банки, є 

NFC-гаманець, що побудований на платформі MDES (Mastercard DigitalEnablementService). 
За його допомогою можна розрахуватися в торгових центра, АЗС, кафе за допомогою 
телефона з вбудованим чіпом та встановленим відповідним додатком. 

Окрім представлених вище пунктів окремі банки мають більш широкий спектр 
нефінансових банківських послуг. 

Так ПАТ «ВТБ БАНК» пропонує клієнтам VTBPrivateBanking наступні послуги: 
– консультаційні послуги в напрямках успадкування, захисту капіталу та 

плануванні придбання власності; 
– Lifestyle management: оздоровчі програми; покупки та індивідуальний шопінг; 

оренда яхт та літаків; розваги та відпочинок; хобі та колекціонування; 
– консьєрж-сервіс: організація поїздок та рейсів, бронювання і придбання квитків; 

рекомендації з вибору ресторану і бронювання столиків; планування дозвілля, допоможуть 
придбати квитки на заходи; покупку і рекомендації щодо подарунків; організацію всіх видів 
охорони і безпеки; 

– Smart Аir Pass — комплексна організація мандрівок повітряним транспортом; 
– міжнародне водійське посвідчення IDG Inc. – посвідчення особи, що діє у понад 

200 країнах світу. З ним можна зняти номер у готелі, відкрити рахунок у банку, керувати 
транспортним засобом чи орендувати його практично в кожній точці земної кулі. 

Найбільшу кількість нефінансових послуг має ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», який є 
найбільш інноваційним на цьому сегменті ринку. Так, за допомогою системи «Privat24» 
користувачі можуть обрати наступні послуги: 

– придбання квитків на користування залізничним, авіа, автобусним транспортом, 
замовлення готельних номерів та купівля квитків на дуже широкий асортимент 
заходів; 

– замовлення їжі, доставка води та вина; 
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– замовлення gift-карток для таких мереж як: «Ашан», «Yakaboo.ua», «FitCurves», 
«Megogo», «Prostor» та інші; 

– замовлення квітів; 
– замовлення таксі; 
– співпраця зі сервісом «Blablacar»; 
– оплата послуг в Ігровому центрі, серед яких є наступні великі компанії: «Steam» та 

«WARGAMING». 
Проведений компаративний аналіз свідчить про наявність спільних послуг, що 

притаманні банкам України. Серед цих послуг слід виділити два банки, які пропонують 
більш широкі можливості для своїх клієнтів, а саме: ПАТ «ВТБ БАНК» та «ПАТ КБ 
ПРИВАТБАНК». Інноваційна діяльність цих банків у сфері додаткових послуг позитивно 
впливає на їх конкурентоспроможність шляхом залучення нових клієнтів, надання більш 
зручних та швидких послуг порівняно з іншими банківськими установами. 
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BANKING LOANS  AND CREDIT LINES IN EUROPEAN UNION 
 
Banking resources play very important role in the SME’s development. They represent the 

most huge and powerful financial support for the enterprise from outside sources. The scope of 
these thesis is to analyze the activity of SMEs in some European countries due to the bank loaning. 
As we can see from the pic. 1. bank loans and credit lines take the biggest shares in structure of 
SME’s financing in EU-28. 
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Pic.1. Using bank loans and credit lines by SMEs in EU-28 in 2016* 
*The graph was built on the base of [1]. 
Having such high indicators, last time banks meet some changes, caused by developing 

another alternative resources. For example, in Belgium, out of those SMEs who applied, 5% of 
bank loan applications were rejected (compared to 7% at EU level). In addition to the problem of 
loan applications being rejected, 7% of companies who successfully applied received less than they 
applied for (EU average: 10%) and 1% reported that they declined the loan offer from the bank 
because they found the cost unacceptable (EU average: 2%). It means that in total 14% of SMEs in 
Belgium did not manage to get the full bank loan financing they had planned for during 2016 (EU 
average: 18%).  

In Bulgaria, out of those SMEs who applied, 5% of bank loan applications were rejected 
(compared to 7% at EU level). In addition to the problem of loan applications being rejected, 15% 
of companies who successfully applied received less than they applied for (EU average: 10%) and 
2% reported that they declined the loan offer from the bank because they found the cost 
unacceptable (EU average: 2%). It means that in total 22% of SMEs in Bulgaria 
did not manage to get the full bank loan financing they had planned for during 2016 (EU average: 
18%). n Croatia, out of those SMEs who applied, 8% of bank loan applications were rejected 
(compared to 7% at EU level). In addition to the problem of loan applications being rejected, 14% 
of companies who successfully applied received less than they applied for (EU average: 10%) and 
4% reported that they declined the loan offer from the 
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bank because they found the cost unacceptable (EU average: 2%). It means that in total 26% of 
SMEs in Croatia did not manage to get the full bank loan financing they had planned for during 
2016 (EU average: 18%). 

In Czech Republic, out of those SMEs who applied, 2% of bank loan applications were 
rejected (compared to 7% at EU level). In addition to the problem of loan applications being 
rejected, 6% of companies who successfully applied received less than they applied for (EU 
average: 10%) and 1% reported that they declined the loan offer from the bank because they found 
the cost unacceptable (EU average: 2%). It means that in total 10% of SMEs in Czech Republic did 
not manage to get the full bank loan financing they had planned for during 2016 (EU average: 
18%). 

In Denmark, out of those SMEs who applied, 16% of bank loan applications were rejected 
(compared to 7% at EU level). In addition to the problem of loan applications being rejected, 6% of 
companies who successfully applied received less than they applied for (EU average: 10%) and 4% 
reported that they declined the loan offer from the bank because they found the cost unacceptable 
(EU average: 2%). It means that in total 25% of SMEs in Denmark did not manage to get the full 
bank loan financing they had planned for during 2016 (EU average: 18%). 

In Finland, out of those SMEs who applied, 4% of bank loan applications were rejected 
(compared to 7% at EU level). In addition to the problem of loan applications being rejected, 7% of 
companies who successfully applied received less than they applied for (EU average: 10%) and 0% 
reported that they declined the loan offer from the bank because they found the cost unacceptable 
(EU average: 2%). It means that in total 10% of SMEs in Finland did not manage to get the full 
bank loan financing they had planned for during 2016 (EU average: 18%). 

In Greece, out of those SMEs who applied, 20% of bank loan applications were rejected 
(compared to 7% at EU level). In addition to the problem of loan applications being rejected, 17% 
of companies who successfully applied received less than they applied for (EU average: 10%) and 
9% reported that they declined the loan offer from the bank because they found the cost 
unacceptable (EU average: 2%). It means that in total 46% of SMEs in Greece 
did not manage to get the full bank loan financing they had planned for during 2016 (EU average: 
18%). 

In Hungary, out of those SMEs who applied, 5% of bank loan applications were rejected 
(compared to 7% at EU level). In addition to the problem of loan applications being rejected, 8% of 
companies who successfully applied received less than they applied for (EU average: 10%) and 2% 
reported that they declined the loan offer from the bank because they found the cost unacceptable 
(EU average: 2%). It means that in total 15% of SMEs in Hungary 
did not manage to get the full bank loan financing they had planned for during 2016 (EU average: 
18%). 

Despite the high demand for bank loans, a number SME entities in the EU-28 do not use 
them because of too high interest rates (8% believe SMEs) lack of collateral assets (4%), lack of 
available credit (specific programs) (3 %), too much paperwork (4%) and no need for bank loans 
(74%). Thus the higher the probability of rejection in the provision of bank loan is characterized by 
SME subjects, particularly if the micro - 12%, small - 6%, average - 3%, for big business - only 1% 
of failures. So, the cost of bank loan is not crucial factor in making decision of SMEs to make deal 
with bank or not/ Some of SMEs do not apply for a loan because they objectively feel that they will 
be refused. 

 
References: 
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ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА БАНКІВСЬКОМУ 
КРЕДИТУВАННЮ 

 
Доступ до фінансування суб'єктами МСБ є складною та актуальною проблемою не 

лише в Україні, а й в країнах ЄС. Загальновідомо, що суб’єкти МСБ стикаються з безліччю 
викликів при пошуку додаткових джерел фінансування, порівняно з великими компаніями, 
які мають прямий доступ до ринків капіталу. В країнах ЄС-28 серед основних чотирьох 
джерел фінансування МСБ є саме фінансовий лізинг (47% СМБ ЄС користуються даним 
джерелом) [1], виступаючи досить значною альтернативою банківському кредитуванню 
(банківськими позиками та кредитними лініями користуються в середньому 50%-55% СМБ в 
країнах ЄС-28).  

Зважаючи на високу вартість банківських кредитів в Україні, складність отримання 
позитивного рішення щодо банківського кредитування, особливо для малих та мікро 
підприємств, лізинг заслуговує на особливу увагу, так як може сприяти розв’язанню проблем 
нестачі фінансових ресурсів, особливо для новостворених компаній, які ще не мають ані 
достатніх ресурсів, ані хорошої кредитної історії, ані коштів для щомісячної виплати досить 
високих відсотків по банківських кредитах. Більше того, лізинг є особливим видом 
інвестиційної діяльності, оскільки лізингодавець дає лізингоотримувачу засоби на певний 
термін і за певну плату, при цьому право власності залишається у лізингодавця на термін дії 
договору.  

Згідно із діючим на даний момент Законом України "Про лізинг", лізинг - це 
господарська операція, відповідно до якої суб'єкт підприємницької діяльності передає 
матеріальні цінності іншому суб'єктові підприємницької діяльності в користування за плату 
[2]. Будучи послугою з фінансового посередництва, лізинг може стати одним із факторів 
зростання конкурентоспроможності вітчизняних СГД, що сприятиме економічному 
розвитку. Нагально важливим є оновлення виробничих потужностей СГД, зношеність яких 
сягає 80-90% [3], а також впровадження інноваційних, відновлювальних, енергозберігаючих 
та природозберігаючих технологій. Найбільш дієвим інструментом досягнення цієї мети 
може бути, на нашу думку, використання механізму фінансового лізингу. 

Разом з тим, лізинг як форма фінансового посередництва недостатньо розвинена в 
Україні. Серед більше ніж 400 зареєстрованих в Україні фінансових установ, що займаються 
лізингом, лише невелика частка з них реально працює в цій сфері (слід зауважити, що з 2016 
року лізингова діяльність підлягає ліцензуванню). Через нестабільну макроекономічну 
ситуацію з  вітчизняного ринку вийшли іноземні лізингові компанії, що призвело до ще 
більшого скорочення можливостей залучення іноземного капіталу. Якщо у розвинених  
країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, то в Україні 
цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%[3]. Сума укладених договорів 
фінансового лізингу скоротилась за останні 5 років більш ніж вдвічі (з 6,7 млрд грн у 2011 
році до 3,2 млрд грн у 2015 році). 

Основними причинами низького рівня розвитку лізингу в Україні є:  
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- низька обізнаність суб'єктів малого та мікробізнесу щодо можливостей лізингу, його 
переваг перед традиційним банківським кредитом;  

- недостатній рівень захисту прав лізингодавців від недобросовісних 
лізингоотримувачів, так і лізингоотримувачів від недоброчесних лізингодавців, що в 
сукупності знижує ступінь довіри між та не сприяє розвитку лізингу;  

- суперечність існуючих норма законодавства між собою, відсутність законодавчо 
визначених граничних строків розгляду заявки на лізинг (це зумовлює суб’єктивізм серед 
лізингодавців та затягування строків розгляду заявок до кількох місяців)  

- неефективне державне регулювання лізингової діяльності та практично відсутність 
захисту прав споживачів фінансових послуг,  

- обмеженість асортименту основних засобів, що пропонуються в лізинг, тощо.  
Об’єктами лізингу в Україні сьогодні в основному є транспортні засоби (60%), техніка, 

машини для сільського господарства (21%), будівельне обладнання (3,5%). Проте в 
переважній більшості користувачами лізингу є саме великі компанії та великі 
сільськогосподарські підприємства, а суб’єкти МСБ та малі фермерські чи сімейні 
господарства часто або не знають про існування такого інструменту, або не можуть 
скористатись правом на лізинг через штучні обмеження лізингодавців.  

Вважаємо, що з метою уникнення шахрайства, необхідно, щоб майно, яке перебуває у 
лізингу, також могло виступати об'єктом застави. Для лізингодавців та лізингоотримувачів 
мають надаватись певні податкові префенції, зокрема, якщо в лізинг надається майно 
вітчизняного виробництва, або лізингоотримувач здійснює діяльність в пріоритетних галузях 
діяльності, чи займається інноваціями або енергозберігаючими та екологічно чистими 
технологіями.  

Таким чином, за умови прийняття якісного законодавства та дотримання його на 
практиці, а також  існування належного режиму в оподаткуванні, фінансовий лізинг може 
стати реальною альтернативою фінансування суб'єктів МСБ, так як має величезний 
потенціал до зростання.  

Література: 
1. SMEs: the road to finance 2016 –European Comission. Available from: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20370 
2. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р №723/97-ВР 
3. Пояснювальна  записка  до проекту Закону України «Про фінансовий лізинг». 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЇХ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ І ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 
 

Анотація.В тезах представлено економічний зміст, мету, основні принципи та завдання 
інформаційної безпеки банківських установ, як одного із головних елементів їх стратегічного 
розвитку і досягнення конкурентних переваг. Розглянуто основні об'єкти на які 
розповсюджуються дії інформаційної безпеки банків. Представлено глобальний аналіз щодо 
витоків інформації.  

Постановка проблеми. Банківська та комерційна таємниця, ноу-хау, бази даних 
клієнтів, персональні дані - все це критично важлива для банківського бізнесу інформація, 
доступ і використання якої повинні бути ретельно регламентовані. Порушення 
конфіденційності інформації та інформаційної безпеки банківських установ може бути 
пов'язані як з шахрайською діяльністю їх співробітників, так і викликані діями шкідливого 
програмного забезпечення або зовнішніх зловмисників. Незалежно від цього, питання  
забезпечення інформаційної безпеки банківських установ та захисту конфіденційних даних 
повинні вирішуватися комплексно: від розробки документації, процедури реагування та 
оцінки ризиків до впровадження технічних засобів захисту. 

Результати дослідження.Інформаційна безпека банків є одним з основних елементів 
менеджменту, має багатофункціональний та комплексний характер. Під інформаційною 
безпекою банків розуміємо захищеність інформації та інфраструктури, що її підтримує, від 
випадкових або навмисних дій природного або штучного характеру, які можуть завдати 
неприйнятного збитку суб'єктам інформаційних відносин, зокрема власникам і користувачам 
інформації та інфраструктури, що її підтримує [1]. 

