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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

До Х річниці реформи бухгалтерського обліку/

Успіх реформи – у роботі команди
Десять років тому, в грудні 1997-го, Національний банк прийняв рішення про складання фінансової звітності на
основі МСБО. Справедливо вважаючи цю дату початком реформи бухгалтерського обліку в Україні, Національний
банк ініціював у грудні 2007 року засідання круглого столу на тему “10-річчя впровадження Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в банках України: досвід, результати, перспективи”.
Учасники засідання, яке пройшло у невимушеній теплій атмосфері, – безпосередні організатори й виконавці
реформи бухгалтерського обліку в банках України, керівництво Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів
України, Асоціації сертифікованих бухгалтерів України, фахівці Банку Нідерландів, представництва Європейської
комісії в Україні, головні бухгалтери українських банків, науковці – обговорили основні етапи впровадження
міжнародних стандартів, поділилися спогадами про проблеми, які доводилося долати на цьому шляху,
намітили плани на ближчу і далеку перспективу.

ід легку музику до найбільшої аудиторії Навчального центру НБУ, що
по вулиці Андріївській у Києві, сходилися учасники круглого столу, схвильовані зустріччю, переповнені емоціями. Хоча тема зібрання була серйозною
і діловою, панувала атмосфера свята,
виправдана вже тим, що нелегка десятилітня праця над реформуванням бухгалтерського обліку увінчалася успішним
результатом.
На демонстраційному екрані безперервно змінювалися кадри презентаційного ролика з численними фото,
де багато хто з присутніх упізнавав себе,
а отже, згадував подію, обставини, коли
було зроблено знімок, колег. Власне,
круглий стіл розпочався, так би мовити, ще задовго до
офіційного його відкриття.
Вів засідання
Віктор Кравець, виконавчий директор
з питань платіжних
систем та розраВіктор Кравець.
хунків НБУ.
Зі вступним словом перед присутніми виступив заступник Голови
Національного банку України Павло
Сенищ.
– Мабуть, немає потреби говорити
вам, навіщо ми робили цю реформу, –
сказав він. – Вдячний, що тут присутні корифеї банківництва. Вони
добре пам’ятають і
можуть підтвердити, в якому стані
були облік та звітність у перші роки
після здобуття наПавло Сенищ.
шою країною незалежності. Звичайно, тепер зрозуміло,
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що слід було до справи взятися років
на п’ять раніше. Але займалися нагальнішою проблемою: стан розрахунків у
1991–1992 роках був таким, що Національний банк усі сили спрямував на
реформування платіжної системи, яке
успішно завершилося 1 січня 1994 року.
Другим важливим не тільки економічним, а й політичним кроком, до
якого тривалий час інтенсивно готувалися, було проведення грошової реформи
в Україні. На 2 вересня 1996 року подолали і цей важливий рубіж: побачила світ
національна валюта – гривня.
А в травні 1997 року, повернувшись із
міжнародної зустрічі у представництві
Світового банку, Віктор Ющенко, на той
час Голова Національного банку, поставив питання руба: вже вкотре зарубіжні
колеги порушують тему запровадження
в Україні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності – коли переходимо? Так було прийнято рішення,
яке дало реальний старт, без перебільшення, революційним змінам і у роботі,
і в ідеології банківських бухгалтерів. Кажу “реальний”, бо паралельно з тією
очевидною для всіх і дуже результативною роботою Національного банку, про
яку тут уже згадувалося, всі ці роки ми
займалися й іншим напрямом діяльності
– реформуванням звітної інформації.
На це нас іще в 1992 році скерували Указ
Президента України “Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики” і затверджена наступного року
Державна програма переходу України
на міжнародну систему обліку та статистики. За цей час було відповідним чином
організовано збір звітної інформації.
Перші балансові звіти всіх комерційних
банків, які діяли в Україні (і в тому числі
Ощадбанку, який досі керувався окремим Планом рахунків і балансового звіту
не надавав), надійшли до НБУ в травні

1992 року. Із грудня того ж року до МВФ
почали відправляти агреговані за методологією фонду щомісячні зведені балансові звіти Національного та комерційних банків.
На певному етапі підготовчої роботи, восени 1996 року, Національний
банк уже був готовий до прийняття
Програми реформування бухгалтерського обліку і звітності НБУ та Програми реформування бухгалтерського
обліку і звітності у комерційних банках.
Їх виконання забезпечило перехід
банківської системи 1 січня 1998 року
до ведення бухгалтерського обліку за
міжнародними стандартами.
До речі, здійснюючи реформу, часом
доводилося діяти творчо і винахідливо.
Приміром, поняття методу нарахування
вперше було застосоване в “Законі про
оподаткування прибутків підприємств”.
Досі в державі використовувати його не
дозволялося у зв’язку з особливостями
обрахування податків. Скориставшись
такою “легалізацією”, одразу ж після
розробки окремих Планів рахунків бухгалтерського обліку для Національного
банку і для комерційних банків, а також інструкцій щодо їх застосування, у
рамках реалізації програми реформування ми розробили низку концептуально нових методологічних інструкцій
з обліку основних фінансових інструментів, заснованих на міжнародних
принципах ведення бухгалтерського
обліку. В основу було покладено використання методів нарахування та переоцінки активів, а також прозорість системи створення резервів на покриття
ризиків і можливих втрат.
Світовий банк у своїх рекомендаціях
щодо проведення реформи визначив перехідний період тривалістю шість місяців
– до липня 1998 року. Але ми вирішили
інакше. На той час, коли складність переходу на нові стандарти обліку полягаВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008
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ла в його прив’язці до платіжної системи,
багато що залежало від Олександра Пекача – одного з основних ідеологів
інструкції Національного банку з аналітичного обліку і учасника принципово важливої наради, за результатами якої
3 січня 1998 року було проведено перші
операції в оновленому операційному дні
банку та сформовано перші баланси: 60
відсотків банків включилися в роботу.
Можна з певністю сказати, що ні подальше “підтягування” протягом тижня банків, які мали проблеми, ні чергування вдень і вночі, аби раптом не пригальмувався процес платежів, не зіпсували цілісної картини нашої спільної перемоги. Локальну революцію у справі формування нової облікової системи було
завершено.
Павло Сенищ процитував Віру Ричаківську, яка свого часу сказала, що
завдяки реформі ми навчилися відтворювати поняття вищої математики бухгалтерською мовою. А ще пригадав розмову кваліфікованого консультанта,
невтомного помічника й активного
вболівальника Ремі Дюфло та Олександра Пекача, свідком якої був одієї з безсонних ночей, відданих реформуванню.
Олександр тоді сказав: “Національний
банк уже провів платіжну та грошову реформи, завершує кардинальні зміни в
бухобліку. Чим же займатимуться надалі
всі ці першокласні фахівці центрального банку, які досі були так завантажені?
Залишаться без роботи?” На це Ремі
відповів: “Не переймайся, Сашо, і нам
роботи вистачить, і нашим дітям, котрі
продовжуватимуть реформу!”
Минуло десять років. Усе, що у нас
іще живе в пам’яті, в серці – вже історія.
І ми маємо право побажати, щоб протоптаними нами стежками, які сьогодні вже
далеко не такі тернисті, не такі важкі,
якомога швидше пройшли фахівці інших
галузей економіки.
Віра Ричаківська, директор департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України, приймаючи естафету в попереднього доповідача, почала з невеличкої
преамбули.
– Зважаючи на
актуальність теми,
я дуже серйозно готувалася до цього
круглого столу, –
сказала вона, – баВіра Ричаківська.
гато важливих думок і фактів занотувала для виступу. А коли переступила поріг аудиторії, побачила всіх, хто відгукнувся на запрошення, раптом усвідомила найголовніше:
реформування відбулося завдяки тому,
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У президії круглого столу.