Ефективна інформаційна безпека стимулює інновації та ефективність, знижує вартість 
банківських продуктів і послуг, гарантує всім банківським установам рівні можливості, 
сприяє створенню нових або поліпшених продуктів та процесів і в кінцевому рахунку, 
підсилює економічне зростання і підвищує рівень життя. 

Метою інформаційної безпеки банків є впровадження та ефективне функціонування 
системи управління інформаційною безпекою, що забезпечує безпечність та надійність 
функціонування бізнес-процесів, захист інформації та ресурсів банку від зовнішніх та 
внутрішніх загроз та загроз, які пов’язані з навмисними та ненавмисними діями 
співробітників банку, забезпечує безперервну роботу банку, сприяє мінімізації ризиків 
операційної діяльності банку та створює позитивну репутацію банку при роботі з клієнтами. 

Основними принципами забезпечення інформаційної безпеки банківських систем, є: 
 Постійний і всебічний аналіз інформаційної системи з метою виявлення 

уразливості інформаційних активів банку.  
 Своєчасне виявлення проблем, потенційно здатних вплинути на інформаційну 

безпеку банку, корегування моделей загроз і порушника.  
 Контроль ефективності впроваджених заходів захисту. 
 Принцип «чотирьох очей», коли критичні операції та дії здійснюються або 

підтверджуються мінімум двома уповноваженими особами. 
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 Персоніфікація та розподіл ролей і відповідальності між користувачами 
інформаційної системи банку чи підприємства, виходячи з принципу персональної і 
одноосібної відповідальності за здійснені операції. 

 Розробка і впровадження заходів захисту, адекватних характеру виявлених загроз, 
з урахуванням витрат на їх реалізацію і сумісності цих заходів з діючим банківським 
технологічним процесом.  

 Знання банком чи підприємством своїх клієнтів і персоналу [2, с. 24]. 
Серед основних об'єктів на які розповсюджуються дії інформаційної безпеки 

банківських установ розглядаються наступні види ресурсів: 
 інформаційніресурси - інформація та дані у будь-якому вигляді, що 

отримуються, зберігаються, обробляються, передаються, оголошуються, у тому числі знання 
співробітників, партнерів банків, бази даних та файли, документація, посібники користувача, 
навчальні матеріали, описи процедур, архівована інформація тощо; 

 програмне забезпечення – прикладне програмне забезпечення, системне 
програмне забезпечення, сервісне програмне забезпечення та будь-яке інше програмне 
забезпечення, незалежно від форми отримання (придбання, власної розробки, таке, що вільно 
розповсюджується), яке використовується у банках співробітниками та системами для 
роботи та взаємодії з клієнтами та іншими внутрішніми та зовнішніми системами тощо; 

 фізичніресурси - співробітники, апаратні засоби IT (сервери, робочі станції, 
міжмережеві екрани, принтери, копіювальні апарати, телекомунікаційне обладнання, 
обладнання зв'язку, маршрутизатори, АТС, факси, модеми тощо), носії даних (стрічки, диски 
тощо), меблі, приміщення, виробниче обладнання, інші технічні засоби тощо; 

 сервісніресурси - обчислювальні та комунікаційні сервіси (Інтернет, 
електронна пошта, канали зв'язку тощо), інші технічні сервіси (опалення, освітлення, 
енергозбереження, кондиціювання повітря, системи сигналізації та моніторингу), усі 
послуги, пов'язані з отриманням, наданням, використанням, передачею та знищенням 
ресурсів, усі юридичні та фізичні особи, організації, установи та підприємства (а також їх 
співробітники), послугами яких користуються банки для отримання, використання, передачі 
та знищення ресурсів. 

Основними завданнями інформаційної безпеки банківських установ є: 
▪ захист критично важливої інформації і персональних даних клієнтів; 
▪ захист бізнес-процесів, пов'язаних з обробкою конфіденційних даних; 
▪ виявлення нелояльних співробітників і зловмисників, змов; 
▪ мінімізація репутаційних ризиків, що пов'язані з можливими витоками інформації 

в соціальних мережах; 
▪ запобігати атаки на веб-ресурси банку; 
▪ відповідати вимогам регуляторів. 
У 2016 році серед фінансових компаній, які постраждали від витоків конфеденційної 

інформації, згадувалися такі: Bank of Scotland, Banque Cantonale de Geneve (BCGE), Citibank, 
Equifax, Federal Reserve Bank of New York, HSBC, J.P. Morgan Chase, Lloyds Bank,Morgan 
Stanley, PayPal, UniCredit, Wachovia Bank (Wells Fargo Bank) [3].  

Згідно глобального аналізу витоку інформації по всьому світу, здійсненого компанією 
Infowatch, у2016 році зареєстровано 1012 (67%) витоків інформації, причиною яких стали 
внутрішні порушення (в т.ч. службові особи спровокували витік інформації). У 33% 
випадках витік інформації стався із-за зовнішнього впливу. У 67% випадків винуватцями 
витоків інформації були співробітники (які працюють зараз та колишні - 66% і 1%). Менш 
ніж в 1% випадків зафіксована вина керівників організацій (топ-менеджмент, голови відділів 
і департаментів). У 2016-му році частка витоків даних, пов'язаних з подальшим 
використанням скомпрометованої інформації в цілях шахрайства (банківський фрод) 
знизилася і склала 8%. Частка витоків даних, пов'язаних з неправомірним доступом до 
інформації (зловживання правами доступу, внутрішній шпигунство), склала 11% [3]. 



75 
 

За оцінками аналітиків InfoWatch, у 2016 році продовжилося збільшення частки витоків 
по таким каналам, як знімні носії та електронна пошта, але знизилися частка витоків даних 
через мережу та паперові документи. Майже на 1 % зросла частка витоків по голосовому 
каналу. 65% витоків персональних даних припадає на мережевий канал (браузер, Cloud). В 
2015р. та 2016р. даний канал передачі інформації виходить на перший план як за кількістю 
витоків інформації, так і за обсягом скомпрометованих даних. Інформація що отримана за 
допомогою мережевого каналу може принести зловмиснику фінансову вигоду в 
найкоротший час та при мінімальних витратах. Найбільш ліквідними даними по традиції 
вважаються дані кредитних карт [3]. 

Дії зловмисників в основному здійснюються через два сценарії: 
 крадіжка особистих даних, в результаті чого вкрадені дані використовуються для 

отримання кредитів та податкових пільг. 
 і розкрадання клієнтських баз – сукупності відомостей про контрагентів банків, як 

правило, на замовлення чи в інтересах конкурентів. 
Частка інцидентів в банківському секторі практично не змінюється, проте витоки даних 

від року в рік стають все серйозніше. Якщо в 2013 році банківських витоків інформації було 
лише 0,3% від усього обсягу скомпрометованої інформації, в 2016 році цей показник склав 
вже 11,2%. У 30% випадків була скомпрометована саме платіжна інформація, а64% 
інцидентів пов'язані з витоком персональних даних [3]. 

У 2016 році на фінансові організації довелося 8,6% витоків від сукупної кількості всіх 
галузей економіки. Більша половина витоків інформації спровокована внутрішніми 
порушеннями. В банках трохи частіше, ніж в цілому по галузях, відбуваються витік даних, 
внаслідок крадіжки або втрати обладнання (ноутбуки, ПК, сервери), через знімні носії чи 
електронну пошту [3]. 

Інформаційна безпека банківських установ відрізняється від інформаційної безпеки 
інших установ, компаній та організацій. Це зумовлено насамперед специфічним характером 
банківських продуктів та загроз, а також публічною діяльністю банків, які змушені робити 
доступ до рахунків досить легким з метою зручності для клієнтів. 

Висновки. Наслідком не ефективної інформаційної безпеки та витоку конфіденційної 
інформації є втрата клієнтів, погіршення іміджу, зниження конкурентоздатності та прямі 
фінансові збитки банківських установ. За результатами проведеного дослідження можна 
дійти до наступних висновків.  

1. Найбільш привабливими для зловмисників і, як наслідок, уразливими виявилися 
сегменти високих технологій, торгівля, банки.При чому, витоки конфіденційної інформації 
відбуваються в основному за рахунок розповсюдження інформації службовими особами.  

2. Інформація щодо витоку конфіденційної інформації стає все більш прозорою. 
Вважаємо, особливу увагу необхідно приділяти витоку даних, особливостям каналів 
інформації та оцінці об'єктів захисту. Даний підхід поєднає інформаційну безпеку та 
діяльність банківської установи, що дозволить вивести процес захисту інформації на високий 
рівень.  

3. Порушення конфіденційності інформації чи витік інформації у банку: 
▪ Підриває репутацію в очах партнерів, інвесторів та клієнтів. Банк набуває 

негативний імідж, що знижує вартість бренда, погіршує показникийого фінансово-
економічної діяльності. В результаті відбувається відтік інвестицій та міграція клієнтів.  

▪ Призводить до втрати конкурентноздатності банківської установи. Наприклад, 
якщо інтелектуальна власність або база клієнтів потрапить до конкурентів, то вона буде 
використана в цілях діяльності даної установи. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ 
РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ 

 
У тезах досліджено методологічні підходи до формування маркетингових стратегій 

розвитку інноваційної діяльності банку. Визначено складові процесу формування 
маркетингової стратегії: формування цілей, оцінка впливу чинників, розробка стратегії, 
складання кошторису витрат, оцінка комплексу маркетингу. Доведено роль комунікацій у 
реалізації стратегій інноваційної діяльності банків.  

 
Інноваційний маркетинг передбачає пошук ідей, напрямків досліджень, перспективних 

проектів, оцінки ринкової та інвестиційної привабливості продуктів і послуг, пов'язаних з 
використанням технологічних нововведень і комерціалізації технологій. Інноваціями є дії 
банку, спрямовані на будь-які позитивні зміни і підвищення ефективності у всіх сферах 
діяльності банку. Постійні оновлення робить інноваційний процес важливим засобом 
збереження позицій на ринку. Вибір маркетингової стратегії передбачає побудову 
індивідуального організаційно-господарського механізму, що забезпечує інноваційний 
розвиток банку. Принципи її формування та структурна побудова багато в чому залежать від 
специфіки процесів, що визначаються типологією нововведень. 

Класифікацію інновацій та інноваційних технологій банку доцільно проводити за 
технологічними параметрами, причинами їх зародження, інноваційним потенціалом, обсягом 
впливу, ступенем новизни, характером задоволення потреб і часом появи. 

Клейтон Крістенсен стверджує, що труднощі впровадження інновацій виникають тому, 
що менеджери не розуміють досить добре поточну бізнес-модель банку, щоб визначити, як 
побудувати нову бізнес-модель [1]. Він пропонує розділити діючу бізнес-модель на окремі 
компоненти: споживча цінність пропозиції; формула прибутковості; ключові ресурси і 
процеси. Результат використання цього методу передбачає переосмислення бізнес-моделі і 
стратегії.Ідеальним варіантом є ситуація, коли вдається виявити щось спільне на усіх трьох 
рівнях потенційних клієнтів. 

Етапи формування маркетингової інноваційної стратегії представлені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Процес формування маркетингової стратегії  

Джерело: розроблено авторами 
 
На рисунку 1 виділені п'ять етапів формування стратегії. На першому етапі 

проводиться аналіз ринкового простору, класифікація клієнтських сегментів і рівнів 
потенційних клієнтів та їх потреб. Потім формується криві цінності пропозиції, оцінюється 
величина попиту в сегментах і рівнях клієнтів. Розраховується рівень витрат по кожній 
кривій цінності, визначається прибутковість банківської діяльності при взаємовідносинах з 
клієнтами. На етапі аналізу отриманих даних робиться висновок про переваги стратегії або 
комплексу маркетингу. Результатом аналізу формування маркетингової інноваційної системи 
може бути перетворення самих управлінських процесів. 

Розвиток маркетингу взаємовідносин банку з клієнтами, на наш погляд, повинен 
акцентуватися на вибудовуванні диференційованих відносин банку зі своїми споживачами. З 
розвитком ринкових відносин і посиленням конкуренції між банками неможливо в рівній 
мірі будувати відносини з усіма клієнтами. Формується досить складна система сегментації 
клієнтів банку. Сегментація може проводитися за різними критеріями. Банки ділять своїх 
клієнтів на групи за ступенем важливості для себе - ключові, ViP-клієнти, стабільні клієнти, 
клієнти разових послуг. Можлива також сегментація за територіальною ознакою, за типом 
бізнесу, за видами придбаних банківських продуктів і послуг. В системі банку структура 
клієнтської бази визначається за наступними категоріями клієнтів: ViP-клієнти, стратегічні 
партнери, середні підприємства, малі підприємства, підприємці, бюджетні організації. 

Заслуговує на увагу методичні підходи до вимірювання уразливості реклами, в 
залежності від її виду, складності загальної побудови сутнісного контенту та часу 
сприйняття рекламних продуктів в інтернеті. Чинники виникнення проблем рекламних 
комунікацій досліджені на прикладі Facebook – однієї з найбільших соціальних мереж в світі 
[2, c. 80]. Зазначені підходи засновані на експертних оцінках, які були отримані в ході 
дослідження, шляхом опитування інтернет - користувачів різних вікових категорій. При 
цьому враховувалися складності загальної побудови сутнісного контенту і соціально-
культурні особливості поширення реклами в умовах трансформаційних перетворень 
економіки України, що відбувається внаслідок глобалізації і відображає зміну ідеалів 
українського суспільства. 

Загальні чинники уразливості, умовно можна розділити на наступні групи: уникнення, 
нерозуміння, відсутність авторитету і соціально - культурні відмінності. З урахуванням цього 
поділу, проблеми комунікацій наочно подані на рисунку 2. 

 
Рис. 2.  Чинники виникнення проблем у комунікаціях, % 

Джерело: розроблено авторами 
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На рисунку 2 показано, що найменша складова чинників уразливості доводиться на 

«уникнення», що полягає в ухиленні від ситуацій і джерел зовнішнього впливу. Найбільшу 
частку займає «нерозуміння», так як в нього входять наступні підпункти: фонетичні 
перешкоди (проблеми звукової будови мови), сутнісні порушення, стилістична 
безграмотність (організація мовних одиниць в єдине сутнісне ціле) і зневага логікою в ході 
установки контактів. Залишаються позиції: «відсутність авторитету» і «соціально-культурні 
відмінності». Можна помітити, що група «Нерозуміння» є найбільш укомплектованою і 
найцікавішою для дослідження. 

Уразливості це побічний ефект прагнення виробників рекламних продуктів продати 
товар за будь-яку ціну, в тому числі за допомогою агресивної тактики залучення уваги. 
Домінує переконання в тому, що на колективну та індивідуальну свідомість можливо діяти 
лише «силою» [К9]. 