що займалася цією справою команда
справжніх однодумців.
В основу своєї доповіді Віра Ричаківська поклала три найважливіших
тези стосовно підсумків реформування.
– По-перше, – зазначила вона, –
прийнявши рішення про необхідність
проведення змін у системі бухгалтерського обліку, втіливши його в життя і протягом десятиліття удосконалюючи зроблене, творці реформи таким чином
відповіли на одне з головних питань:
бути чи не бути реформуванню бухгалтерського обліку не тільки в банківській
системі, а й у державі в цілому?
По-друге, банківська система не є
відокремленою сферою, вона тісно пов’язана з усіма секторами економіки, де
працюють гроші. Впровадження міжнародних стандартів обліку та звітності в
банківській системі можна вважати генеральною репетицією. У перспективі –
перехід інших сфер економіки України
на міжнародні стандарти. Якщо в одному секторі економіки нововведення працює, то воно повинно працювати і в
інших секторах. Тому досвід банківської системи є цікавим і корисним – він
допоможе уникнути багатьох проблем і
труднощів. Певні кроки на шляху запровадження міжнародних принципів обліку в Україні загалом уже зроблено: розроблено і далі опрацьовуються національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які базуються на вимогах міжнародних стандартів. У цьому
процесі бере участь багато спеціалістів.
Отже, залишається зробити ще один
крок.
По-третє, практично все, про що згадував Павло Сенищ, вдалося здійснити
завдяки тому, що бухгалтерська реформа
була задумана і втілена не лише задля
змін у бухгалтерському обліку. Інакше б

ми не добилися такого високого результату, який маємо. На жаль, здійснене нами реформування іноді називають реформою Національного банку і стандартами Національного банку. Безумовно,
це приємно, але трохи не відповідає істині. Ми, виконуючи таку серйозну роботу, враховували потреби багатьох користувачів. Завдання було багатовекторним.
Розробляючи новий План рахунків,
фахівці свідомо залишили мінімум інформації. А ті 14 символів номерів рахунків аналітичного обліку, за які їх, напевне, хтось і досі згадує “незлим тихим
словом”, були продиктовані необхідністю забезпечити потреби різних користувачів інформації.
Насамперед мовиться про створення
умов для забезпечення необхідною
інформацією таких величезних блоків, як
статистика платіжного балансу та грошово-кредитна статистика – двох макроекономічних систем даних. Треба
віддати належне Лідії Вороновій. Це їй,
як керівникові економічного департаменту Національного банку, довелося
переглянути всі форми звітності. І не завжди спілкування проходило тихо та
мирно. Були й суперечки, згадує Віра
Ричаківська. Врешті-решт приходило
спільне виважене рішення.
Фахівці, які робили бухгалтерську реформу, властиво, не могли не враховувати у той час також потреб нагляду, валютного контролю. Коли в деталях розглянути План рахунків, можна побачити,
що в ньому віддзеркалено потреби всіх
користувачів – як комерційних банків,
так і Національного банку та інших державних установ.
Отже, дотримуючись вимог міжнародних стандартів, прагнучи якнайглибше зрозуміти їх логіку, враховуючи ма-
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су нюансів, врешті-решт вдалося вибудувати досить чітку, струнку систему
бухгалтерського обліку, прийнятну і для
інших сфер економіки, зокрема для
фінансової, які багато в чому подібні до
банківської. Сьогодні запропоновані й
перевірені підходи вивчаються. Приємно, що відбувається не сліпе копіювання доробку банківських працівників –
сприймається логіка прокладеного шляху. Зрозуміло, номери рахунків, дебет і
кредит – не головне, на чому акцентується увага професіоналів.
Членами єдиної, створеної на засаді
взаєморозуміння команди Віра Ричаківська назвала працівників департаменту
інформатизації та юридичного департаменту НБУ. Банківська сфера, як, можливо, жодна інша, спирається на інформаційні технології. Працівники цієї
служби доклали титанічних зусиль, аби
хистка мрія про ведення бухгалтерського обліку в українських банках за світовими стандартами стала реальністю. Багато вже зроблено спільно з працівниками юридичного департаменту НБУ, хоча й донині у тривалих дискусіях із ними
продовжується пошук істини. Без супроводження таких фахівців, як юристи
Національного банку, неможливо було б
у ході проведення реформи без проблем
увійти в легальне русло – на той час ситуація обтяжувалася цілковитою відсутністю законодавчих актів щодо міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
та звітності.
Ще одним колективним учасником
команди Віра Ричаківська вважає систему комерційних банків країни. У
найскладніший момент вони були
мобілізовані на допомогу і виправдали
всі покладені на них надії з честю.
Зрозуміло, сила, завдяки якій було
зрушено з мертвої точки надскладну
справу реформування з нуля і до переможного результату, – це персонал, фахівці, які, вирішуючи поточні завдання,
росли й розвивалися у міру ускладнення
проблем, котрі доводилося розв’язувати.
Вони разом пройшли шлях від бездумного слідування інструкціям до осмисленого, глибокого економічного розуміння
того, що і заради чого відбувається.
Процес переходу на МСФЗ цінний
набутим за цей період досвідом, який
може прислужитися в майбутньому,
коли доведеться займатися подібними
масштабними проектами. Учасники
круглого столу мали на увазі потужну
підтримку – семінари за участю міжнародних радників, які в ті роки залучалися до роботи.
“Наше надбання і в тому, – підкреслила Віра Ричаківська, що, почавши з
вихідної точки, ми не зупинили свій рух,
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довели, що не менш важливим, ніж вдалий старт у розпочатій нами справі, було прагнення і вміння багатьох людей
підтримати цю справу і, рухаючись разом із нами по висхідній, допомогти довести її до логічного завершення. А це,
між іншим, було дуже складним завданням – ми прийняли спочатку мінімум
вимог, а потім рік за роком, крок за кроком ішли шляхом удосконалення і ускладнення методик та процедур”.
Але картина реформування бухгалтерського обліку і звітності була б неповною й однобокою без аналізу проблем, які постають перед нами, – наголосила В.І.Ричаківська. — Наприклад,
нині гостро ставиться питання стосовно
відповідності, невідповідності чи неповної відповідності МСФЗ. На думку
фахівців, слабким місцем є рівень відкритості. На сьогодні існує певна невідповідність між вимогами міжнародних
стандартів та нормативно-правових актів
НБУ.
Докладніше зупинимося на питанні,
в чому ж розходження між вимогами
НБУ і МСФЗ? Найболючіша позиція –
це резерви. Саме до цієї проблеми прикуто пильну увагу Базельського комітету, Ради з міжнародних стандартів,
служб НБУ, податківців. І сутність
проблеми не так в самих вимогах, які
необхідно висувати до оцінки кредитних ризиків, як в усвідомленні того,
що від правильного формування і управління резервами ніхто не втратить,
а виграє – багато хто.
Інша зона підвищеної уваги – фіскальний блок.
Прагнучи високих результатів реформування, не слід забувати, що деякі речі
складні для сприйняття, що, приміром,
нині система розрахунку доходів і витрат
із застосуванням ефективної ставки певною мірою буде розходитися із фіскальними вимогами, адже в інших секторах
ще не прийшли до розуміння необхідності застосування саме такої ідеології,
а ведення окремих величезних баз даних – надмірне навантаження на інформаційні системи банків, шлях у нікуди.
Знайти спільний знаменник за таких обставин – дуже важке, хоча об’єктивно
необхідне завдання.
У переліку тимчасово не вирішених
питань – іще одна нагальна проблема,
над якою нині працює департамент бухгалтерського обліку НБУ. Вона полягає
у складанні комерційними банками двох
комплектів звітності: за вимогами Національного банку та за вимогами
МСФЗ. Щоправда, це питання невдовзі
буде знято. У новій Інструкції НБУ щодо складання та оприлюднення фінансової звітності планується передбачити,

що всі банки матимуть право вибору,
тобто складати звітність за 2007 рік вони
можуть як за старими вимогами НБУ,
так і за новими, узгодженими з МСФЗ,
а згодом, скориставшись перехідним
періодом, поступово перейдуть на формування звітності в єдиному форматі.
2008-й рік ознаменується спільною
роботою – і методологічного блоку центрального банку, і практичного блоку
комерційних банків – щодо повної
адаптації систем бухгалтерського обліку
і звітності до МСФЗ. Перші кроки вже
зроблено – внесено зміни до Правил
бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України щодо обліку процентних доходів та витрат (уточнення стосовно ефективної ставки). Також вноситимуться зміни до Інструкції НБУ
про бухгалтерський облік кредитних,
вкладних (депозитних) операцій №435.
Ці зміни є дуже важливими, оскільки
кредити становлять найбільшу частку в
активах банків. Перехід до обліку
первісного визнання кредитів і депозитів за справедливою вартістю, врахування ринкових цін тощо – це складно. І у новій редакції Інструкції про
складання та оприлюднення фінансової звітності, норми якої нині узгоджуються з юридичним департаментом,
закладається необхідний мінімум вимог щодо розкриття інформації. Право
розкривати максимум інформації буде
залишено за банками.
“Як бачимо, плацдарм для розробки
банками ефективної власної облікової
політики вже певною мірою створено, –
підсумувала Віра Ричаківська. – В міру
готовності до цього банків ми перейдемо у сферу рамкових, мінімальних вимог, а далі банки поступово перебиратимуть ініціативу на себе. Зрозуміло, це
процес не такий простий, як здається
на перший погляд. У 2008 році плануємо
спільно з департаментом методології
банківського регулювання і нагляду розробити нову ідеологію формування резервів під кредитні ризики. Мовиться
про нову редакцію Положення про порядок формування і використання резервів під кредитні ризики № 279.”
Проблема правового поля, зауважила виступаюча, також потребує нагального вирішення. На її думку, провідну
роль у її розв’язанні повинен відігравати Мінфін. А з унесенням відповідних
змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”,
є надія, нарешті вдасться остаточно
закріпити у вітчизняній практиці МСФЗ
та окреслити коло суб’єктів господарювання, котрі їх використовуватимуть.
Як десятиліття випробувань складною роботою і надзвичайними завданняВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008
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ми охарактеризував роки реформи виконавчий директор – директор дирекції з
банківського регулювання та нагляду
Національного банку Олександр Кірєєв.
Розкриваючи тему своєї доповіді “Бухгалтерський облік
як основа інформаційного забезпечення банківського
регулювання та
нагляду”, він зауважив, що на початку мало хто в банках, і в Національному банку також, Олександр Кірєєв.
вірив, що революційні зміни увінчаються успіхом. Не
вірилося, підкреслив він, що люди дуже консервативної професії – бухгалтери, зі старим добрим багажем знань
зможуть так швидко адаптуватися до
нових вимог. Лиш глибоке усвідомлення того, що це – справа, потрібна не
тільки Національному банку, а всій
банківській системі, іншим користувачам інформації, яка стане прозорішою
і зрозумілішою завдяки реформі бухгалтерського обліку, спонукало банківських фахівців беззастережно відмовитися від старих принципів роботи і перейти на нові.
Хтось дуже точно сказав: облік – мова бізнесу. І те, що впродовж десяти років
нами опановано мову цивілізованого
обліку, засвідчує, що ми відтоді якісно
змінилися. Зауважте: нам дедалі важче
згадувати, як працювалося до початку
реформи, як по 2–3 дні не могли звести
надміру складний і громіздкий баланс.
До хорошого звикаєш дуже швидко.
Переломним, на думку Олександра
Кірєєва, був той момент, коли всі зрозуміли, що розпочали серйозну роботу,
що назад вороття немає. Тільки вперед.
Вранці вчилися самі, а ввечері вчили
інших, намагаючись роз’яснити, який
облік матимемо у майбутньому. І як не
дивно, всюди встигали, на все вистачало часу – і на дискусії, на які замало було дня, зате залишалася ніч, і на семінари, і на навчання, і на відрядження.
Торкаючись проблеми банківського
нагляду, Олександр Кірєєв підкреслив,
що він не зводив би проблему фінансової звітності лише до резервування.
Вона набагато ширша – потрібно звернути увагу також на достовірність
звітності, розуміння банками економічної суті операцій. На жаль, дуже
часто у фінансовій звітності юридична
форма операцій превалює над їх економічним змістом. У чому суть проблем?
Влітку наш фінансовий сектор оцінювали МВФ та Світовий банк, – розВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

повів виступаючий, – у ході аналізу дотримання Базельських принципів ефективного банківського нагляду виконання принципів “Фінансова звітність” та
“Консолідований нагляд” було оцінено
негативно. Звичайно ж, прикро. Ми
спробували негайно розібратися у цьому
питанні. Проблема полягає в тому, що на
сьогоднішній день немає належної консолідованої звітності на рівні фінансових
груп, учасниками яких є банки. Насамперед слід сказати таке: фінансові групи
ще належно не сформовані, і за таких
обставин головний бухгалтер банку сам
вирішує, що включати у фінансову групу, а що можна не включати. З іншого боку, коли починається консолідація
звітності між банком та його дочірніми
установами, то звести до єдиного знаменника кредитні спілки, страхові компанії, фонди, інші фінансові установи,
які все ще працюють за старими стандартами бухгалтерського обліку, виявляється справою надзвичайно складною. Я б
сказав, що це проблема суто законодавча. Лише внесенням змін до Закону “Про
банки і банківську діяльність” картини
не зміниш. Слід сформулювати загальні
вимоги, відповідно до яких рішення щодо консолідації має прийматися не лише
з огляду на те, чи сформовані юридично
об’єднання або холдинг. Часто ці зв’язки явно простежуються через відносини
власності. Є численні випадки існування великої групи, яка підлягає консолідації, навіть якщо материнський
банк не має, власне, істотної участі. Трапляються також випадки, коли банки чи
групи не розкривають реальних власників, тобто реальна власність не підтверджена. І це теж проблема вимог до
звітності.
Проводячи перевірки, фахівці банківського нагляду нерідко стикаються із
ситуацією, коли при визначенні, що таке власність, до уваги беруться лише акції
чи участь у капіталі. Уявіть, наприклад,
юридичну особу, у якої зовсім мало акцій,
але яка інвестувала кошти в господарські
об’єкти. Ця інвестиція обліковується не
як вкладення в капітал, а як кредиторська заборгованість, але ж завдяки цьому
вищезгадана особа має реальний вплив
на зазначену фінансову установу, на даний банк. Тому, погоджувалися учасники круглого столу, і надалі необхідно
вдосконалювати вимоги щодо розкриття інформації у річному звіті.
Банківський нагляд потребує запровадження нагляду на консолідованій основі, застосування нового
підходу до оцінки достатності капіталу
банків (Базеля ІІ), де третьою опорою
є розкриття інформації про ризики.
Тобто йдеться про розкриття якісної

інформації, яку за балансом не з’ясуєш.
Необхідні вже не бухгалтерські, а,
швидше, математичні підходи в оцінці.
І ще один напрям роботи – нагляд
на основі оцінки ризиків. Необхідно
зважати не тільки на кредитний, а й
ринковий, операційний, юридичний
та інші ризики, які іноді мають на
банки не менший вплив, ніж кредитні
ризики. Найсвіжіший приклад – репутаційний ризик. Масоване “злиття”
в засоби масової інформації, в Інтернет дезінформації про погіршення
діяльності банку, наміри його закрити тощо – це перевірка банку на
міцність. Якщо управління банком
слабке, цей ризик небезпечний навіть
за відсутності реального кредитного
ризику.
Інша серйозна проблема – ризик
ліквідності. Одна справа просто порахувати різницю між активами й пасивами
за термінами – облік дає таку можливість, інша – як коректно регулювати процес управління ліквідністю.
Зазначимо, що питання, порушені
Олександром Кірєєвим на засіданні
круглого столу, є темою його дисертаційного дослідження.
Десятиріччям прориву в Європу
назвала роки реформування заступник
голови правління АТ “Індексбанк”
Євгенія Чемерис. Виступаючи на
засіданні круглого
столу, вона розповіла, що перший
в Україні банк зі
стовідсотковим іноземним капіталом
французький “Креді Ліоне”, де вона
працювала головним бухгалтером, в
Євгенія Чемерис.
1994–1995 роках уже
працював за міжнародними стандартами
– все програмне забезпечення було відповідно налаштоване, бухгалтерський
облік вели за методом нарахування, про
який в Україні ще не знали. У цьому полягала головна складність – французький банк мусив розмовляти однією бухгалтерською мовою з материнським банком, а іншою – з Національним банком
України. Йшлося про два кардинально
відмінні бухгалтерські підходи. Переваги співпраці з такою своєрідною установою, як “Креді Ліоне” стали очевидними, коли НБУ і банківська система
України почали підготовку до переходу
на міжнародні стандарти обліку та звітності. Банк відкрив для вивчення все,
що мав, навіть документи, що призначалися лише для службового користування в групі банків “Креді Ліоне”. Завдяки тісному співробітництву з ним На-
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ціональний банк, який тоді консультували група представників Банку Нідерландів та французький радник Ремі
Дюфло, мав змогу, працюючи над створенням нового Плану рахунків, одразу ж
перевіряти новації на практиці діючого
за міжнародними стандартами французького банку.
Підсумовуючи зроблене, Євгенія Чемерис закликала не зупинятися на досягнутому. З наступного року банки почнуть готувати звітність і проводити аудит
виключно за міжнародними стандартами. Це буде для них хороший подарунок, адже аудит за національними положеннями (стандартами) коштує дорожче, ніж за міжнародними. Доповідач висловила сподівання, що Міністерство
фінансів скористається досвідом Національного банку і активніше впроваджуватиме в Україні міжнародні стандарти фінансової звітності. Сьогодні банківський бізнес гальмується через те, що
далеко не всі компанії, особливо великі
корпорації, застосовують МСФЗ, а отже,
мають не прозору звітність. За обставин,
коли банки добровільно беруть на себе
позабалансові ризики і відображають їх
у своїх балансах, а партнери й клієнти
цього не роблять, розвиток банківської
системи істотно гальмується.
У ході проведення реформи банківські працівники зрозуміли, наскільки
важливою справою є бухгалтерський
облік, – наголосив у своєму виступі
працівник представництва Європейської комісії в Україні Ремі Дюфло. Він
відзначив, що банківська система
України після змін
у бухобліку стала
працювати краще,
оцінив реформу як
запоруку поступової інтеграції України в Європу, далекої, але ймовірної перспективи
вступу України у
Ремі Дюфло.
міжнародний
банківський союз.
Коментуючи перелічені в доповіді Віри
Ричаківської “вузькі місця”, які доводиться “розшивати” на нинішньому
етапі реформування, Ремі Дюфло висловив задоволення, що в Україні вже
переймаються тими ж проблемами, які
турбують і банкірів країн Європи. Це
доказ того, сказав він, що систему бухгалтерського обліку в українських банках уже гармонізовано з європейською.
А щодо проблем, то вони були й будуть
– це життя!
Виступаючи на засіданні круглого столу, директор відділу аудиту ТОВ Аудиторська фірма “ПрайсвотерхаусКуперс”
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Людмила Пахуча
нагадала присутнім, що восени
2007 року відбулися
дві дуже знаменні
події. Перша з них:
Комісія з цінних
паперів та фондового ринку США
дозволила викорис- Людмила Пахуча.
товувати МФСЗ і
скасувала фінансову звірку з американськими стандартами. У відповідь Європейська комісія дала дозвіл не тільки
компаніям США, а також японським та
канадським готувати й подавати на європейські ринки звітність за їхніми національними стандартами, без звірки з
МСФЗ. Таке рішення особливо бажане
для гігантських фірм, які, маючи багато
дочірніх підприємств у різних країнах,
змушені готувати звітність за різними
стандартами, зводити її, адаптувати до
стандартів, які використовуються на тій
чи іншій біржі. Це трудомістка, тривала
в часі й недешева процедура. Основні
ринки Європи та США погодилися
приймати звітність без звірки протягом
двох років. Такий термін встановлено з
огляду на спільну для країн усього світу
проблему послідовності застосування
міжнародних стандартів. Актуальна вона і для України. Так, міжнародні стандарти сьогодні застосовуються і є
обов’язковими більш як у ста країнах.
Але кожна з них ішла до МСФЗ власним
шляхом. Одні країни приймали їх цілком. Інші розробляли свої національні
стандарти на засадах міжнародних. Третя група країн прагне гармонізувати національні стандарти з міжнародними.
Що ж врешті-решт маємо? Різні діалекти мови, яка повинна була стати єдиною для всіх, адже основна мета переходу на МСФЗ полягала в тому, щоб звітність, складена в одній країні, була зрозумілою для інвестора, для користувача, для регулятора будь-якої іншої
країни. Проблема “діалектичного” розмаїття бухгалтерської мови викликає занепокоєння у тих, хто розпочинав процес гармонізації фінансової звітності,
хто формує його ідеологію. України це
теж стосується. Наші національні стандарти базуються на міжнародних, але
вони, скажемо так, їх транскрибована
версія. Тому це не зовсім МСФЗ.
Друга знаменна подія: Кабінет Міністрів прийняв постанову про стратегію застосування міжнародних стандартів в Україні. Людмила Пахуча висловила сподівання, що ці події сприятимуть переведенню як банківської системи, так і всієї вітчизняної економіки на
шлях прискореного розвитку.