При цьому приховані методи вплив (нейролінгвістичне програмування) ігнорує 
особиста система цінностей і накопичує негативний напруги в психіці споживача. 

Банківська справа стає все більш залежно від новітніх інформаційних технологій. Це 
обумовлено, перш за все, домінуючою на сьогоднішній день стратегії розвитку нововведень 
в банківському бізнесі. Банки стали розуміти, що ефективність сфери банківських послуг, її 
безпеки і привабливості для клієнтів може бути забезпечена тільки електронною технікою та 
автоматизацію банківських процесів. Даний факт спонукає їх здійснювати фінансування 
проведення науково-дослідні роботи в цій галузі, прагнути до збільшення частки ринку і 
бажанням досягти успіху в конкурентній боротьбі. 

Інноваційна діяльність банків не буде ефективною, якщо ними не будуть впроваджені 
технології інноваційного маркетингу. В сучасних умовах банкам доцільно розширити сферу 
застосування концепції інноваційного маркетингу, що включає такі взаємопов'язані елементи 
як методи і засоби маркетингової діяльності, трансформація систем управління при переході 
на нові маркетингові принципи. 

Інноваційні підходи до сегментації ринків і позиціонування товарів, заснована на 
реконструкції ринкового простору в результаті реалізації комплексу унікальних рішень, 
обумовленою як особливістю діяльності банків, специфікою ринку банківської послуги, так і 
конкретних соціально-економічних умов ведення банківської діяльності, дозволяє 
звільнитися від конкуренції і домінувати в ринкових нішах. У зв'язку з розвитком масштабу 
соціальних мереж, виникла необхідність дослідження конкретних недоліків комунікацій, що 
використовується у рекламних продуктах в інтернеті. 

Дослідження засвідчило, що ступінь уразливості рекламних комунікацій значно 
відрізняється в залежності від складності загальної побудови сутнісного контенту і часу доби 
для сприйняття рекламного повідомлення. Можна зробити висновок, що для встановлення 
довгострокових взаємовідносин зі своїми клієнтами необхідно дотримуватися всіх 
необхідних правил створення чіткого контенту для уникнення непорозуміння, 
роздратування, або недовіри з боку користувачів. Прозорі відносини з боку виробників 
реклами дозволить налагодити комунікації з покупцями і встановити міцний емоційний 
зв'язок з ними, а як наслідок - завоювати їх лояльність. Результати дослідження сприятимуть 
поліпшенню практичної рекламної діяльності в соціальних мережах. Резюмуючи 
вищесказане, необхідно відзначити недостатній внесок і інтерес серед рекламних 
дослідників до розвитку теоретичного фонду проблеми вразливості рекламних комунікацій. 
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БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 
Сучасні банківські установи усвідомили, що їх успішна діяльність і подальший 

розвиток залежать не стільки від здатності адаптуватися до зовнішнього світу, який постійно 
стрімко змінюється, скільки від можливості активно впливати на нього і змінювати. Це 
проявляється, перш за все, в переосмисленні підходів до банківських інновацій. Головне 
місце відводиться формуванню та впровадженню філософії постійного оновлення, 
складовою частиною якої є створення атмосфери постійного генерування та впровадження 
інновацій. У сферу постійного оновлення повинні бути залучені всі складові: продукти, 
технологічні процеси, використання простору, система управління, мотивація праці, 
мислення співробітників. 

Інноваційна філософія реалізовується за допомогою інноваційної стратегії 
комерційного банку, яка концентрує активність на продуктових інноваціях, розвитку бізнес-
моделей, оптимізації процесів, диференціації каналів збуту банківських продуктів та 
розвитку бренду. Інноваційна стратегія сприяє успішній реалізації конкурентної стратегії 
банку, створює умови для його органічного зростання. 

Серед основних джерел інноваційних ідей комерційного банку доцільно виділити 
наступні: 

 глибокий диференційований підхід до клієнтів, вивчення потреб кожної 
клієнтської групи та їх очікувань; 

 пропозиції працівників банку, спрямовані на оптимізацію бізнес-процесів і 
економію витрат; 

 зовнішні технічні та технологічні інновації. 
Розвинені ринки держав, де банківські інновації спочатку формуються, існують у 

жорстких рамках законодавства, банківського нагляду, уваги громадськості. Боязнь втрати 
репутації змушує банки детально вивчати наслідки введення деяких інновацій, наприклад 
якщо інновації включають схеми залучення організацій, зареєстрованих в офшорах, або 
проведення операцій, наслідки яких можуть виявитися сумнівними. 

На ринках, що розвиваються, до яких відноситься і вітчизняний кредитний ринок, 
існують прогалини та суперечності в законодавстві. Недостатньо захищені клієнти – фізичні 
особи, найбільш уразливими є підприємства малого та середнього бізнесу, відсутній 
механізм примусу виконання договірних зобов’язань, не настільки прозора, як у розвинених 
країнах, діяльність банків.  

Наглядовим органам не завжди вдається оцінити наслідки деяких банківських 
інновацій, особливо коли банки здійснюють операції через зарубіжних партнерів.  

Кредитні організації, що реалізують інновації в цілях досягнення власного сталого 
успіху, не несуть соціальну відповідальність за наслідки інновацій. В даний час деякі 
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банківські установи (насамперед, з часткою іноземного капіталу), реалізуючи індивідуальні 
стратегії своїх клієнтів, виводять великі грошові кошти з країни. Формально не порушуючи 
законодавства, такі кредитні організації позбавляють банківську систему і економіку в 
цілому стійких довгострокових фінансових ресурсів. Пропонуючи доступні споживчі 
кредити приватним клієнтам без будь-якого аналізу і перевірки кредитоспроможності, банки 
провокують безвідповідальних людей на отримання кредиту, розплатитися за яким у 
майбутньому вони будуть не в змозі. Кредитні організації, очевидно, розраховують, що 
колекторським агентствам вдасться стягнути кредит у таких боржників. Проте результатом 
цих інновацій будуть людські трагедії. 

Кредитні організації не повинні використовувати як джерело інновацій недостатній 
рівень розвитку ринкових інститутів, прогалини в законодавстві, низький рівень економічної 
грамотності певних верств населення. Соціальна відповідальність кредитних організацій має 
проявлятися в тому, що інновації повинні сприяти досягненню стратегічних цілей соціально-
економічного розвитку країни, а не суперечити їм. 

Знаходяться в процесі постійного оновлення продукти, технологічні процеси, 
використання простору, система управління, мотивація праці повинні бути спрямовані на 
підтримку пропорцій кредитного ринку. В умовах низького платоспроможного попиту 
основної частини населення країни на кредитні продукти інновації мають сприяти 
розширенню цього попиту, наприклад в результаті синергетичного ефекту створення 
синтетичних продуктів, які об’єднують кредитні, страхові, інвестиційні продукти, бонусні 
програми; пов’язаних продуктів з кредитування будівництва доступного житла та іпотеки 
тощо. 

Найбільш інноваційні банки Європи вже пропонують своїм роздрібним клієнтам вибір 
з кількох варіантів продуктів / послуг і їх комбінацій. Тим самим у клієнта створюється 
відчуття, що даний продукт створювався спеціально для нього. Якщо раніше подібний підхід 
був доступний тільки клієнтам Private Banking, то в даний час завдяки впровадженню 
інноваційних рішень в сфері IT деякі елементи «відкритої архітектури» стають доступними і 
для роздрібних клієнтів. В цьому напрямку відкриваються широкі перспективи для 
інновацій, які здатні змінити споживчий досвід при стандартному наборі фінансових 
продуктів. 

Коли мова заходить про банківські інновації, клієнти насамперед згадують про Інтернет 
і дистанційне банківське обслуговування (ДБО), які є відносно новими каналами просування 
послуг для банків країн пострадянського простору. 

Удосконалення і відпрацювання щодо нових для банків СНД каналів віддаленого 
обслуговування клієнтів - online-банкінгу та мобільного банкінгу - є сьогодні однією з 
найбільш широких сфер для впровадження інновацій. 

Не секрет, що багатьом роздрібним споживачам ці нові технології в більшості випадків 
видаються занадто складними і незручними. Інтерфейс мобільного пристрою клієнта часто 
перевантажений і не дозволяє освоювати новий канал інтуїтивно. 

Банкам потрібно докласти ще багато зусиль для того, щоб популяризувати серед 
роздрібних клієнтів дані канали. Істотну допомогу в цьому процесі могли б надати банківські 
відділення, пропонуючи відвідувачам ознайомитися і протестувати інноваційні канали ДБО. 
Банківські відділення все ще сприймаються клієнтами як більш захищена і безпечне 
середовище обслуговування, ніж дистанційні канали. Однак у багатьох чи банках можна 
зустріти спеціальні зони і обладнання, призначені для демонстрації і навчання клієнтів нових 
сервісів. 

Виходить, що, незважаючи на гігантські інвестиції, спрямовані банками в розвиток 
технологій ДБО, їхні клієнти просто не мають можливості дізнатися про всі переваги нових 
продуктів і каналів обслуговування. 

У найближчі роки банкам пострадянського простору має бути затратити багато зусиль 
на впровадження технологій і систем, які стали вже базовими для європейського 
банківського ринку. Європейські банки мають можливість розробляти нові підходи до 
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обслуговування клієнтів, змінюючи сценарії обслуговування і формуючи лояльність клієнтів, 
спираючись на вже наявну IT-інфраструктуру. 

Досвід таких гравців світового ринку банківської роздробу, як ING Direct, First Direct, 
Metro Bank, Virgin Money, Tesco Bank идр., Демонструє саме такий підхід. В його рамках 
банк створює один базовий продукт (найчастіше таким базовим продуктом є платіжна 
карта), а потім розробляє під нього бізнес-процеси, вибирає канал продажів (відділення або 
інші канали). Потім до «базовому» продукту банк підключає просування і інших 
«модульних» банківських продуктів: наприклад, автокредитування, іпотечне кредитування, 
страхові продукти, партнерські програми і т.д. Таким чином, просування нового продукту 
виробляється за тим самим налагодженим каналам інфраструктури базового продукту. 
Індивідуальність рішення для кожного клієнта створюється саме за рахунок набору 
«модульних» продуктів. Створення нових продуктів відбувається в міру виникнення (або 
прогнозування) потреб клієнтів.  

Яскравим прикладом подібного підходу до створення нових продуктів для роздрібних 
клієнтів є банк Tesco (Великобританія). Банк починав свою діяльність в якості підрозділу 
найбільшої британської роздрібної компанії - мережі супермаркетів Tesco, що має понад 10 
млн учасників програми лояльності і колосальну довіру до бренду з боку споживачів. З 
початку 2000-х років мережа Tesco почала активну експансію в різні сегменти роздрібного 
бізнесу і сфер обслуговування, відкриваючи мережі автозаправок, міні-маркетів, продаючи 
під своїм брендом одяг, телекомунікації та багато іншого. Не залишилася без уваги і 
фінансова роздріб. 

Tesco Bank добре представлений в Інтернеті. Створено спеціальний web-сайт Tesco 
Compare, на якому споживач може порівняти пропозиції Tesco Bank з іншими банками, що 
дає йому можливість переконатися в правильності свого вибору. 

Tesco Bank пропонує 28 продуктів, частина з яких є найбільш вигідними на ринку. У їх 
числі - кредит з найдовшим grace-періодом (13 місяців). Сьогодні кожна 10-я покупка в 
Великобританії оплачується за допомогою кредитної картки Tesco. Влітку 2011 р Tesco Bank 
запустив іпотечні продукти. 

По суті, Tesco Bank - це не тільки і не стільки фінансові продукти, скільки продовження 
вже існуючих відносин з клієнтами, за якими стоїть має високу цінність бренд. Надані 
банком фінансові сервіси в даному випадку є всього лише інструментом для досягнення 
життєвих цілей клієнтів або поліпшення їх добробуту. Такий підхід вигідно відрізняє Tesco 
Bank від звичайних банків, які, навпаки, видають фінансові послуги за відносини. Інновація 
Tesco Bank полягає насамперед у використанні вже наявної лояльності клієнтів мережі 
супермаркетів для надання їм ще одного виду продуктів - банківських. 

З усього сказаного можна зробити наступний висновок: сьогодні найбільш успішні 
інновації, що впроваджуються банками, пов'язані зі зміною підходів до обслуговування 
клієнта. Технології та канали просування послуг йдуть на другий план, так як вони 
вирішують лише технічні моменти, не підміняючи персонального підходу до клієнта і довіри 
з його боку. Розвиток технологій кілька змістило фокус уваги експертів від відділень в 
сторону альтернативних каналів продажів. Однак банківські відділення до сих пір 
залишаються головним каналом продажів фінансових продуктів, генеруючи до 90% 
продажів. 

Безсумнівно, банкам вигідно продавати стандартизовані продукти і пакети послуг, 
мінімізувати спілкування з клієнтами. Однак, зі свого боку, клієнти висловлюють потреба в 
персоніфікованому підході і виборі тільки тих продуктів, які їм дійсно необхідні. Тому 
банкам насамперед необхідно впроваджувати ті інновації, які зможуть організувати міст між 
цими двома протилежними позиціями і представити пропозицію банків в найбільш 
привабливому для клієнтів форматі. 
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ІННОВАЦІЙНВ СКЛАДОВА РОЗВИТКУ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХХ УСТАНОВ 
 
Трансформація економічної системи будь-якої країни передбачає інституціоналізацію й 

одночасно розбудову кредитної системи. У теперішній час кредитний сектор України 
представлений банківською системою, що є порівняно розвиненою, і небанківськими 
кредитними установами, які певним чином створюють конкуренцію банкам. 

В Україні банківська система вже сформована та досить ефективно функціонує. Вона 
представлена різними типами банків та має відносно повноцінне нормативно-правове 
забезпечення. Натомість, парабанківська система перебуває лише на етапі становлення та 
повинна подолати високий бар'єр недовіри з боку економічних суб'єктів. 

Парабанківська система - це система, елементами якої є сукупність різноманітних видів 
небанківських фінансово-кредитних інститутів у їх взаємозв'язку та взаємозалежності, що 
існує в тій чи іншій країні в певний історичний проміжок часу, та функціонує в межах 
єдиного фінансового механізму. Парабанківська система, переважно, функціонує у вузьких 
секторах ринку, де вимагаються спеціальні знання та технічні засоби і прийоми, особливо в 
таких сферах, як: залучення дрібних заощаджень домогосподарств; фінансування 
інноваційної діяльності; страхування; мікрокредитування; забезпечення соціальних гарантій; 
довгострокове інвестування капіталу; розміщення цінних паперів промислових підприємств. 