Галина Табачук,
доцент Львівського
інституту банківської справи Університету банківської
справи НБУ, розкрила тему використання міжнародних стандартів
фінансової звітГалина Табачук.
ності в навчальному процесі. Вона нагадала, що найбільший і найважливіший актив будьякого банку – це довіра його клієнтів.
Для того, щоб її завоювати й зберегти,
він повинен надавати максимальний
обсяг відомостей про свою діяльність
зовнішнім і внутрішнім користувачам.
Інформація про банк, про його фінансовий стан за сучасними вимогами має
бути підготовлена відповідно до загальноприйнятих концепцій обліку.
Цитуючи одну з виступаючих на засіданні круглого столу колегу, яка назвала бухгалтерів вічними студентами, Галина Табачук зазначила у цьому зв’язку, що вивчення і правильне розуміння
особливостей використання міжнародних стандартів фінансової звітності в
процесі реформування національної
системи бухгалтерського обліку має
велике значення для українських економістів усіх рівнів. Тільки навчаючись, можна осягнути щось нове.
Звідси й величезна відповідальність,
яку відчувають колективи навчальних
закладів, готуючи молодих фахівців
цього профілю. З перших днів проведення реформи НБУ залучив до виховання спеціалістів нового зразка навчальні заклади, що знаходяться у його
підпорядкуванні. У 1997 році відкрився регіональний центр сприяння реформуванню бухобліку, підвищенню
кваліфікації бухгалтерів у західних областях України, де зразу ж відбулися
два семінари. Нині науковці тісно співпрацюють із Національним банком з
метою забезпечення наукового підходу до розв’язання методологічних
проблем, пов’язаних із механізмом і
практикою впровадження МСФЗ у
банках. Львівський інститут банківської справи разом із департаментом бухгалтерського обліку НБУ проводить
наукові дослідження. Час висуває нові
вимоги до спеціалістів із бухобліку. Їх
професіоналізм тепер не обмежується
лише детальним дотриманням інструкцій та положень – потрібно вміти
швидко й безпомилково орієнтуватися у господарській ситуації, розуміти її
і своєчасно надавати керівництву рекомендації для прийнятття ефективних
управлінських рішень.
ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008
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Президент Федерації професійних
бухгалтерів і аудиторів України, завідувач кафедри еккаунтингу Міжнародного інституту менеджменту Сергій Голов був одним із тих доповідачів, дискусійність думок яких пожвавлювала
обговорення проблем на засіданні.
В результаті реформування, сказав
він, накопичено цінний досвід запровадження міжнародних стандартів через систему правил у вигляді положень
та інструкцій НБУ. Такий підхід спрацював у банківській системі внаслідок
її однорідності. Проте уніфіковані форми фінансової звітності та чинне законодавство не дають змоги адекватно
застосовувати МСБО в інших галузях
економіки.
Доповідач зазначив, що діюча система регулювання бухгалтерського обліку
в Україні не повною мірою забезпечує
прозорість банківської звітності. Це
пов’язано з тим, що інформацію за
МСБО комерційні банки надають НБУ,
а Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку отримує її від акціонерних банків в обмеженому обсязі за
національними стандартами.
Запровадження МСБО в банках не
лише вплинуло на якість їх зовнішньої
звітності, а й сприяло підвищенню
аналітичності даних внутрішнього
(аналітичного) обліку.
Проте у перспективі, застеріг Сергій
Голов, уніфікований План рахунків може стати гальмом для розвитку внутрішнього обліку і отримання інформації для різних управлінських рішень.
Тому він повинен мати рекомендаційний характер, що дасть змогу банкам
формувати інформацію з урахуванням
власної стратегії, структури тощо.
Стосовно подальшого запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСБО/МСФЗ) в Україні,
то затверджена урядом стратегія є фактично черговою декларацією про наміри, оскільки не містить реальних механізмів здійснення професійного судження та реалізації принципу “превалювання сутності над формою” в умовах наявного правового поля.
Для реального запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності
необхідно вжити ряд заходів, а саме:
– створити міжвідомчий орган з питань регулювання бухгалтерського
обліку;
– відокремити фінансову звітність
від податкової та статистичної звітності;
– перейти від регулювання фінансової звітності до регулювання річного
звіту;
– диференціювати вимоги до звітності підприємства;
ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

– здійснити реуніфікацію Плану
рахунків та фінансової звітності.
Водночас доцільно поширити МСФЗ
не лише на лістингові компанії, а й на всі
суб’єкти господарювання, які мають оприлюднювати фінансову звітність.
Директор департаменту інформатизації НБУ Анатолій Савченко зауважив,
що зміни в обліку
були б неможливими і нереальними
без використання
інформаційних
технологій. І наголосив, що процес
реформування відкрив для банків
нові горизонти стосовно формування Анатолій Савченко.
баз даних.
На зустрічі за круглим столом неодноразово мовилося про роль працівників Національного банку як рушійної сили, генераторів ідей і провідників
реформи бухгалтерського обліку. Анатолій Савченко додав, що фахівці ІТтехнологій теж діяли в єдиній команді,
виявляючи високу відповідальність і
докладаючи всіх зусиль, щоб реформа
пройшла успішно. Втім, справедливо й
те, що без спеціалістів служби інформатизації комерційних банків вона навряд чи відбулася б. Перехід на міжнародні стандарти обліку та звітності не
залишав вибору: щоб не відстати, треба було рухатися вперед разом з усіма.
Передові комерційні банки, наприклад, за таких обставин узялися створювати перші сховища даних і будувати аналітичні системи, які й досі використовують для аналізу інформації.
Головний спеціаліст НБУ, колишній
директор економічного департаменту
НБУ Лідія Воронова нагадала присутнім
про те, що до переходу банків України
на МСБО грошово-кредитна статистика НБУ була
визнана МВФ такою, що формувалася відповідно до
міжнародних класифікацій і стандартів, і з липня
1996 року вона
Лідія Воронова.
з’явилася в офіційному виданні МВФ “International Financial Statistics” (“Міжнародна фінансова статистика”). Статистичні потреби НБУ щодо міжнародних класифікаційних характеристик операцій і
клієнтів банків за резидентністю тощо
забезпечувалися на рівні синтетичного
бухгалтерського обліку.
Під час формування у 1997 році но-