Парабанківські (небанківські) фінансово-кредитні установи відрізняються від 
банківських наявністю вузької спеціалізації запропонованих послуг. Крім того, основною 
сферою банківської діяльності є виконання трьох базових операцій - депозитних, кредитних 
та розрахункових. У сукупності їх можуть здійснювати лише банківські установи. Ті ж 
фінансові посередники, для яких такі операції не є базовими, відносяться до 
парабанківських. Зокрема, одним із видів парабанківських установ є ломбарди. 

Вітчизняний ломбардний бізнес за останні роки помітно виріс і зміцнів. Відповідно, 
збільшуються активи та прибуток. Але вже є чіткі сигнали про те, що через гіпертрофований 
розвиток у ломбардів нагромаджуються свої проблеми. Наприклад, за оцінками аналітиків 
ринку, як мінімум 50% обсягів виданих кредитів і розмірів вагомих активів припадає на топ-
п'ятірку найбільших представників цього бізнесу. 95% припадає на топ-сотню ломбардів. І 
при цьому всі розуміють, що реально таких установ на ринку в кілька разів більше.  

Незважаючи на свою зовнішню простоту й привабливість, насправді ломбардний бізнес 
доволі складний, і створювати індивідуальний, привабливий для клієнтів стиль роботи дуже 
непросто. Проблема в тому, що для виживання в сучасних реаліях ломбардам доведеться 
нарощувати свою креативність, а час у них для цього вкрай обмежений — інноваційні 
обійми стискаються все міцніше. Адже вже нікого з нас не здивувати такою екзотичною 
пропозицією, як можливість отримати позику не виходячи з дому, практично — не встаючи 
з дивана. Досить лише виявити бажання й позначити його — і за вказаною адресою до вас 
приїде ломбардний посланець, оцінить заставу й тут-таки видасть гроші. Правда, деякі 
нюанси, такі, як професіоналізм і достовірність такої експрес-оцінки, рівень довіри до 
експерта, що оцінює річ згідно з власними розумінням та порядністю, а також правомірність 
самої такої "домашньої" угоди залишає запитання, та й українське законодавство не 
зобов'язує представників ломбардів брати до уваги ринкові ціни заставних товарі. Та й таку 
новацію поки що не освоїли всі гравці ломбардного ринку, частина яких воліє працювати по-
старому. При тому що найбільш далекоглядні експерти вважають: таймер уже ввімкнено, і 
основна загроза для бізнесу ломбардів — навіть не в посиленні низки вимог до них з боку 
Нацкомфінпослуг і не у відсутності достатніх обігових коштів, а в бурхливому розвитку ІТ-
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галузі, і, як наслідок, появі так званих ІТ-регуляторів, які створюють схеми гарантованих 
позик між приватними особами. 

На спеціальних інтернет-майданчиках розвивається сфера р2р-кредитування одних 
фізичних осіб іншими і краудінвестингу (інтернет-інвестування проектів в обмін на частку в 
них або отримання частини готової продукції). Аналітики ринку відзначають, що, 
незважаючи на певну частку ризиків, інтерес до таких інтернет-операції стабільно зростає. 
Звісно, на тлі світових тенденцій частка вітчизняного просування позикового бізнесу в 
Інтернеті мала, особливо з урахуванням глобального вибухового зростання ринку р2р-
мікрокредитування. 

Але головне — що ця інноваційна модель регулювання фінансових відносин уже 
розробляється, передусім у США, Великобританії, Китаї, а отже, її подальше просування — 
лише справа часу. 

Для ломбардів перспективним щодо збалансування грошових коштів за наявності 
ліквідної застави могло б бути використання операцій репо. Одним із новітніх, але ще 
маловживаних в Україні є такий інструмент фінансового ринку як угоди репо. Помірний 
рівень їх поширення, незважаючи на зручність застосування та перспективність їх 
запровадження, пояснюється, зокрема, недостатнім рівнем теоретичних розробок у 
фінансовій і грошово-кредитній сфері, а також недосконалістю чинного законодавства, яке 
регулює порядок укладання угод репо, крім того, упередженим ставленням до розгляду цих 
операцій, як потенційного інструменту відмивання «брудних» грошей. Разом з тим на 
світових фінансових ринках операції репо набули широкого розповсюдження, і їх питома 
вага та обсяги продовжують зростати. Для ломбардів цю операцію можна розглядати як 
угоду з НБУ про зворотний викуп товару (ювелірних виробів, золота, антикваріату тощо), 
що був проданий Державній скарбниці раніше. Відповідно до українського законодавства 
операції репо є кредитними операціями, однак слід ураховувати, що наведене в нормативних 
актах визначення стосується лише відносин НБУ з банками щодо угод репо.  

Для ломбардів в Україні можуть бути створені механізми спеціального та особливого 
репо. Що стосується спеціальних операцій репо, то вони можуть існувати окремо, 
наприклад, під золото та срібло, а особливі операції репо розробляються для комбінованих 
операцій із золотом (як застава), так і цінних паперів, які випущені під цю заставу. 

Найбільш прийнятним варіантом правового оформлення операції репо може бути 
особливий вид договору купівлі-продажу, у якому сторони по черзі міняються місцями. 
Істотними умовами цього договору повинні бути термін договору, ціна в першій частині і 
ціна в другій частині репо, опис предмету продажу, указівка на те, що зобов'язанню продати 
відповідає зобов'язання їх викупити і навпаки. Переважаюче використання операцій репо для 
НБУ пояснюється більшою гарантованістю володіння золотом, що слугує предметом 
застави, і значною легкістю переходу прав власності. Аналогом операцій репо з золотом 
можуть бути операції з зерном. У світовій практиці прикладом такої операції є угода між 
Росагрокапіталом і Рабобанком. 

Поряд із цим операції репо є одним із найважливіших інструментів управління 
ризиками.  

Їхнє використання практично виключає: 
- кредитні ризики учасників у частині ризиків основної суми, і надає учасникам 

механізми страхування існуючих цінових ризиків (наприклад, на золото) і ризиків 
ліквідності; 

- створює можливість хеджування ризиків учасників; у цілому істотно знижує 
ймовірність появи системних ризиків на фінансових ринках. Наприклад, у США існує 
хеджинговий ринок репо в державних фінансових інструментах, що посилює ліквідність 
американського ринку урядового боргу.  

Потенційними перевагами впровадження операцій репо з золотом у процесі реалізації 
грошово-кредитної політики НБУ є:  
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- ефективність подолання такої важливої проблеми вітчизняного фінансового ринку як 
диспропорції між короткостроковими вільними коштами та довгостроковими фінансовими 
ресурсами;  

- спроможність виступати інструментом передачі ринкових сигналів центральному 
банку щодо очікуваного рівня цін на золото;  

- збільшення обсягів операцій кредитування при одночасному зменшенні їх вартості;  
- підвищення ефективності перерозподілу тимчасово вільних коштів та їх подальше 

спрямування на фінансування потреб фізичних осіб;  
- управління грошовим ринком з оптимальним адміністративним регулюванням, що 

посилює розвиток ринку фінансових послуг.  
В Україні спостерігається стійке зростання попиту на кредитні послуги ломбардів. 

Проте виникає проблема невідповідності між термінами, на які є попит, і термінами 
короткострокового ломбардного кредитування. Стійке зростання попиту на кредитні ресурси 
може стимулювати ломбарди на розробку і реалізацію стратегій із залучення фінансових 
засобів через сек’юритизацію. 

Застосування нових інструментів рефінансування діяльності ломбардів, зокрема, 
операцій репо та сек`юритизації фінансових активів, підвищить ліквідність фінансово 
діяльності ломбардів та їх фінансову стабільність. 
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ПОВЕДІНКОВИЙ СКОРИНГ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ  

 
Анотація. В даній роботі описано принципи поведінкового скорингу та використання 

жадібного прямого та зворотного алгоритму в середовищі MATLABдля отримання 
рейтингової оцінки кредитопозичальника юридичної особи. В результаті отримано 
коефіцієнт Джині у розмірі 0.66, що показує непогані властивості побудованої моделі. Всі 
розрахунки проводились на реальних даних одного з найбільших банків країни. 
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Постановка проблеми .Після проходження аплікативного скорингу, і видачі позики, 
життя кредиту тільки починається. За кредитопозичальником, як провило, здійснюється 
моніторинг за для коректного розрахунку резервів банку у випадку неповернення даної 
позики. Тому, поки клієнт банку не перейшов до статусу NPL (не виконані зобов’язання), 
щомісячно розраховується рейтинг клієнту, згідно якого, банком затверджується ставка 
резервування для даного клієнта. Звичайно, в індивідуальних випадках розмір резерву може 
встановлюватися не згідно його рейтингу, а згідно індивідуальної оцінки кредитного 
аналітика. Але це окрема тематика. Проблематикою нашої роботи виступає питання – як 
коректно розрахувати кредитний рейтинг за для здійснення оцінки позичальника 
поведінковим методом. 
 

Результати дослідження. Для початку ми обрали 2 види показників – якісні та 
кількісні. Шість груп кількісних показників (показники капіталу, показники ліквідності, 
показники ефективності та структури балансу, коефіцієнти ризиків, коефіцієнти 
ефективності діяльності та коефіцієнти якості кредитного менеджменту) та деякі якісні 
показники (мітка приналежності до іноземних компаній, період існування, кредитна історія, 
репутація та прогнозні тенденції розвитку) розраховувались банком протягом кількох років, 
та адекватної рейтингової оцінки не давала. 

Адже, велика кількість показників зовсім не означає, що вони всі повинні 
використовуватись одночасно. Та, якщо кількісні показники дають конкретне значення, то 
значення якісних є досить туманним поняттям і залежить від думки того, хто проводить дану 
оцінку. Тобто, окрім надмірності інформації ми маємо також людський фактор, який також 
впливає на якість нашого рейтингування. Набір показників в середовищі Excel показано на 
рис.1. 

Згодом, серед наших позичальників, навмання обираємо 20 підприємств, які не 
повернули позику та 20 тих, хто вчасно повернув кредит, у вибірку, на якій ми будемо 
проводити навчання системи. Таким же методом обираємо вибірку, на якій будемо 
проводити тестування системи. 

Далі застосовуємо жадібний прямий та зворотний алгоритм в середовищі MATLAB. 
Даний алгоритм перебирає всі можливі варіанти взаємодії обраних коефіцієнтів та по черзі 
відкидає з вибірки по одному з них, в результаті видаючи оптимальну вибірку з меншого 
набору коефіцієнтів. Також проводимо той самий алгоритм але навпаки. Беремо 1 
коефіцієнт, поступово додаючи до нього по одному з вибірки, шукаючи найефективніше 
поєднання та кількість необхідних нам коефіцієнтів. 

 
Рис.1 Набір показників в середовищі Excel 

 
В результаті отримуємо дві вибірки, з яких далі обираємо ту, яка надає більш 

ефективні результати. Після проведення навчання системи, розраховуємо індекс Джині. 
Згодом, застосовуємо наші розрахунки до вибірки, яку ми відібрали для тестування.  
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Звичайно, результати отримані на тестовій вибірці будуть гіршими, ніж на вибірці, де 
проводилось навчання системи. Але, після розрахунку індекса Джині на тестовій вибірці 
(див. рис.2) ми отримуємо значення 0.66, що цілком нас задовольняє. Тому, на даному етапі 
можна зупинити пошуки і використовувати отримані розрахунки в якості визначення 
рейтингів позичальників. 
 

 
Рис.2. Крива Лоренца побудована в середовищі MATLAB 

 
Висновки. В результаті проведеної роботи, було удосконалено банківську методику 

для розрахунку рейтингів кредитопозичальників під час проведення поведінкового скорингу. 
Скоротивши набір коефіцієнтів до 11, та провівши настройку системи з визначенням 
граничних значень обраних коефіцієнтів, було одержано значно ефективнішу систему 
визначення рейтингів, ніж та, якою раніше користувався банк. Нова методика покращила 
точність визначення рейтингів на 20%. 
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СКОРИНГОВІ КАРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛІНГУ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ 

БАНКУ 
 

Анотація. У статті розглянуті особливості контролінгу кредитних ризиків комерційних 
банків з використанням скорингових карт та розкрито основні проблеми їх формування. 
Проведено критично-порівняльний аналіз тридцяти скорингових карт різних банків та 
надано рекомендації щодо їх удосконалення. 

 
Скорингові карти у сучасному банківському середовищі вважаються одним з 

невід’ємних інструментів оцінки кредитних ризиків при споживчому та іпотечному 
кредитуванні. Основоположником кредитного скорингу вважається Д. Дюран, який ще в 
1941 р. взяв звичайні анкетні дані клієнтів банку, тобто їх якісні характеристики (вік, стать, 
термін проживання в даній місцевості, професія, стаж, наявність банківських рахунків, 
страхових полісів та нерухомості) та за допомогою регресійного аналізу перетворив їх на 
кількісні. Пізніше, у 1956 р., компанія FICOрозробила відповідне програмне забезпечення 
яке дозволяло, на основі даних кредитного портфелю банку, а також анкетних даних діючих 
клієнтів, приймати рішення щодо доцільності видачі кредиту тому чи іншому позичальнику. 
В Україні розвиток кредитного скорингу пов’язують зі згортанням кредитування 
домогосподарств, що почалося після кризи 2008–2009 років, коли банкам фактично було 
заборонено кредитувати фізичних осіб в іноземній валюті, а національна валюта 
девальвувала на 60%, що суттєво підвищило кредитні ризики та ускладнило процедуру їх 
оцінки. Споживче кредитування, яке за сталих цін на імпортні товари пережило новий сплеск 
у 2011–2013 роках, вимагало від банків значного підвищення швидкості прийняття рішень 
без зниження якості кредитного портфелю. Саме тому більшість провідних вітчизняних 
банків, в цей час, починають активно впроваджувати скорингові карти, однак, масштабна 
криза у банківській системі 2014-2016 років практично зупинила будь-яке кредитування 
економіки. Загалом, впровадження ефективних скорингових моделей у вітчизняних банках 
дозволить не лише поновити обсяги кредитування, але й суттєво зменшити обсяги 
проблемних кредитів. Очевидно, що такий потужний інструмент управління кредитними 
ризиками необхідно використовувати з огляду на оперативні та стратегічні цілі банку, перш 
за все потрібна системність та розуміння того, що скорингові моделі є індивідуальними для 
кожного банку та потребують тривалого періоду часу на адаптацію. В цьому плані вітчизняні 
банки мають багато проблем, зокрема в державному «Ощадбанку» скорингові карти для 
прийняття рішень з кредитування клієнтів роздрібного бізнесу були впроваджені лише у 
2015 р. 