вих Планів рахунків бухгалтерського
обліку в банках і окремо в Національному економічні служби центрального апарату НБУ опинилися перед
загрозою повної втрати єдиного джерела грошово-кредитної статистики –
даних бухгалтерського обліку.
Знаючи потенціал працівників департаменту інформатизації, ми прагнули отримати можливість бачити у бухгалтерському обліку уже запроваджені
в статистиці класифікаційні характеристики клієнтів і операцій.
Це стало можливим завдяки творчому підходу бухгалтерського апарату і
програмістів.
Закінчуючи свій виступ, доповідач
констатувала головне: в результаті започаткування в банківській системі з 1
січня 1998 року переходу на міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку в Україні почала діяти унікальна система
бухгалтерського обліку з використанням методу нарахування, яка задовольняє потреби усіх користувачів грошовокредитної статистики.
В обговоренні доповідей взяли участь
працівники Національного, комерційних банків України, науковці, аудитори,
викладачі вищих навчальних закладів
НБУ.
Представники
Банку Нідерландів
Єрун Понсон та
Фріц ван Брі влаштували для учасників круглого столу
презентаційний
показ ілюстративного та фактичного
Єрун Понсон.
матеріалу з історії
Банку Нідерландів,
розповіли про його колишніх і нинішніх керівників,
відомих діячів банківської справи,
висловили свої враження від знайомства з Україною та
ділових стосунків і
Фріц ван Брі.
співробітництва з
українськими колегами на терені реформування бухгалтерського обліку.
За вагомий внесок у підготовку та
проведення реформи бухгалтерського
обліку і звітності банківської системи
України на засадах міжнародних стандартів групу учасників засідання нагороджено цінними подарунками.



Світлана Компанієць,

“Вісник НБУ”.
Фото Владислава Негребецького.
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Точка зору/

Стратегія монетарної політики
Національного банку України
та її вплив на економічний розвиток
Олександр
Дзюблюк
Завідуючий кафедрою банківської
справи Тернопільського національного
економічного університету.
Доктор економічних наук, професор

У статті розглянуто
стратегію грошово-кредитного регулювання Національного банку України
на різних етапах перехідного періоду. Визначено позитивні і негативні наслідки монетарного впливу
на динаміку економічного
розвитку. Обґрунтовано
необхідність валютного
таргетування як поточного режиму монетарної політики за умов недостатньої дієвості основних
інструментів грошово-кредитного регулювання та
обмежених можливостей
впливу центрального банку на реальний сектор економіки.
Зауважимо, що окремі
висновки автора є полемічними. Тому бажаючих висловити свою точку зору запрошуємо до дискусії на порушену в статті тему.
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онетарна політика в ринкових
умовах є одним із найважливіших
інструментів впливу держави на
перебіг економічних процесів. У той
час, коли адміністративні важелі регулювання господарства зводяться до
мінімуму, саме монетарна політика виходить на перший план і має набувати
вирішального значення у формуванні
закономірностей економічного розвитку в перехідний період.
Головним в обґрунтуванні оптимальної стратегії монетарної політики
є визначення її цілей, що виражається
в оцінці тієї ролі, яку має відігравати
центральний банк в економіці. Такими стратегічними цілями, як відомо, є:
стабільне зростання економіки, низька інфляція, високий рівень зайнятості та рівновага платіжного балансу. Однак у зв’язку з тим, що в межах монетарної політики і лише за допомогою
її інструментів одночасне досягнення
усіх стратегічних цілей практично неможливе, центральному банку доводиться обирати оптимальну стратегію
грошово-кредитного регулювання —
зазвичай між забезпеченням стійких
темпів економічного зростання і ста-

М

більністю цін (див. схему 1).
Суперечливість окремих кінцевих
цілей державного регулятивного впливу на економіку змушує центральний
банк маневрувати в ході реалізації монетарної політики з огляду на стан господарської кон’юнктури і зміну фаз
ділового циклу з тим, щоб власними
заходами не сприяти посиленню тенденцій ні у “перегріві” економіки, ні в
її спаді й відповідно не загострювати
проблеми надмірної інфляції та зростання безробіття. І якщо в умовах розвинутих ринкових відносин ця стратегія залежить більшою мірою від фаз
ділового циклу та господарської
кон’юнктури, то в перехідній економіці
все набагато складніше. Адже тут економічні агенти змушені діяти в особливих умовах, пов’язаних зі слабкістю чи
відсутністю базових ринкових інститутів.
За таких обставин реалізація монетарної політики має базуватися на обранні різних стратегічних цілей у різні
етапи перехідного періоду, що відрізняються між собою залежно від пріоритетів економічних реформ. Їх загалом є
три: 1) лібералізація; 2) формування рин-

Схема 1. Фактори несумісності стратегічних цілей монетарної політики
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II етап

I етап

Схема 2. Обрання пріоритетів монетарної політики в процесі ринкового реформування

кових інститутів; 3) структурна перебудова економіки (див. схему 2).
Відповідно до цього на першому
етапі монетарна політика має носити
обмежувальний характер з метою приборкання інфляційних процесів, які
розгортаються внаслідок лібералізації
цін, оскільки без стабільної грошової
одиниці економіка приречена на глибоку кризу. На другому етапі в міру реалізації необхідних інституційних та
структурних перетворень монетарна
політика має слугувати вже цілям економічного зростання і через лібералізацію кредитних відносин та зниження вартості капіталу стимулювати
інвестиційні процеси. Адже якщо роль
центрального банку обмежується лише
забезпеченням стабільності національної грошової одиниці, то вона далеко
не повною мірою розкриває його можливості, особливо як інституту, що виконує важливі соціально-економічні
функції. Йдеться передусім про стимулювання економічного зростання та
високої зайнятості, що характеризує
відтворювальну складову монетарної
політики, яка провадиться центральним банком.
Однак в Україні процес реалізації
монетарної політики від початку перехідного періоду набув діаметрально
протилежного характеру з усіма негативними наслідками. Тут потрібно наголосити, що стратегічна спрямованість грошово-кредитного регулювання не є раз і назавжди визначеною
у законодавчо-нормативних актах, а
формується у вигляді Основних засад
грошово-кредитної політики, які розробляються і затверджуються на коВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

жен наступний рік, проте часом не виконуються. Оцінка вітчизняного досвіду реалізації грошово-кредитної політики дає підстави умовно поділити його на три основні етапи, які розрізняються між собою за ступенем жорсткості і цільовим спрямуванням монетарного регулювання (див. схему 3).
Так, на першому етапі (1992—1994 рр.)
було взято курс на стимулювання розвитку вітчизняного виробництва і
підтримання соціальної сфери на рівні,
що був встановлений ще за умов
адміністративно-командної економіки.
Інакше кажучи, за стратегічну мету
грошово-кредитної політики одразу
було взято стимулювання економічного зростання без попередньої фінансової стабілізації й приборкання
інфляції. Арсенал практичних заходів
Національного банку України, що ви-

користовувався для досягнення зазначеної цілі, за своїм змістом був ще далеким від ринкового, позаяк передбачав пряме кредитування бюджетних
витрат, централізований розподіл кредитних ресурсів, надання пільгових позичок пріоритетним галузям та окремим державним підприємствам. Застосовувалася практика фінансування
Національним банком дефіциту бюджету, яка за своєю суттю була прямим
кредитуванням уряду. Результатом такої політики став економічний спад,
зниження рівня інвестицій та обсягів
товарообороту, а також знецінення національної валюти (див. таблицю 1).
За таких умов реалізація в Україні
на першому етапі перехідного періоду
(протягом 1992—1994 рр.) ліберальної
грошово-кредитної політики сприяла
вливанню значних обсягів емісійних

Схема 3. Етапи реалізації монетарної політики в Україні

Хронологічні рамки
етапів

Ознаки економічного
розвитку

Характер монетарної
політики

І етап: 1992—1994 рр.