Для банківської системи розвинутих країн кредитний скоринг – це не лише підтримка 
рішень щодо видачі кредиту, але й постійне управління кредитним ризиком (інформаційна 
підтримка, координація рішень, моніторинг та контроль) та стратегія погашення боргу. Як 
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бачимо, кредитний скоринг – це не лише розробка анкет та формування математичної 
моделі, а постійна кропітка робота над вдосконаленням всього інструментарію кредитного 
скорингу та бізнес-процесів пов’язаних з ним, яка, на нашу думку, цілком відповідає 
філософії контролінгу ризиків.  

На думку Н.П. Шульги ризик-контролінг у банку є одночасно підсистемою 
інтегрованої системи управління ризиками та контролінгу і пов'язаний не тільки з виміром 
ризиків, але й частково з методичним, інформаційним забезпеченням ризик-менеджменту та 
контролем за банківськими ризиками [1, с.466-467].  

Проведене дослідженняпоказало, що існує чіткий зв'язок між рівнем кредитного 
скорингу у банку та наявністю департаментів контролінгу ризиків. У таких флагманів 
банківського ринку України, як Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укрсоцбанк, OTP-банк 
саме впровадження банківського контролінгу стало драйвером розвитку кредитного 
скорингу.   

Серед економістів не має єдиної точки зору щодо оптимальної методології розробки 
скорингової моделі, класичними вважаються моделі на основі логістичної регресії, однак, 
набувають популярності підходи на основі дерева рішень, математичного програмування, 
нейронних мереж, генетичних алгоритмів, графічних моделей та машинних векторів, проте, 
для ефективного функціонування будь-якої моделі необхідно мати адекватну вхідну 
інформацію. Саме тому, з метою уникнення ситуації «сміття на вході – сміття на виході», 
перед тим як використовувати ту чи іншу модель, необхідно розробити актуальну для 
конкретного банку скорингову вибірку, яка б дозволила забезпечити модель адекватною 
інформацією. 

Традиційно розрізняють: 
- аплікативний скоринг, або оцінювання клієнтів під час формування кредитної заявки; 
- біхевіористичний – моніторинг поведінки вже існуючих клієнтів; 
- колекторський – оцінка можливостей повного або часткового повернення кредиту 

позичальником у разі порушення ним строків погашення заборгованості. 
Саме на етапі аплікаційного скорингу і забезпечується вибірка даних для подальшої 

оцінки. Традиційно вхідними даними такої вибірки є анкети, які заповнювали позичальники 
в минулому, тобто модель будується на основі історичних даних. Аналізуючи такі параметри 
як вік, стаж, наявність дітей тощо скорингова модель визначає параметри, які в межах даної 
вибірки статистично мали найбільший вплив на погашення чи непогашення кредитів. 

Головною проблемою на даному етапі є ймовірність неврахування суттєвого фактору, 
який фізично не потрапив до анкети позичальника, у такому випадку логістична регресія чи 
інша методика просто завищить вплив іншого фактору, вказаного в анкеті. З іншого боку, 
обтяження скорингової карти другорядними факторами може призвести до розсіювання 
впливу важливих факторів, а також суттєво збільшити час проходження анкетування та 
послабити конкурентні позиції банку. На нашу думку, головним завданням контролінгу 
банківських ризиків на етапі підготовки скорингових карт є інформаційно-аналітичне 
забезпечення процесу формування адекватних анкет. 

Проведений критично-порівняльний аналіз вибірки скорингових карт тридцяти 
вітчизняних та зарубіжних банків, що знаходяться у публічному доступі показав, що 
більшість сучасних скорингових карт не суттєво відрізняються від запропонованої 
Д.Дюраном у 1941 році семи факторної моделі. Характерною відмінністю сучасних моделей 
є відсутність у більшості з них графи «стать» (крім Райффайзен Банк Аваль, ВТБ та 
Сбербанк), натомість на відміну від моделі Д. Дюрана більшість банків оцінює «сімейний 
стан» як вагомий критерій кредитоспроможності позичальника. 

Також понад 80% досліджуваних банків вважають вагомими критеріями «Наявність 
освіти» та «Наявність дітей», понад 60% визначають вагомим фактором 
кредитоспроможності позичальника «Наявність власного авто», при чому ряд російських 
банків вважають, що вік та марка автомобіля також значно впливає на кредитоспроможність 
позичальника (наприклад, згідно скорингової карти російського Юнікредит банку, для 
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потенційного позичальника краще не мати автомобіля взагалі, ніж, мати автомобіль 
російського виробництва). «Наявність освіти» цікавить лише 40% банківських установ, хоча, 
на нашу думку, це є дуже важливим критерієм, адже люди з вищою освітою, а особливо 
фінансовою набагато краще планують свої майбутні грошові потоки, тобто потенційні 
джерела погашення кредиту. 

Багато банків у своїх скорингових картах зазначають критерій «Наявність домашнього 
телефону», хоча з розвитком технологій зв’язку даний критерій поступово втрачає свою 
актуальність. Поряд з тим, вітчизняні реалії породжують нові фактори впливу на здатність 
позичальників розраховуватись за своїми зобов’язаннями. Наприклад, такі, що не прийнято 
формалізовувати з патріотичних міркувань (військові дії), або зміни у поведінці потенційних 
позичальників внаслідок трансформації економіки та суспільства (біхевіористичні 
особливості). 

Очевидно, що існуючі скорингові карти потребують постійного перегляду з огляду на 
вищеописані фактори, однак сучасні дослідження вказують на негативний ефект від частого 
оновлення скорингових карт [2, c 8-9]. Автори зазначають, що частота зміни наповнення 
скорингових карт суттєво впливає на рівень їх точності. 

Підводячи підсумки, варто відзначити, що важливість використання скорингових 
моделей при оцінці, моніторингу та контролю кредитних ризиків комерційних банків не 
викликає жодних сумнівів, як у науковців так і у практикуючих банкірів.  

Імплементація та підтримка скорингових карт найкраще реалізується через механізм 
контролінгу ризиків у банку. 

Сучасні скорингові карти за своїм наповненням суттєво не відрізняються від тих, що 
використовувались у середині XX ст., на нашу думку, їх потрібно суттєво доповнювати, в 
першу чергу, шляхом врахування біхевіористичних особливостей індивідуума, а саме 
формулювати анкети позичальника таким чином, щоб була можливість оцінити його 
схильність до ризику. Крім того, важливо враховувати особливості кожного конкретного 
регіону країни (особливо для системних банків), оскільки менталітет людей у різних 
частинах країни суттєво відрізняється, а отже, відрізняється і ставлення до свої боргів. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ І НЕДОЛІКІВ ВИКОРИСТАННЯ BITCOINУ 
РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЯХ ПІДПРИЄМСТВ МСБ 

 
Анотація. Удослідженні визначено основні проблеми розвитку підприємств МСБ в 

Україні та окреслено перспективи та можливості використання криптовалют у 
розрахункових операціях та як інструменту інвестування з метою заощадження коштів на 
конвертаціях та комісіях. Проаналізовано динаміку ринкової ціни та капіталізації Bitcoinта 
визначено його питому вагу на криптовалютному ринку. Проведено оцінку законодавчого 
забезпечення такого типу операцій в Україні та наведено основні переваги та недоліки 
використання bitcoin для підприємств МСБ.  
 

З огляду на недоступність звичайних інструментів отримання і збереження грошей для 
суб’єктів МСБ , а саме відрізаність від кредитування, додаткове фінансове навантаження у 
вигляді податків, підвищення тарифів, наявність обмежень в роботі з валютою і обігом 
грошових коштів, відтік клієнтів через зниження платоспроможності населення та 
підвищення цін,  постійне підлаштування вартості товару під фінансові можливості покупців 
(як наслідок неокупність інвестицій та збитки) зазначені підприємства змушені шукати 
шляхи заощадження. 

Використання криптовалюти дає змогу заощадити на конвертаціях і комісіях та 
прискорити проведення платежів в товарно-обмінних операціях, що забезпечить економію 
часу та грошей. Криптовалюта (від  англ. Cryptocurrency) – вид цифрової, емісія та облік якої 
засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних  методів 
захисту, таких як Proof-of-work та/або Proof-of-stake [1]. Функціонування системи 
відбувається децентралізовано в розподіленій комп’ютерній мережі. Однією з найбільш 
розповсюджених криптовалют є Bitcoin (ВТС) (рис. 1-2).  

 
Рис. 1. Ринкова ціна та капіталізація ринку Bitcoinза 2013–2017 рр. [2] 
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Рис. 1 підтверджує глобальний тренд поширення використання криптовалют, як 
інвестиційного ресурсу, так і інструменту розрахункових операцій. Доля Bitcoinв ринковій 
капіталізації криптовалют (рис. 2) складає більше ніж 41 %, що свідчить про його 
домінування на ринку. 

 

 
Рис. 2. Питома вага криптовалют в ринковій капіталізації [3] 

 
Що стосується загального рівня ринкової капіталізації та ринкової ціни ВТС, то на 

червень 2017 р. ці показники складають майже 50 млрд. USD та 2800 USD, що втричі більше 
аналогічних показників 2016 р. 

Отже, можна з впевненістю стверджувати, що стрімке зростання ринкової ціни та 
капіталізації  свідчить про закріплення позицій BТС як фінансового інструменту на ринку. 
Але однією з невирішених проблем щодо використання Bitcoinу бізнесі на сьогодні є 
неоднозначність відношення урядів країн щодо інвестування у ВТС та використання 
зазначеної криптоалюти у розрахунках. 

Що стосується законодавства України, статті 9 Закону України “Про платіжн системи 
та переказ коштів в Україні” [4] зокрема, то ВТС бізнес має право провадити діяльність 
тільки після реєстрації на законодавчому рівні в аспектах, які не суперечать існуючій 
законодавчій системі. Використання існуючого законодавства в розрізі криптовалютних 
операцій надає Україні унікальну позицію на світовій арені [5]. Але, слід більш детально 
розглянути переваги та недоліки використання BTCу розрахункових операціях для 
підприємств МСБ (табл. 1). 

Таблиця 1. Переваги та недоліки використання BTCу розрахункових операціях 
для підприємств МСБ (сформовано автором) 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ
1. Відкритий код криптовалюти - у BТС 
працюють ті ж алгоритми, які 
використовуються в інтернет-банкінгу. 
Єдиною відмінністю інтернет-банкінгу є 
розкриття інформації про кінцевих 
користувачів. У мережі BТС вся інформація 
про транзакції є в загальному доступі 
(скільки, коли), але немає даних про 
одержувача або відправника монет (немає 
доступу до персональної інформації 
власників гаманців).  

1. Сильна волатильність. Майже всі 
підйоми і падіння курсу BТС безпосередньо 
залежать від оголошених заяв урядів різних 
країн. Така волатильність курсу створює 
проблеми в короткостро-ковому періоді  
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2. Відсутність інфляції - максимально 
можлива кількість монет строго обмежена і 
становить 21 мільйон bitcoin. Так як немає ні 
політичних сил, ні корпорацій, здатних 
змінити такий порядок, в системі немає 
можливості для виникнення інфляції. 

2. Законадавча неврегульованість, 
скептичне ставлення більшості державних 
фінасових інституцій та уряду 

3. Пірингова мережа криптовалюти - у 
подібних мережах немає головного сервера, 
що відповідає за всі операції. Обмін 
інформацією (у цьому випадку - грошима) 
здійснюється між 2-3 і більше програмами-
клієнтами. Всі встановлені у користувачів 
програми-гаманці є частиною мережі біткоін. 
При цьому кожен клієнт зберігає запис про 
всі зроблені транзакції та про кількість 
біткоінів на кожному гаманці. Транзакції 
виробляються сотнями розподілених 
серверів. Ні банки, ні податкові, ні держава 
не можуть контролювати обмін грошей між 
гаманцями користувачів  

3. Великі ризики інвестицій в 
криптовалюти, які  слід розглядати в 
середньо- і довгостроковій перспективі  

4. Безмежні можливості транзакцій - кожен 
з власників гаманця може платити кому 
завгодно, де завгодно і за що завгодно. 
Транзакції неможливо проконтролювати або 
заборонити, так що можна здійснювати 
перекази в будь-яку точку світу, де б не 
знаходився інший користувач з гаманцем 
Bitcoin 

4. Ризики заборони державними органами 
використання bitcoinу господарській 
діяльності та розрахункових операціях для 
підприємств МСБ та розгляду такого виду 
діяльності як нелегальної 

5. Межі стерті. У ВТС немає меж. Платежі, 
здійснені в цій системі, неможливо 
скасувати. Самі монети не можна підробити, 
скопіювати або витратити двічі.  

 

6. Низький рівень вартості операцій з 
ВТС. Криптовалюта ВТС працює як жива 
готівка, поєднуючи в собі функції 
електронної комерції. Не потрібно платити 
комісії і мита банкам та іншим організаціям. 
Третя сторона тут - математика, якій не 
потрібні гроші. Комісійні в цій системі 
нижчі, ніж в будь-якій іншій. Вони 
становлять 0,1% від суми транзакції. 
Відсотки йдуть в гаманці "майнерів". 

 

7. Децентралізація. Центрального органу 
котролю мережі не існує, мережа розподілена 
на всіх учасників, кожен комп'ютер, 
добуваючий биткоини є учасником цієї 
системи. Це означає, що центральний орган 
не має ніякої можливості диктувати правила 
власникам биткоинов. І навіть якщо якась 
частина мережі піде в оффлайн, платіжна 
система продовжить працювати стабільно. 
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Отже, можна сказати, що використання bitcoinпри розрахунках підприємствами МСБ 
має такі конкурентні переваги, як швидші та дешевші транзакції без меж. Крім того,  це 
також безпечний шлях здійснення транзакцій. Використання зазначених переваг можна 
використовувати як інструмент підвищення прибутковості компанії та розвитку bitcoinринку 
в Україн взагалі.  

Література: 
1.  Криптовалюта / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B
2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0#cite_note-1 

2. Офіційний сайт MarketCapitalization / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts 

3. Офіційний сайт CoinDance / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://coin.dance/stats#marketcap 

4. Закон України “Про платіжн системи та переказ коштів в Україні” № 2346-14 від 
5.04.2001 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-
14/page 

5. Is Bitcoin Legal? / Retrieved from: http://www.coindesk.com/information/is-bitcoin-
legal/ 
 
 
УДК 336.719 

Парандій Олег Володимирович, 
к.е.н., доцент кафедри фінансові ринки 

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 
e-mail: o.parandiy@gmail.com 

 
ПРИВАТНІ БЛОКЧЕЙНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В 

БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
В роботі розглянуто поняття та особливості роботи приватних блокчейнів. Було 

наведено їх переваги та недоліки порівняно з публічними розподіленими реєстрами, 
досліджено перспективи застосування в банківській діяльності.  