Економічний спад,
гіперінфляція

М’яка, експансійна

ІІ етап: 1995—1999 рр.

Макроекономічна і
фінансова стабілізація

Жорстка,
обмежувальна

ІІІ етап: із 2000 р.

Виробниче зростання

Обмежувальна,
нейтральна
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Таблиця 1. Економічний розвиток України на першому етапі реалізації
монетарної політики
Показники
Грошова маса в обігу, млн. грн.

1992 р.
25

1993 р.
482

1994 р.
3 216

11

19

7

Індекс споживчих цін, %

2 100

10 256

501

Облікова ставка НБУ, %

80.0

240.0

252.0

Процентні ставки банків за кредитами в національній валюті, %

76.0

221.1

201.7

27

406

1 558

63.1

89.6

77.5

Темпи зростання грошової маси, рази порівняно з попереднім
періодом

Кредитні вкладення банків в економіку, млн. грн.
Інвестиції в основний капітал, % до попереднього року
ВВП у порівнянних цінах, % до попереднього року

90.1

85.8

77.1

Роздрібний товарооборот, % до попереднього року

82.0

65.0

86.4

—

–1 870

–726

Девальвація карбованця щодо долара США, %
Джерело: Бюлетень НБУ. — 2007. — № 7. — С. 60, 72, 78, 80, 84.

коштів в економіку, котрі, не маючи
адекватного товарного забезпечення,
руйнували цінові пропорції та призводили до гіперінфляції.
Унаслідок “втечі від грошей”, які
швидко втрачали свою вартість, значні
фінансові потоки спрямовувалися на
валютний ринок, що призводило до
різкого зростання обмінного курсу іноземної валюти і знецінення національної. При цьому лібералізація цін не
привела до створення надійного
підґрунтя для структурної перебудови
економіки, оскільки доходи працівників у різних галузях економіки
перевищували зростання продуктивності праці. А наявна у той період
спіраль “зарплата — ціни” стала потужним генератором інфляційних процесів, адже головною причиною
інфляції завжди є перевищення загальної суми усіх грошових доходів населення над створеною в процесі виробництва загальною сумою вартості товарної маси і платних послуг.
Експансійний характер грошовокредитного регулювання набув конкретного вираження у зростанні кредитних вливань центрального банку в
економіку через бюджет і державний
сектор (хоча з огляду на фактичну безповоротність потоку ресурсів та низьку ефективність їх використання “кредитними” ці вливання можна називати
лише умовно). Так, за 1992 рік обсяги
кредитів, наданих Національним банком уряду, збільшилися у 34 рази, за
1993 рік — у 7 разів, а за 1994 рік — в 11
разів. Значні “позички” було надано
також вугледобувній галузі, агропромисловому комплексу і на поповнення
обігових коштів підприємств.
Загалом кінцеві результати зазначеної політики виявилися зовсім не такими, як очікувалося. Значне зростання
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обсягів грошової маси (за 1992 рік — в
11 разів, за 1993-й — у 19 разів, за 1994
рік — у 7 разів) стимулювало різке зростання цін, індекс яких у відповідні
періоди становив 2 100%, 10 256% і
501%. У кінцевому підсумку кредитна
підтримка збиткових підприємств
нарівні з надмірним державним споживанням об’єктивно виявили гальмівний вплив на можливості структурної перебудови економіки і розвитку
виробництва. Незважаючи на величезне зростання в 1993 році грошової маси в обігу (1 928%), наступного року
було зафіксовано найбільший за всю
новітню історію України виробничий
спад — майже 23%.
Нарощування темпів гіперінфляції
до рівня понад 50% за місяць стало одним із наслідків помилкового обрання
пріоритетів серед стратегічних цілей

грошово-кредитного регулювання через
нерозуміння неможливості досягнення економічного зростання без забезпечення стабільності національної валюти. Із усвідомлення цієї істини й обрання як пріоритетної мети досягнення
цінової стабілізації бере свій відлік уже
по суті другий етап (1995—1999 рр.) у
реалізації монетарної політики.
На ньому як стратегічну мету грошово-кредитного регулювання Національний банк України обрав курс на
подолання гіперінфляції, що зрештою
привело до уповільнення темпів економічного спаду та обмеження руйнівних процесів знецінення національних
грошей. Це було необхідною умовою
поступового нарощування інвестиційної активності як ключової засади стимулювання економічного зростання
(див. таблицю 2).
Для цього було вжито певних заходів щодо обмеження темпів зростання грошової маси, підвищення процентних ставок, встановлення “стель”
за кредитами, запровадження кредитних аукціонів. У цей період антиінфляційна спрямованість монетарної політики Національного банку України набула послідовного характеру й засновувалася на таких засадах:
♦ запровадження практики обов’язкового резервування для валютних депозитів, що є умовою зниження надлишкової ліквідності комерційних
банків;
♦ встановлення порядку, згідно з
яким комерційні банки зобов’язані коригувати власні процентні ставки відповідно до змін облікової ставки НБУ,
яка, у свою чергу, коригується щодо тем-

Таблиця 2. Економічний розвиток України на другому етапі
реалізації монетарної політики
Показники
Грошова маса в обігу, млн. грн.

1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р.
6 930
9 364 12 541 15 705 22 070

Темпи зростання грошової маси, %
до попереднього періоду

213

135

134

125

141

Індекс споживчих цін, %

282

140

110

120

119

Облікова ставка НБУ, %

110

40

35

60

45

Процентні ставки банків за кредитами
в національній валюті, %

107.4

77.0

49.1

54.5

53.4

Кредитні вкладення банків в економіку, млн. грн.

4 078

5 452

7 295

8 873

11 787

Інвестиції в основний капітал,
% до попереднього року

71.5

78.0

91.2

106.1

100.4

ВВП у порівнянних цінах,
% до попереднього року

87.8

90.0

97.0

98.1

99.8

Роздрібний товарооборот,
% до попереднього року

86.1

94.9

100.2

93.4

92.9

Рівень монетизації, %

9.3

11.5

13.4

15.3

16.9

Девальвація гривні щодо долара США, %

–72

–5

–1

–80

–52
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пів зростання цін, що дало змогу вивести процентні ставки банківської системи на позитивний рівень, стимулюючи
заощадження;
♦ використання державних цінних
паперів як інструменту фінансування
дефіциту бюджету шляхом мобілізації
тимчасово вільних коштів суб’єктів
ринку;
♦ запровадження ломбардного кредитування комерційних банків під заставу облігацій внутрішньої державної
позики;
♦ лібералізація і децентралізація валютного ринку, відновлення торгів на
Українській міжбанківській валютній
біржі та на міжбанківському валютному ринку, встановлення обмінного курсу під впливом попиту і пропозиції,
проведення валютних інтервенцій для
підтримання стабільного курсу карбованця;
♦ оптимізація структури кредитів,
наданих Національним банком України, шляхом зниження частки прямих кредитів уряду на покриття дефіциту державного бюджету (із 77.2% у
1995 році до 13.9% у 1996-му) та відповідно збільшення рефінансування комерційних банків (з 8.5% у 1995 році до
21.9% у 1996-му).
Реалізація зазначених вище обмежувальних заходів дала змогу суттєво
знизити темпи зростання грошової
маси в обігу: якщо в 1994 році грошова маса зросла у 7 разів, то в 1995-му —
вже у 2.1 раза, а в 1996-му — лише в 1.3
раза. У результаті було досягнуто
істотних позитивних зрушень і в динаміці інфляції, темпи якої набули
стійкої тенденції до зниження як упродовж 1995 року, так і в 1996 році (див.
таблицю 2).
У 1996 році теми інфляції порівняно з попереднім роком знизились у 4.5
раза — із 181.6% до 39.7%. Стабілізація
макроекономічної ситуації в Україні в
1996 році сприяла створенню реальних передумов для проведення грошової реформи, яку було здійснено шляхом зміни масштабу цін і запровадження національної валюти — гривні —
замість тимчасової грошової одиниці —
українського карбованця.
І в наступні два роки Національним
банком було продовжено реалізацію
монетарної політики, орієнтованої на
макроекономічну стабілізацію. Серед
основних заходів грошово-кредитного
регулювання, запроваджених у цей
період, слід виділити:
♦ забезпечення кількісного контролю за динамікою грошової маси шляхом встановлення межі її приросту;
♦ відмову від прямого кредитуванВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

Таблиця 3. Економічний розвиток України на третьому етапі реалізації
монетарної політики
Показники
Грошова маса в обігу, млн. грн.
Темпи зростання грошової маси,
% до попереднього періоду

2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.
32 252 45 755 64 870 95 043 125 801 194 071 261 063
145
142
142
147
132
154
135

Індекс споживчих цін, %

126

106

99

108

112

110

Облікова ставка НБУ, %

27.0

12.5

7.0

7.0

9.0

9.5

8.5

Процентні ставки банків за кредитами
в національній валюті, %

37.3

29.6

19.6

17.7

17.5

16.4

15.1

Кредитні вкладення банків в
економіку, млн. грн.