 
Технології розподілених реєстрів (блокчейн) почали швидко набирати популярність з 

2010 року разом з розвитком криптовалют, зокрема біткойну. За період до червня 2017 року 
капіталізація ринку криптовалют виросла з нуля до понад 115 млрд дол [1].Основною 
технологією, на якій побудовані криптовалюти, є блокчейн. Офіційні установи ряду країн та 
компанії з різних секторів економіки виявили значну зацікавленість у можливостях 
використання даної технології в своїй діяльності. Основними перевагами розподілених 
реєстрів є прозорість, децентралізація, мінімізація значення довіри тощо. При цьому існує 
два основних шляхи їх імплементації: публічний та приватний блокчейн. 

Публічний блокчейн є доступним для перегляду будь-ким [2]. Найбільш відомим 
прикладом є біткойн. Він є повністю децентралізованим, усі бажаючі можуть переглядати 
історію транзакцій та вносити зміни. Для узгодження дій учасників у публічних блокчейнах 
використовуються різні механізми консенсусу, найбільш популярними з яких є Proof-of-
Work та Proof-of-Stake. Так, для того, щоб вносити транзакції в реєстр біткойну, потрібно 
мати досить значні обчислювальні потужності. Окрім того, існують публічні блокчейни з 
дозволами, які надають можливість вносити нові записи тільки обмеженому колу учасників, 
залишаючись доступними для перегляду всіма бажаючими. 

Проте не всі установи бажають робити транзакції публічно доступними. В такому разі 
може бути використаним приватний блокчейн. У ньому переглядати записи в розподіленому 
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реєстрі може тільки обмежене коло авторизованих осіб. При цьому вносити зміни можуть 
або усі авторизовані особи, або лише деякі з них. 

Навіть при використанні приватного блокчейну актуальною залишається його висока 
транспарентність, якщо доступ до перегляду інформації в ньому буде надано особам за 
межами банку. Наприклад, це можуть бути аудитори або державні регулюючі органи. У 
такому разі вони в режимі онлайн зможуть здійснювати моніторинг операцій фінансової 
установи. 

Перевагами приватного блокчейну над публічним є більш гнучкі можливості 
масштабування, набагато менші витрати на підтримання функціонування мережі (наприклад, 
для забезпечення роботи блокчейну біткойну необхідна кількість електроенергії, якої було 
би достатньо для живлення невеликої країни), а також суттєво вища пропускна здатність. 
Останнє означає, що кількість транзакцій на секунду (TPS)може сягати тисяч залежно від 
особливостей і архітектури мережі. Для порівняння: наразі в середньому через блокчейн 
біткойну проходить 3-4 транзакції в секунду [3], а його максимальна пропускна здатність 
становить 7 TPS. 

Разом із тим, приватний блокчейн втрачає одну з ключових особливостей технології – 
відсутність потреби довіряти іншим учасникам мережі. При його використанні необхідною є 
довіра до того чи тих учасників системи, які мають право вносити зміни. Таким чином, на 
рівні однієї установи усі можливості, які надає технологія блокчейн, можуть бути отримані з 
використанням звичайних баз даних. Використання приватного блокчейну в рамках одного 
банку має сенс тільки в тому разі, якщо це дозволить зменшити витрати чи спростити 
обслуговування і підтримку системи. 

Деякі банки поєднують публічні та приватні блокчейни. Наприклад, криптовалютний 
банк Polybius, первинне розміщення монет (ICO, InitialCoinOffering) якого розпочалось 
наприкінці травня 2017 року і яке менш ніж за три тижні вже принесло майже 20 млн дол, 
планує використовувати розподілені реєстри за трьома напрямками [4]: 

1. Використання смарт-контрактів на публічному блокчейні Ethereum для щорічного 
розподілу 20 % прибутку банку між його власниками. 

2. Здійснення документообігу на публічному блокчейні Emercoin для забезпечення 
доступу до банківських документів регуляторів та зацікавлених осіб. 

3. Приватний блокчейн для банківських трансакцій.  
Зацікавленість в блокчейн-технологіях виявляють не тільки фінтех-стартапи, але й 

традиційні добре знані банки. Найбільш відомим проектом, який об’єднав понад 80 крупних 
фінансових установ, є розробка приватного банківського блокчейну консорціумом R3 CEV. 
Наразі результатом його роботи є відкрита платформа розподіленого реєстру Corda, 
призначена для обробки складних фінансових трансакцій та гнучкого регулювання прав 
доступу до даних. Щоправда, консорціум покинули такі компанії як JPMorgan Chase, 
Goldman Sachs, Banco Santander та Morgan Stanley, які пізніше приєдналися до інших 
проектів, що використовують технології блокчейн. 

Вивчення наведеного вище та подібних кейсів вказує на те, що використання 
приватних блокчейнів на рівні окремого банку наразі має мало сенсу та є радше спробою 
протестувати нові технології. Набагато перспективнішим виглядає їх застосування для 
організації проведення розрахунково-клірингової діяльності між групою установ. Такий 
варіант дозволяє підвищити швидкість та транспарентність операцій між учасниками 
системи. Ще одним підходом є побудова нових розподілених систем на базі вже існуючих 
публічних блокчейнів (наприклад, використання coloredcoinsна базі біткойну). У будь якому 
разі, технології блокчейну ще досить молоді, а сфери та способи їх застосування будуть 
швидко змінюватись у майбутньому. 
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ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН (BLOCKCHAIN)  ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-

БАНКІВСЬКУ СФЕРУ 
 
Анотація: Технологія блокчейн активно вивчається банками на предмет її 

використання у фінансово-банківській сфері. На даний момент використання даної 
технології має як переваги так і проблеми у цій сфері.  

 
Блокчейн - це нова технологія зберігання записів, однак вона вже змінила підхід до 

формування і зберігання баз даних. 
Треба сказати, що в основі технології блокчейн лежить децентралізоване (розподілене) 

зберігання інформації. Вважається, що це дозволяє безпечно зберігати важливу інформацію 
одночасно на багатьох серверах у всіх учасників мережі. 

Прогнозують, що технологія блокчейн в найближчому майбутньому істотно змінить 
такі сервіси, як: банківські перекази, перезастава активів, реструктуризація іпотечних 
кредитів, страхування тощо, може вплинути на інвестування та платіжну сферу.  

Використання блокчейн також цікаве перш за все тим, що відпадає необхідність в 
посередниках в особі платіжних систем, що здійснюють процесування транзакцій і, як 
наслідок, підвищується швидкість обробки операцій і знижується вартість для кінцевого 
споживача. Наприклад, для банків блокчейн може стати реальною альтернативою системі 
SWIFT, яка на даний момент є не дуже гнучкою і досить дорогою. 

Щодо використання технології блокчейн центральними банками для здійснення 
наглядової діяльності – це підвищення ефективності скринінгу крос-галузевих і крос-
ринкових наскрізних фінансових ризиків, створення додаткових можливостей щодо 
оперативного реагування на них. Технологія блокчейн зможе забезпечити прозорість усіх 
транзакцій. При умові запровадження центральним банком національної криптовалюти, він 
отримає можливість регулювання інфляції, зниження операційних витрат, з’явиться 
можливості універсального контролю з боку держави за кожним економічним суб’єктом 
національної криптовалюти. Кожна транзакція може бути відслідкована, записана, 
проаналізована і збережена, тобто буде знаходиттсь в зоні доступу центрального банку. В 
даному випадку держава може створити цілісну систему і отримати можливість визначати, у 
кого є гроші, у кого немає, де можна використовувати гроші. 

Центральні та світові приватні банки останні роки активно вивчають та впроваджують 
блокчейн для трансформації глобальної фінансової системи в новий технологічний вимір  
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Але треба зазначити, що ефект від використання технології блокчейн можливий лише в 
масштабі всієї фінансово-банківської галузі, а не окремого банку. 

Також варто зазначити, що по-перше, одна з проблем, з якою вже зіткнулися банки і 
фінансові установи у використанні блокчейн, це те, що технологія успішно і безпечно 
працює тільки зі своїми партнерами. 

По-друге, технологія блокчейн ще ніколи не використовувалася в повній мірі і не 
змогла реалізувати весь свій потенціал. 

По-третє, для повної інтеграції блокчейну у фінансово-банківську сферу потрібно 
вирішити низку проблем, а саме: створити правове та регуляторне середовище, ввести 
стандарти, і багато іншого.  

Сьогоднішня ситуація така, що для банків і фінансових установ централізовані мережі 
поки функціонують більш ефективно і з необхідними гарантіями, також у цих мережах є 
певний імунітет до зовнішніх атак. 
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КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ БАНКУ «НОВОГО ПОКОЛІННЯ» З 
ПЕРСПЕКТИВИ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

Автор аналізує необхідні компетенції працівників банків  «нового покоління» в умовах 
глобалізаційних тенденцій сучасності. Значна увага приділяється розкриттю ролі та значення 
пізнавального потенціалу та міждисциплінарного статусу соціологічної науки для розвитку 
компетенцій фахівців банківської справи.   

В інформаційному суспільстві ХХІ століття значних трансформаційних процесів 
зазнають всі аспекти суспільного життя індивідів. В умовах викликів глобалізації 
актуалізується потреба у формулюванні нових вимог до забезпечення ефективної трудової 
діяльності працівників різних галузей та рівнів. Не виключенням у цьому аспекті стають і 
визначення компетенцій працівників банків «нового покоління», також і вивчення засад, які 
забезпечують їх формування у сучасних умовах розвитку постіндустріальних суспільств.  

В цьому контексті науково обґрунтованим видається звернення до пізнавальних 
можливостей, інтегральних характеристик та міждисциплінарного статусу соціологічної 
науки. Оскільки ця інтегральна наука століттями ефективно досліджує суспільство і 
суспільні відносини у всій багатоманітності його форм та соціальних взаємодій. Звідси вона  
володіє значними пізнавальними ресурсами, теоретичними та емпіричними знаннями, 
оволодіння якими сприятиме формування необхідних компетенцій у працівників банків 
«нового покоління». 

Якими ж компетенціями повинні володіти сучасні фахівці банківської сфери і яким 
чином це здатна забезпечити соціологічна наука?  

Передусім варто підкреслити, що соціологія реалізує значну кількість суспільно 
значущих функцій у сучасному соціумі. Зокрема, ця наука сприяє формуванню у індивідів 
соціологічного світогляду, розвитку соціологічного мислення. Особливості та 
характеристики цього типу мислення були детально описані у працях таких видатних 
представників соціологічної думки, як З.Бауман, П.Штомка, Ч.Міллс, П.Бергер, Е.Гідденс, 
Ю.Габермас та інші. Ці науковці по-різному тлумачили поняття соціологічне мислення, 
однак узагальнюючи їхні підходи можна виділити основні властивості соціологічного 
мислення та окреслити необхідність й перспективи його опанування для сучасних 
працівників банківської сфери.  

Отже, виходячи з узагальнених тверджень, соціологічне мислення спрямоване  на 
розуміння і пізнання суспільства як цілісної системи структурних елементів: індивідів, 
соціальних спільнот, соціальних груп та відносини між ними. При цьому відомий соціолог 
М.Вебер визначає предметом вивчення соціології – соціальні дії та стверджує про її здатність 
розуміти сенс, які індивіди вкладають у свої дії [2]. Отже, соціологія орієнтує на вивчення 
соціальних відносин між індивідами, надає ефективний механізм до розуміння свого місця, 
соціальної позиції та ефективної взаємодії  у соціумі. 

На думку відомого засновника та генерального директора консалтингової компанії, 
фахівця з нетворкінгу Кейта Ферацці, головною засадою успішності сучасних працівників 
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виступає їх здатність здійснювати ефективну співпрацю з іншими: «Сьогодні найціннішою 
валютою є соціальний капітал, тобто інформація, інтелектуальний потенціал, довіра та усі 
складові взаємин між людьми, з якими ви підтримуєте контакт»… [3, с. 12]. «Володіння 
найновішою інформацією вимагає бездоганної співпраці та спілкування – побудови таких 
взаємин і зв’язків, завдяки яким ваша робота принесе найефективніші результати» [3, с. 28-29]. 

Звідси опанування соціологічним світоглядом сприятиме розвитку у сучасних 
працівників банківської сфери таких компетентностей, як спрямовані на розуміння 
різноманітних соціальних ситуацій, здійснення плідної взаємодії та соціальної комунікації, 
здатності працювати з різними соціальними верстами та соціальними групами, ефективне 
вирішення та профілактику соціальних конфліктів в трудових колективах тощо.  

Підкреслимо, що в сучасних умовах глобалізації працівникам банківської сфери 
необхідно бути креативними та висококваліфікованими фахівцями широкого профілю. 
Зокрема, це означає володіння такими компетенціями, як управління інформацією, різною за 
напрямком та рівнем складності, вміння працювати в міждисциплінарній команді та 
спілкуватися з експертами з інших галузей, здатність генерувати нові ідеї та вирішувати 
різноманітні проблеми на інноваційній основі, критично аналізувати та розуміти сучасні 
тенденції та наслідки соціально-економічного розвитку суспільства.  

В цьому контексті соціологія володіє значними пізнавальними можливостями та 
міждисциплінарними зв’язками з іншими науками, що дозволяє в її межах комплексно і 
системно досліджувати різні аспекти суспільного життя.  

В межах соціологічної науки сформувались такі міждисциплінарні наукові галузі, 
вивчення яких сприятиме формуванню у працівників банківської сфери вище сформованих 
компетентностей. Зокрема, це такі міждисциплінарні наукові галузі, які поєднують значні 
пізнавальні ресурси, як методологію, понятійно-категоріальний апарат, теоретико-прикладні 
знання різних наук: економічна соціологія, соціологія менеджменту, соціологія конфлікту, 
соціологія управління, соціальна психологія, соціологія політики, юридична соціологія та 
багато інших.    

Ці галузі наукового пізнання покликані формувати у майбутніх фахівців банківської 
справи знання та навички розуміння взаємозв’язку культурних, соціальних й економічних 
процесів у соціумі,  соціальних аспектів економічних реформ, ефективних механізмів 
регулювання взаємодії соціальної та економічної сфери, науково обґрунтованого 
прогнозування моделей соціально-економічної поведінки індивідів. Також це передбачає  
опанування соціологічними методами збору, обробки та аналізу громадської думки у 
питаннях соціально-економічної сфери, застосування пізнавального потенціалу 
міждисциплінарних наукових галузей до аналізу ефективного функціонування та управління 
соціально-економічними процесами. 