19 574

28 373

42 035

67 835

88 579

Інвестиції в основний капітал,
% до попереднього року

114.4

120.8

108.9

131.3

128.0

101.9

−

ВВП у порівнянних цінах,
% до попереднього року

105.9

109.2

105.2

109.6

112.1

102.7

107.1

Роздрібний товарооборот,
% до попереднього року

108.1

113.7

115.0

120.5

121.9

123.4

125.3

35.5

36.5

43.9

48.7

Рівень монетизації, %

18.9

22.4

28.7

Девальвація (–), ревальвація (+)
гривні щодо долара США, %

−4.18

+2.50

−0.6

Міжнародні резервні активи НБУ,
млн. дол. США

111.6

143 418 245 226

+0.0169 +0.4895 +4.814

0.0

1 475.42 3 089.46 4 416.83 6 937.25 9 524.74 19 390.42 22 255.84
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ня дефіциту державного бюджету;
♦ збільшення частки кредитної
емісії, спрямованої на рефінансування
комерційних банків;
♦ дотримання позитивного рівня
облікової ставки НБУ щодо темпів зростання цін.
Зазначені заходи сприяли подальшому зниженню темпів інфляції — із
40% у 1996 році до 10% у 1997 році. І
навіть в умовах фінансової кризи 1998
року оперативність Національного
банку у застосуванні певних рестрикційних методів грошово-кредитної
політики (підвищення норм обов’язкового резервування й облікової ставки,
регулятивні заходи на валютному ринку, спрямовані на зниження попиту,
рекомендації з обмеження кредитних
операцій) не дозволила інфляційним
процесам вийти з-під контролю, в результаті чого річні темпи інфляції і в
1998-му, і в 1999 роках становили 20%,
що загалом може засвідчувати певне
підвищення дієвості грошово-кредитних важелів регулювання економіки
порівняно з попереднім періодом.
На третьому етапі (2000—2006 рр.)
спостерігається перехід української економіки (починаючи з 2000—2001 рр.) у
фазу зростання, чому певною мірою
сприяла і лібералізація монетарної
політики Національного банку України. Її заходи зокрема передбачали: зниження і встановлення диференційованих норм мінімальних обов’язкових
резервів, зниження облікової ставки,

збільшення обсягів рефінансування
тощо. Як результат обсяг кредитних
вкладень в економіку комерційних
банків України зріс із 19.5 млрд. грн. у
2000 році до понад 245 млрд. грн. у 2006
році, тобто практично у 12 разів (див.
таблицю 3).
Істотно збільшився коефіцієнт монетизації економіки, який на початок
2007 року становив уже понад 48%. Фактично йдеться про процес ремонетизації національного господарства, що
у поєднанні із відповідними структурними змінами у реальному секторі,
підвищенням продуктивності праці,
залучення інвестицій та за умови ефективного функціонування банківської
системи істотно сприяє зростанню реального ВВП. Цьому процесу також
сприяло поступове відновлення ролі
капіталомістких галузей (металургії,
машинобудування) у структурі економічного зростання, що зумовлювало
більший попит на кредити з відповідним зростанням потреби в платіжних
засобах для обслуговування обороту
ВВП.
Збільшення коефіцієнта монетизації
свідчить про те, що національна валюта поступово посилює свої позиції з точки зору виконання нею класичних грошових функцій — міри вартості, засобу
платежу та засобу нагромадження. Однак при цьому потрібно пам’ятати, що
лише за умови незначних інфляційних
очікувань перевищення темпів зростання грошової маси над темпами підви-
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Графік 1. Структура грошової маси в обігу
за станом на 01.01.2007 р.

щення цін сприятиме подальшому
стійкому зростанню економіки. Якщо ж
інфляційні процеси вийдуть з-під контролю (приміром, через політичну нестабільність, зростання цін на імпортовані товари тощо), то наявне “грошове нависання” може руйнівним чином позначитися на стані грошового
обігу в країні і підірвати довіру до
національних грошей.
Крім того, доволі негативним фактором продовжує залишатися значна
частка готівки у структурі грошової маси (див. графік 1), що зумовлено кількома головними причинами: по-перше, невисоким рівнем розвитку системи масових безготівкових розрахунків; по-друге, недостатнім рівнем довіри до банківської системи як надійного фінансового посередника і прагненням суб’єктів ринку здійснювати
грошові платежі поза банками; потретє, значною питомою вагою тіньового сектору в структурі економіки,
грошовий оборот якого відбувається

поза банківською системою.
Значна частка готівки у структурі
грошової маси послаблює дію інструментів грошово-кредитної політики й
ускладнює контроль за агрегатами
грошової маси, внаслідок чого монетарна політика втрачає свою ефективність. Тому поліпшення структури
грошової маси має бути одним із пріоритетів діяльності Національного банку України.
Водночас потрібно розуміти, що за
умов стабілізації темпів інфляції подальше проведення жорсткої монетарної політики може стати фактором
гальмування економічного зростання.
Ця проблема постає з особливою гостротою з огляду на недостатню дієвість
основних трьох класичних ринкових
інструментів грошово-кредитного регулювання економіки: політики обов’язкових резервів, операцій на відкритому ринку та політики облікової ставки. На практиці вона проявляється так.
1. Політика обов’язкових резервів уже
сягнула граничних меж ефективності
використання, що пов’язано з порівняно низькими нормами резервування
(див. графік 2), які не справляють стимулюючого чи дестимулюючого впливу на кредитну активність банківських
установ, а також із наявністю у них
значних обсягів вторинних резервів,
що істотно підвищує ліквідність банків
та робить їх спроможними практично
не реагувати на будь-які зміни резервної політики НБУ. Тому зміна величини резервних коштів банків практично
не впливає ні на динаміку готівкової
маси в обігу, ні на кредитну активність
банків.
2. Активне проведення операцій на
відкритому ринку неможливе з огляду
на порівняно незначні масштаби ринку державних запозичень, що є наслідком фінансової кризи 1998 року та

Графік 2. Динаміка резервних коштів банків та вимог за кредитами у 2006 році

не дає змоги Національному банку України широко використовувати купівлю-продаж державних цінних паперів
саме як інструмент управління ліквідністю комерційних банків (див.
графік 3). Масштаби здійснюваних
НБУ операцій із розміщення державних цінних паперів на відкритому ринку не йдуть ні в яке порівняння навіть
із обсягами міжбанківського кредитування. А між тим у розвинутих економіках це чи не найголовніший
інструмент центрального банку в сфері
монетарного регулювання.
3. Що ж стосується політики облікової ставки, то її дієвість украй незначна. Це зумовлено двома обставинами.
По-перше, від’ємним стосовно темпів інфляції її рівнем (див. графік 4).
Так, за результатами першої половини 2006 року, коли інфляційна динаміка не викликала занепокоєння,
облікову ставку в червні було знижено
з 9.5 до 8.5% як сигнал про послаблення монетарної політики. Однак за результатами 10 місяців, коли темпи інфляції в жовтні сягнули 8.7%, її із незрозумілих причин не переглянули, а
тому за рік одержано негативний результат (і це попри те, що сам Національний банк України у своєму положенні про процентну політику визначає необхідність її позитивного стосовно темпів інфляції рівня).
По-друге, незначними обсягами
кредитування комерційних банків з
боку Національного банку України, а
облікова ставка є по суті ціною таких
кредитів. Достатньо навести лише той
факт, що частка кредитів, наданих
банкам, у загальній структурі активів
блансу Національного банку становить усього 1% (див. графік 5). Тому облікова ставка, на мою думку, є
нині радше лише індикатором намірів
НБУ, а не реальним інструментом
Графік 3. Обсяги операцій на відкритому
ринку та міжбанківське кредитування у
2006 році
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Графік 4. Динаміка облікової ставки НБУ та індексу споживчих цін у 2006 році
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впливу на грошовий ринок.
Якщо ж розглядати ту ж структуру
активів балансу Національного банку
України, то неважко помітити, що понад
80% його вкладень становлять міжнародні резерви. Це може свідчити про те,
що нині головним і найдієвішим інструментом монетарної політики є операції
НБУ на внутрішньому валютному ринку, котрі через механізм інтервенцій забезпечують вплив на динаміку обмінного курсу національної валюти.
Вже сьогодні фактично всі готівкові
гроші забезпечені офіційними золотовалютними резервами Національного
банку України (див. таблицю 4).
Обсяг офіційних золотовалютних резервів НБУ в гривневому еквіваленті
нині вже на 15% більший за обсяг грошової бази та в 1.5 раза перевищує загальний обсяг готівки, що перебуває в
обігу. В результаті на сьогодні ми маємо
ситуацію, коли розширення грошової
Графік 5. Структура активів балансу
Національного банку України за станом на
01.01.2007 р.
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новних режимів монетарної політики:
1. Монетарне таргетування (спрямоване на підтримання заздалегідь визначеного рівня грошової маси в обігу
з метою забезпечення стабільного попиту на гроші з боку суспільства);
2. Валютне таргетування (передбачає підтримання стабільності обмінного
курсу національної валюти відносно певної іноземної валюти або кошика валют);
3. Інфляційне таргетування (означає
обрання певного рівня інфляції, який
необхідно утримувати за допомогою
засобів монетарної політики).
Кожен із трьох режимів монетарної
політики має як свої переваги, так і
недоліки (див. таблицю 5).
Однак за низького рівня дієвості ос-

Таблиця 4. Грошова маса в обігу та офіційні валютні резерви НБУ
Показники
Грошова маса, М3, млн. грн.