При цьому зв’язок міждисциплінарних соціологічних галузей наукового пізнання з 
різними науками забезпечує науковцям дослідження широкого кола прикладних питань 
суспільного характеру, наприклад: «Зв’язок економічної соціології з різними науками дає 
можливість розгортати конкретні соціологічні дослідження з широкого кола питань та 
проблем, зосереджуючи основну увагу на взаємодії соціальних спільностей і груп, які 
впливають на макроекономічну систему» [1, с. 87]. 
 Необхідно підкреслити, що міждисциплінарний характер організації наукового пізнання 
розширює засоби, межі, характер, та можливості пізнавальної діяльності, забезпечує більш 
поглиблений рівень розуміння сутності досліджуваних об’єктів.  
 Звідси в контексті підвищення якості підготовки майбутніх фахівців банківської 
системи, формуванню у них необхідних компетентностей в основі ефективної моделі 
сучасної вітчизняної фінансово-економічної освіти повинні бути враховані міждисциплінарні 
тенденції розвитку наукового пізнання. Також це сприятиме інтеграції системи освіти 
України у європейський науково-освітній простір та підвищення її відповідності зарубіжним 
освітнім стандартам загалом.     
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ДО ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛЬНИХ МЕНЕДЖЕРІВ БАНКУ 

 
Анотація. Наголошено на актуальності формування інституту персональних 

менеджерів, визначено основні питання, які виникають в їх діяльності, наголошено на  
проблемі інтегрування персональних менеджерів в організаційну структуру банку  

 
Вітчизняний ринок банківських послуг змінив свою стратегію: на ньому тепер «панує» 

не продавець, а покупець. На наш погляд, причин тому кілька. Стрімко змінюються клієнти 
банків, і разом з розвитком їх потенціалу, зростають потреби, в тому числі, в якісно нових 
банківських продуктах і послугах. З іншого боку, банківський сектор протягом ряду років 
залишався найбільш прибутковим на фінансовому ринку, породивши висококонкурентну 
середу. 

Банки, створені в останні 10 років, вже усвідомлювали цю динаміку і з самого початку 
формували клієнтоорієнтовану стратегію і структуру. Зокрема, в структурі більшості з них 
існує департамент по роботі з корпоративними клієнтами, і введена ключова фігура, 
орієнтована безпосередньо на клієнтів, – персональний менеджер. 

У розвинених країнах персональний менеджер – це спеціаліст достатньо широкого 
профілю, який має великий досвід роботи в різних галузях економіки: як фінансової, так і 
нефінансової. Як правило, в private banking приходять з досвідом роботи в investment banking 
або в сфері стратегічного та фінансового консалтингу, а також з досвідом роботи на керівних 
позиціях в крупних компаніях найрізноманітнішого профілю. Відтак, позиція персонального 
менеджера – це свого роду кульмінація успішної кар'єри, до якої довго йдуть. 

У вітчизняних реаліях з урахуванням того, що індустрія private banking молода, 
персональними менеджерами в підрозділах Private Banking банків в більшості випадків 
стають найбільш здібні молоді люди у віці близько 30 років з досвідом роботи в роздрібному 
банківському бізнесі. Довгий час це цілком відповідало потребам заможних клієнтів, які 
потребували так зване VIP (привілейоване) банківське обслуговування, що включає в себе 
розміщення коштів на депозитах під хороший відсоток і швидкий та якісний супровід 
розрахунково-касових операцій. Однак часи досить швидко змінюються, і потреби клієнтів 
трансформуються в більш комплексні запити. 

Важливим параметром формування довіри клієнта до персонального менеджера є 
поінформованість останнього з широкого кола професійних питань, включаючи 
макроекономічні, банківські, страхові, інвестиційні та юридичні питання. Менеджер повинен 
бути здатний детально пояснити особливості надання будь-якої послуги з того чи іншого 
напрямку, навести приклади з власного досвіду [1]. За наявності всіх необхідних 
професійних компетенцій у спеціаліста можлива справжня реалізація комплексного 
консультування клієнта в межах «одного вікна». 
                                                            

6Білошапка Вікторія Степанівна  ‐ канд.екон.наук,  доцент,  доцент кафедри банківської  справи 
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На фінансовому ринку України є професійні фахівці у вузьких сферах інвестування, 
оподаткування, корпоративного або роздрібного бізнесу, але практично немає універсальних 
фахівців-менеджерів.  

Представники різних банків сходяться на думці, що при виборі банку заможні клієнти 
на 60-70% «купують» персонального менеджера. Успіх менеджера залежить не тільки від 
навичок, які безпосередньо належать до професії банкіра, а й від уміння якісно і ефективно 
спілкуватися з клієнтами. «75% успіху в бізнесі – це вміння спілкуватися з людьми, 25% – 
все інше», – говорив Джек Уелч, генеральний директор компанії General Electric. Для того 
щоб отримати об'єктивне загальне уявлення про особистість персонального менеджера, 
потрібно оцінити кожного з них по декількох параметрах – грамотна мова, впевненість і 
володіння інформацією, ясність подачі інформації, ініціативність / активність, комфортність 
спілкування. 

Впевненість в собі поряд зі спокоєм і врівноваженістю – одні з найбільш важливих 
особистісних якостей персонального менеджера. Дійсно, спокій і впевненість менеджера – це 
непряма ознака того, що в банку все стабільно і добре. Погано, коли менеджер демонструє 
надмірну метушливість, запобігливість, зайву самовпевненість або недбалість в спілкуванні, 
надає суперечливу інформацію в спробі справити хороше враження про себе або банк. 

Також проблемою є: 
• низька загальна підготовленість персональних менеджерів до зустрічі, відсутність при 

собі необхідних матеріалів (роздруківок); 
• недолік такту і поваги до часу співрозмовника (потенційного клієнта), «затягування» 

зустрічі з клієнтом, додаткове обговорення питань, які вже були порушені, відволікання на 
телефонні розмови під час проведення зустрічі; 

• відсутність техніки активного слухання і фокусу на виявленні потреб клієнта 
(необхідність висловити свої міркування, запропонувати продукти банку превалює над 
необхідністю вислухати клієнта); 

• невміння органічно включити в розмову іншого співрозмовника при присутності на 
зустрічі другого консультанта (менеджери або перебивають один одного, або один з 
консультантів є мовчазним слухачем протягом всієї зустрічі); 

• надмірність інформації з одного, добре знайомого менеджеру предмету і ігнорування 
тих питань, з яких менеджер некомпетентний; 

• дратівливість менеджерів при необхідності проговорити ще раз питання, які в розмові 
вже порушувалися. 

Персональний менеджер – це аналітик, хороший продавець і різнобічний банківський 
фахівець [2]. Розвиток інституту персональних менеджерів в регіонах затягується головним 
чином через проблеми в кадрах. Потреби у VIP-послугах в регіонах менше, ніж в столиці, це 
так. Але персональний менеджер повинен не стільки інформувати клієнта про послуги та 
відповідати на його запити, скільки сприяти розвитку бізнесу клієнта. 

А це означає, що персональний менеджер повинен: 
- виходячи з інформації, що отримується ним про клієнта з внутрішніх банківських та 

інших джерел, формувати пакет послуг банку, який необхідний саме цьому клієнту; 
- при відсутності деяких необхідних послуг – ініціювати їх розробку; 
- відстоювати інтереси клієнта, якщо інші служби банку намагаються встановлювати 

для нього неринкові тарифи, несвоєчасно або неякісно вирішують якісь питання. 
Все це вимагає пристойного досвіду роботи, хорошої ерудиції з економічних і 

фінансових питань, визначених повноважень. Не випадково, в багатьох банках дану функцію 
виконують вищі менеджери аж до заступників голови правління. 

Клієнтам найменше хотілося б зіштовхнутися з надмірною завантаженістю, 
некомпетентністю, грубістю або халатністю персональних менеджерів. Компанії вимагають 
замінити персональних менеджерів після відмови з їхнього боку дізнатися що-небудь, з 
огляду на те, що робочий день закінчений, при виникненні підозри, що менеджер спеціально 
затягує справи, або агресивних спробах продати новий банківський продукт. 
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У більшості банків класично склалася продуктова структура. Базу системи становили 
департаменти (управління), що спеціалізуються на тому чи іншому продукті (групі подібних 
продуктів). Безпосередньо продажами займалися територіальні відділення, що грали «другу 
скрипку» відносно управлінь. Після створення команди персональних менеджерів статус 
відділень і персональних менеджерів підвищився, однак в цілому ситуація на верхньому 
рівні не змінилася: інтереси менеджерів ніхто не захищає, кожне управління суворо 
дотримується тільки власних інтересів, збільшуючи завдання менеджерам за обсягами 
продажу своїх продуктів, без врахування реальних потреб клієнтів. В інших випадках в 
банках на рівні продуктових управлінь було створено управління по роботі з 
корпоративними клієнтами, в завдання якого входили й функції персональних менеджерів. 
Але проблема в тому, що управління-новачок виявилося на одній лінії з продуктовими 
управліннями, тому де-факто потрапило в залежність від останніх. Ясно, що в такій 
структурі ефективність роботи персональних менеджерів навряд чи буде високою. 

Далеко не у всіх банках розумно вирішено питання мотивації персональних 
менеджерів[3]. Традиційно банки використовують досить просту зарплатну шкалу, але 
активні продавці повинні відчувати прямий зв'язок між результатом роботи і власними 
доходами [4]. Неважко прийняти принципове рішення щодо зміни підходів до оплати праці 
персональних менеджерів. Однак насправді виникає чимало проблем. Так, наприклад, для 
впровадження нових мотиваційних схем необхідна прозора система оцінки результатів 
роботи персонального менеджера, яка зокрема, включала б оперативну інформацію щодо 
обсягів продажів, оборотів по рахунках, доходів, отриманих від клієнтів даного менеджера. 
Ця інформація потрібна і самому менеджеру, спонукаючи його до більшої активності і 
ефективності. 

Ми перерахували ключові моменти, які в багатьох випадках супутні побудові 
ефективної клієнтоорієнтованої системи у вітчизняних банках та становленню інституту  
персональних менеджерів, діяльність яких може позитивно позначитися на іміджі банку в 
очах клиентів. 

 
Література 

1. Воронин Б., Демчев И. Розничный банковский бизнес: бизнес-энциклопедия. – 
М.:ЦИПСиР: Альпина паблишерс, 2010. –520с. 

2. Єпіфанов А.О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського 
сектору економіки України: монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. –417 с. 

3. Матвієнко П.В. Мотивація як фактор підвищення ефективності банківської 
діяльності // Статистика України. – 2006. – № 4. – С. 83-88.  

4. Пфау Е.В. Технологии розничного банка/ Е.В.Пфау. – М.:КНОРУС:ЦИПСиР, 
2016. –256с. 
   



102 
 

МОДУЛЬ 7 «БАНКІНГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 
МОНІТОРИНГУ ТА ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ» 

 
УДК 336.7(477):330.142.22 

Кержаков Олександр Миколайович, 
Линенко Андрій Володимирович, 
к.е.н., доцент кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування 
Запорізького національного університету, 

e-mail: linenko-av@znu.edu.ua 
 
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ 
 
Результати дослідження полягають у з’ясуванні сутності достатності банківського 

капіталу. Проведений аналіз засвідчив існування проблем щодо достатності капіталу банків 
України: на тлі дотримання нормативів капіталу простежується зниження загального розміру 
регулятивного капіталу по банківській системі. 

 
В сучасних умовах економічного розвитку України, що характеризуються зниженням 

капіталізації вітчизняної банківської системи, набуває особливого значення проблема 
забезпечення достатності капіталу банків. Тому аналіз сучасних підходів до визначення 
достатності банківського капіталу, проблем і можливостей банків України щодо управління 
їх капіталом з метою забезпечення його достатнього рівня є актуальним завданням. 

Як слушно зазначає Х. П. Паньків, достатній обсяг банківського капіталу дає змогу 
розширювати активні операції і забезпечує відповідний рівень конкурентоспроможності як 
показника стійкості та дієздатності кожного банку зокрема і банківської системи загалом [7, 
с. 11]. 

Проте Л. Л. Катранжи вказує на неоднозначність впливу високого рівня достатності 
капіталу банку на його фінансові результати. Так, стосовно впливу достатності капіталу на 
показники стійкості банку виникає двояка ситуація. З одного боку, значна частка власного 
капіталу в структурі капіталу банку дає можливість банку відчувати себе більш впевнено при 
здійсненні операцій та наданні послуг. Крім того, у банку є так званий «резервний запас 
ресурсів», які він може залучити і використовувати (у вигляді позикових коштів), однак при 
цьому банк не буде мати високої рентабельності, а відповідно і великих прибутків. З іншого 
боку, при збільшенні фінансового левериджу, банк отримує більше прибутку (при рівних 
умовах діяльності), однак менш впевнено відчуває себе при настанні певних 
непередбачуваних обставин [2, с. 70]. 

Щодо з’ясування економічної сутності означеної категорії, то О. В. Лисенок вважає 
чітким та логічним таке визначення достатності капіталу банку: власний капітал банку є 
достатнім, якщо забезпечує надійність, фінансову стійкість банку та дає можливість 
поглинути ризики і зберегти платоспроможність у складній ситуації. Банк, що вкладає кошти 
в більш ризикові активи, повинен мати більший розмір власного капіталу, щоб у разі потреби 
поглинути відповідні ризики [5, с. 64]. 

На думку Н. М. Левченко та К. С. Животок виключно важлива роль у капіталізації 
банківських установ належить моніторингу рівня достатності капіталу. Під моніторингом 
рівня достатності капіталу слід розуміти комплекс наукових, технічних, технологічних, 
організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за 
станом та тенденціями розвитку банківських установ, зокрема, та банківської системи в 
цілому. Головною метою моніторингу стійкості банківської системи є попередження 
кризових явищ [4, с. 198]. 

Чинною Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні встановлено 
порядок визначення регулятивного капіталу банку та економічні нормативи капіталу, що є 
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обов’язковими до виконання всіма банками: 
– мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1); 
– достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2); 
– достатності основного капіталу (Н3). 
Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу визначається як 

співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів і певних позабалансових 
інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику. Нормативне значення нормативу Н2 
діючих банків має бути не менше ніж 10%. 

Тоді як норматив достатності основного капіталу визначається як співвідношення 
основного капіталу до суми активів та позабалансових зобов’язань, зважених на відповідні 
коефіцієнти кредитного ризику. Нормативне значення нормативу Н3 має бути не менше ніж 
7%. Варто наголосити, що останній норматив набирає чинності з 1 січня 2019 р. [8]. 

За результатами проведеного дослідження О. М. Колодізєв, В. О. Лесик і О. В. Коцюба 
зазначають, що порівнюючи Україну з розвиненими країнами світу, можна зробити висновок 
про значне відставання вітчизняної банківської системи від європейських країн за рівнем 
капіталізації банків [3, с. 515]. 

У табл. 1 проаналізовано динаміку нормативів капіталу по банківській системі України. 
 
Таблиця 1 – Аналіз економічних нормативів капіталу по банківській системі 

України [6] 

Нормативи капіталу 
На 1 січня На 1 червня 

2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Н1 Регулятивний капітал, 
млн грн 178908,9 204975,9 188948,9 129816,9 109653,6 96030,1 

Н2 Норматив достатності 
(адекватності) 
регулятивного капіталу 
(не менше 10%), % 18,06 18,26 15,60 12,31 12,69 13,11 

Н3 Норматив (коефіцієнт) 
співвідношення 
регулятивного капіталу 
до сукупних активів (не 
менше 9%), % 14,89 13,98 × × × × 

Н3-1 Норматив (коефіцієнт) 
співвідношення 
регулятивного капіталу 
до зобов’язань (не 
менше 10%), % × 17,41 × × × × 
 
Так, за проаналізований період з січня 2013 р. по червень 2017 р. спостерігається 

суттєве зменшення загального розміру регулятивного капіталу в цілому по банківській 
системі України – на 82878,8 млн грн, що в процентному вираженні становить 46,32%. 

Також за період з 2013 р. по 2016 р. знижувалося фактичне значення нормативу 
достатності (адекватності) регулятивного капіталу, хоча банки в цілому дотримувалися 
нормативних значень, встановлених НБУ. З січня 2017 р. цей показник почав дещо зростати, 
проте таке позитивне зрушення, забезпечене шляхом «оздоровлення» вітчизняної банківської 
системи, було досягнуто досить «дорогою ціною». Так, варто лише звернути увагу на вже 
зазначену тенденцію стрімкого скорочення загальної величини регулятивного капіталу 
банків України, не говорячи про інші негативні тенденції, що характеризують сучасний стан 
вітчизняної банківської системи. 
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В табл. 1 також наведені норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу 
до сукупних активів і норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до 
зобов’язань, які певний час були обов’язковими для банків України. В цьому контексті 
цілком слушним є зауваження Є. М. Андрущак, Б. К. Мельника й О. І. Щуревич про те, що 
акцент має зміститися у бік якісних індикаторів, коли визначальним показником має бути 
достатність капіталу банку для покриття його ризиків [1, с. 111]. 

Більш наочно зміни показників достатності банківського капіталу репрезентує рис. 1. 
 

 
Рис. 1 – Динаміка регулятивного капіталу (ліва шкала) та нормативу достатності 

регулятивного капіталу (права шкала) по банківській системі України [6] 
 
Таким чином, на сьогодні існують нерозв’язані проблеми щодо підвищення достатності 

капіталу банків України. Це потребує вдосконалення механізму регулювання банківського 
капіталу з боку НБУ та розвитку системи управління достатністю капіталу на рівні окремих 
банків з урахуванням передової зарубіжної практики та рекомендацій Базель ІІІ. 
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ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ ДЛЯ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА 
ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ  

 
Анотація. Тези присвячені дослідженню віртуальних валют, а саме біткоінів. Зазначено 

ймовірні загрози для економіки та безпеки держави при використанні даної валюти. 
Окреслено негативні наслідки використання криптовалюти та порядок превентивних дій 
державних органів. Місце біткоінів у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.  

У період розвитку нових технологій, суб’єкти господарської діяльності, злочинні 
організації та терористичні угрупування часто намагаються використовувати найновітніші 
інновації у своїй діяльності, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, одержаних 
злочинним шляхом, де, у свою чергу, через недостатність фінансування та неналежну 
кваліфікацію кадрового персоналу, правоохоронні органи та суб’єкти державного 
фінансового моніторингу відстають у превентивних заходах, що в подальшому негативно 
впливає на розвиток економіки. 

На сьогоднішній день набуло значного поширення використання електронних 
платіжних систем для грошових розрахунків, однією з яких є платіжна система Bitcoin. 
Популярність криптовалюти Bitcoin зумовлена тим, що майже в усіх країнах світу вона 
законодавчо не закріплена, крім того, - відсутністю контролю за мережею, безперервністю 
роботи, відсутністю комісійних платежів, абсолютною безпекою, анонімністю розрахунків та 
ін. Безсумнівно, що всі вищезазначені особливості викликають у правоохоронних органів та 
суб’єктів державного фінансового моніторингу сумніви до цієї криптовалюти, через 
неможливість дізнатися про персональні дані суб’єктів даної платіжної системи. Таким 
чином, суб’єкти бізнесу, злочинні організації, терористичні угрупування можуть 
здійснювати вивід грошових коштів без попередньої декларації за кордон, попередньо 
здобутих злочинним шляхом для подальшої легалізації, фінансування тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

Наприклад, у 2016 р. в Нідерландах в рамках міжнародного розслідування по 
відмиванню коштів через віртуальну валюту Bitcoin було арештовано десять осіб. Банківські 
установи побачили на депозитних рахунках великі суми коштів, які швидко знімалися 
клієнтами банку. Банківські рахунки та рахунки Bitcoin були арештовані за допомогою 
міжнародного співробітництва США, Австралії, Марокко та Литви. Урядовці також 
відмітили, що злочинці, працюючи з нелегальними онлайн магазинами, які продають 
вогнепальну зброю, наркотики тощо, часто здійснювали оплату за допомогою віртуальної 
валюти Bitcoin [1]. Bitcoin утворюється складними ланцюжками взаємодій між величезною 
мережею комп'ютерів по всій планеті, і не підкріплені урядом або центральним банком, на 
відміну від традиційних валют [3]. Як бачимо, наявність проблем з нерегуляцією 
криптовалютних платежів може завдати істотного удару по економічній безпеці держав. 
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Відповідно до роз’яснення Національного банку України щодо правомірності 
використання в Україні криптовалюти Bitcoin, НБУ розглядає її як грошовий сурогат, який 
не має забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися фізичними та 
юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це протирічить 
нормам українського законодавства. На їхню думку, використання криптовалюти Bitcoin має 
високий ризик, пов’язаний із послугою, операцією або каналом постачання, зокрема 
анонімність операції (які можуть включати готівку) [2]. Очевидно, що стрімке поширення 
таких платежів і не прийняття своєчасних заходів боротьби, може мати негативні наслідки, а 
саме: ухилення від сплати податків; не контрольованість вчинення фінансових операцій з 
боку уряду суб’єктами цієї платіжної системи; використання криптовалюти Bitcoin для 
відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму та ін. 

Необхідно зазначити, що консорціум з 15 європейських організацій та державних 
органів готується запустити проект по відстеженню платежів в криптовалюті. Європейський 
Союз вклав кошти в проект TITANIUM (Tools for the Investigation of Transactions in 
Underground Markets) 5 млн. євро, для знаходження рішення по зниженню проведення 
тіньових транзакцій, рівня злочинності та тероризму [4]. 

Можна зробити висновок, що розвиток нових платіжних систем все частіше залучає 
увагу фізичних та юридичних осіб, які мають бажання використовувати криптовалюту для 
здійснення фінансових операцій. Україна також стала учасником застосування віртуальних 
грошей. Законодавець України повинен розробити нормативно-правові акти для ефективної 
системи контролю за функціонуванням криптовалют, що надасть змогу ідентифіковувати 
осіб, контролювати розрахунки та протидіяти відмиванню доходів, одержаних злочинним 
шляхом та фінансування тероризму.      
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ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ АПК У КОНТЕКСТІ 

АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
 
Сталі тенденції до нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції, поряд з динамічнимзростанням населення планети, забезпечили розвиток і 
поглиблення зовнішньої торгівлі аграрною продукцією та продуктами харчування, яка є 
однією з головних передумов економічного зростання багатьох країн світу[1,c.81].  
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Системний аналіз розвитку вітчизняного аграрного сектору, починаючи з ХХІ ст., 
свідчить про наявність сталих тенденцій до зростання обсягів виробництва валової продукції 
сільського господарства України для забезпечення потреб внутрішнього агропродовольчого 
ринку і для розширення експорту товарів АПК на зовнішніх ринках. 

Угода про асоціацію України з ЄС передбачає вихід відносин України з ЄС на новий 
рівень – перехід від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної 
інтеграції. Угода створює передумови для подальшого вступу України до ЄС, проте – не є 
ані його гарантією з боку ЄС, ані зобов’язанням з боку України. Робота над Угодою тривала 
п’ять років – з березня 2007р. до березня 2012р. Угода є безстроковою, налічує близько двох 
тисяч сторінок [2,c.257]. 

Підписання Угоди було передбачено в листопаді 2013р. Після підписання Угода мала 
б бути затверджена парламентом кожної держави ЄС. Процес затвердження (ратифікації) 
може тривати кілька років, і лише тоді Угода набуде чинності. Водночас, окремі положення 
Угоди можуть бути введені в дію з моменту її підписання [3,c.178]. 

Реалізація економічної складової Угоди окрім розширення певних можливостей для 
сільськогосподарських товаровиробників може мати відповідні загрози, які представлено на 
рис. 1. 

 
Рис. 1.  Можливості і загрози у реалізації Угоди з ЄС для сільськогосподарських 

підприємств 
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає пряму і 

непряму фінансову підтримку через надання преференцій і пільг сільськогосподарським 
підприємствам, що може виступати стимулюючим чинником їх ефективної діяльності та 
розвитку АПК України в цілому. 

Досліджуючи фінансування розвитку підприємств АПК України за рахунок 
використання іноземних інвестицій потрібно насамперед визнати, що суттєвий вплив на цей 
процес чинить економічна інтеграція України з ЄС, яка впливає на формування загального 
фінансового потенціалу підприємств АПК (рис. 2). 

 



108 
 

 
 Рис. 2. Складові впливу створення асоціації України з Європейським Союзом на 

фінансовий потенціал підприємств АПК 
Вступ до ЄС, інтеграція вітчизняного аграрного ринку у світовий продовольчий ринок 

передбачають трансформацію системи підтримки та регулювання розвитку аграрного 
сектора України. Аналіз обсягів і структури заходів із державної підтримки аграрного 
сектора України свідчить, що рівень їхньої відповідності вимогам ЄС ще надто низький і 
необхідна значна їх адаптація до міжнародних стандартів. Проте, не дивлячись на все вище 
сказане існують певні об’єктивні проблеми та переваги вступу України до Європейської 
спільноти [4, c.123-124].  

Першою об’єктивною проблемою для українського села стає низька 
конкурентоспроможність товарів та послуг порівняно з аналогічною продукцією 
європейських країн. Конкурентоспроможність товарів ЄС підтримується завдяки таким 
механізмам: технічні стандарти, санітарні та фіто-санітарні норми, а також фінансова 
підтримка аграрного сектора з бюджету ЄС та окремих країн. Швидке відкриття 
внутрішнього ринку може привести до поширення експансії європейських товарів на 
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український ринок. Це, в свою чергу, може зумовити ще більше поглиблення кризи 
аграрного сектора економіки та банкрутство вітчизняних сільськогосподарських 
підприємств. Серйозною проблемою є і нерівномірність розподілу благ між країнами та 
регіонами. Найуразливішим стає саме сільське господарство тих країн, що не подолали ще 
кризи агропродовольчих секторів.  

Проблема низької конкурентоспроможності має розв’язуватися саме як виробниками 
сільгосппродукції, так і за сприянням самої держави. Підвищити виробництво навіть завдяки 
чіткому дотриманню технологій, безперечно, може кожен фермер чи господарство. Держава 
також повинна подбати про забезпечення гарантованого доходу сільгоспвиробникам, 
сприяти збуту сільгосппродукції; збільшити фінансування переобладнання підприємств 
новітніми технологіями.  

Євроінтеграція сприятиме зростанню продуктивності економіки та темпів 
технологічної модернізації під впливом конкуренції на єдиному європейському ринку та 
забезпеченню вільного доступу до новітніх технологій, капіталу, інформації; підвищенню 
кваліфікації робочої сили за умов їх вільного руху в межах єдиного ринку; створенню більш 
сприятливого інвестиційного середовища; істотному зростанню обсягів торгівлі на ринку 
ЄС; створенню передумов для прискореного зростання взаємообміну в галузях з підвищеним 
рівнем науки та техноємності; підвищенню якості регулятивних інститутів у бюджетній, 
банківській, фінансовій сферах та корпоративному управлінні.  

Вступ України до ЄС є дієвим стимулом здійснення реформ в аграрній та інших 
галузях економіки. А ринкова конкуренція завжди сприятиме зростанню загальної 
ефективності економіки, підвищенню якості товарів і послуг. Необхідно запроваджувати на 
українських сільгосппідприємствах європейські технічні правила, норми та стандарти, що є 
об’єктивною і необхідною умовою вступу України до ЄС[5, c. 187-188]. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Дудар В. Основні тенденції розвитку агропродовольчого ринку України у 

зовнішньоекономічній діяльності/ В. Дудар  // Вісник ТНЕУ. —2014. — №1. –С. 81-90. 
2. Ставська Ю.В., Дмитренко І.А. Переваги та ризики Євроінтеграції для АПК 

України / Ю.В. Ставська, І.А. Дмитренко // Збірник наукових праць ВНАУ. —2013. — №3 
(80). –С. 256-264. 

3. Сіденко В. Розширення Європейського союзу на схід: наслідки для України /В. 
Сіденко// Національна безпека та оборона. —2009. — №9. –С. 25-29. 

4. Лошкарьова О.О. Агропромисловий комплекс України на шляху інтеграції до 
Європейського Союзу / О. О. Лошкарьова // Перспективи інтеграції України у світову 
фінансову систему: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 75–87. 

5. Смирнова К. В. Європейська інтеграція та Україна / К. В. Смирнова // Право 
України. – 2011. – № 4. – С. 153–158. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

Наукове видання 
 

 

 

Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та 
перспективи розвитку 

 
 
 

Збірник матеріалів 

II Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції 
 

15 червня 2017 року 
 

 

 

 

 

Видано в авторській редакції 

 

Підписано до друку 28.10.17.  

Зам. № 17‐5386 

 

Державний вищий навчальний заклад  
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

03680, Україна, м.Київ, пр. Перемоги, 54/1 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000) 

Тел./факс (044) 537‐61‐41; тел.(044) 537‐61‐44 
E‐mail: publish@kneu.kiev.ua 

 