2000 р.
32 252

2001 р.
45 755

2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.
64 870
95 043 125 801 194 071 261 063

Готівка в обігу, млн. грн.

12 799

19 465

26 434

33 119

42 345

60 231

74 984

Грошова база, млн. грн.

16 780

23 055

30 808

40 089

53 763

82 760

97 214

Міжнародні резервні активи
НБУ, млн. доларів США,
на кінець періоду

1 475.42

3 089.46

4 416.83

6 937.25 9 524.74 19 390.42 22 255.84

Офіційний курс гривні щодо
долара США, на кінець періоду

5.4345

5.2985

5.3324

5.3315

8 018.17

16 369.5

23 552.3

36 985.9 50 532.6 97 921.6 112 392.0

Міжнародні резервні активи
НБУ, млн. грн. за офіційним
курсом

5.3054

5.0500

5.0500

Джерело: Бюлетень НБУ. — 2007. — № 7. — С. 82, 84.

пропозиції відбувається передусім за рахунок зростання обсягів міжнародних
резервних активів Національного банку,
а не внутрішніх активів (наприклад, кредитів комерційним банкам). По суті це
є платою за режим фіксованого валютного курсу, що проводиться нині де-факто як основа монетарної політики, хоча де-юре Національним банком України проголошено режим плаваючого
валютного курсу.
Те, що саме валютно-курсова політика нині залишається головним інструментом реалізації монетарної політики
Національного банку, цілком природно, адже структура української економіки нині така, що сукупний зовнішньоекономічний оборот перевищує
обсяги ВВП країни. За цих обставин
особливо гостро постає проблема правильного вибору найоптимальнішого
цільового орієнтира монетарної політики, що передбачає дії центрального банку з таргетування одного з таких трьох основних макроекономічних параметрів:
грошової маси, рівня інфляції або валютного курсу. Це передбачає можливість використання одного з трьох ос-

новних інструментів монетарної політики, про що йшлося вище, доволі передчасними видаються заклики провідних
науковців та й самого Національного
банку України щодо необхідності переходу до режиму інфляційного таргетування. Як зазначається в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2007
рік, у перспективі Національний банк
орієнтується на необхідність поступового переходу до монетарного режиму,
що базується на ціновій стабільності,
тобто до інфляційного таргетування (до
речі, така необхідність проголошується
Національним банком мало не щороку). Проте цілком очевидно, що на сьогодні для такого переходу ще немає
об’єктивних передумов.
За визначенням самого НБУ, остаточному переходу до використання
інфляційного орієнтира як головної цілі
грошово-кредитної політики має передувати певний перехідний період, що
передбачає створення низки макроекономічних, фінансових та інституційних
умов, серед яких — макроекономічна
та фінансова збалансованість, поступовий перехід до режиму вільного пла-
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Таблиця 5. Порівняльна характеристика режимів монетарної політики
Режим монетарної
політики

Переваги

Недоліки

1. Монетарне таргетування

— високий рівень координації
монетарної і макроекономічної
політики;
— можливість швидкого реагування з боку центрального банку

— невизначеність майбутньої
динаміки цін;
— недостатня інформативність
для суспільства;
— неможливість контролю грошової
маси при високій частці готівки;
— недієвість у разі значних коливань
попиту на гроші

2. Валютне таргетування

— високий рівень інформативності
для суспільства (валютний курс
як номінальний якір, за яким
легко спостерігати);
— низькі інфляційні очікування;
— довіра суб’єктів господарювання
до макроекономічних показників

— залежність монетарної політики
від зовнішньоекономічних факторів;
— можливість припливу короткострокового спекулятивного капіталу;
— ризики дестабілізації фінансової
системи внаслідок світових валютних криз

3. Інфляційне таргетування

— забезпечення гнучкої валютнокурсової політики;
— довіра з боку населення до
політики центрального банку;
— створення умов для збалансованого розвитку всіх секторів і
галузей економіки

— вплив на динаміку інфляції факторів, які не контролюються центральним банком;
— послаблення гнучкості монетарної
політики;
— обмеження можливостей стимулювання економічного зростання
і зниження безробіття

Таблиця 6. Рівень виконання планових
показників інфляції
Рівень
інфляції
2004 р.

Графік 6. Індекс споживчих цін і тарифи на послуги у 2006 році

Запланований Фактичний
показник, %
показник, %
6.3
12.3

2005 р.

8.6

10.3

2006 р.

8.7

11.6
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цьому плата за центральне опалення
підвищилася в 2 рази, гарячу воду — в
1.9 раза, газопостачання — в 1.8 раза,
електроенергію — в 1.6 раза, холодну
воду та квартплату — в 1.4 раза. В таких
умовах монетарна політика НБУ має
мінімальний вплив на зростання індексу споживчих цін.
Виходячи з викладеного вище, доходимо висновку, що Національний банк
України нині не може і не повинен
відмовлятися від політики керованого
плавання валютного курсу з низки
причин:
• може істотно зміцніти гривня, що
негативно позначиться на стані вітчизняної промисловості;
• різка відмова від керованого плавання може зумовити зміну привабливості активів, номінованих в іноземній
валюті;

Відсотки

вання обмінного курсу, достатній розвиток ринку цінних паперів, трансмісійних механізмів, комунікації центрального банку із суб’єктами господарювання та населенням.
Насправді перехід до політики таргетування інфляції на сьогодні практично неможливий через значну роль
регульованих цін, які перебувають за
межами впливу Національного банку
України у формуванні індексу споживчих цін, у зв’язку з чим планові показники інфляції, як правило, не виконуються (див. таблицю 6).
У 2006 році плановий показник
інфляції, який згідно із Законом України “Про Державний бюджет України на
2006 рік” мав становити 8.7%, було перевищено на 2.9 процентного пункту, і фактично він сягнув рівня 11.6%. При цьому головним фактором прискорення
інфляції у 2006 році було підвищення
тарифів на послуги для населення — на
49.4%. Темпи зростання цих тарифів
суттєво випереджають загальні темпи
інфляції (див. графік 6).
Так, у 2006 році комунальні послуги
подорожчали на 85.7%, послуги пасажирського транспорту — на 42.1%. При

• коливання обмінного курсу негативно позначаться на динаміці внутрішніх цін через вплив імпортованої
інфляції.
Тому на даному етапі суспільного
розвитку Національний банк України,
на мою думку, не повинен відмовлятися від валютного таргетування власне
як від режиму монетарної політики. Попри всі недоліки фіксованих валютних
курсів, вони залишаються одним із засадничих елементів світової валютної
системи. Незрозуміло, наприклад, чому
попри заклики до лібералізації валютних режимів в інших країнах у самому
Євросоюзі однією з умов участі в єврозоні є підтримання фіксованого курсу
національної валюти відносно євро у
граничних межах відхилень ±15%.
Виключно монетарні засоби боротьби з інфляцією негативно позначаються і на економічному зростанні. Якщо
при загальному збільшенні цін зростає
випуск продукції, то не зовсім зрозуміло, який саме рівень інфляції в Україні слід вважати оптимальним. З точки
зору центрального банку, для сучасного
стану економіки України адекватним є
рівень інфляції в “однознаковому” вимірі. Це дає можливість поєднувати
вирішення завдань підтримання динамічного розвитку і структурної перебудови економіки з підвищенням життєвого рівня і добробуту населення. Проте сам же Національний банк визнає,
що основними чинниками інфляційних
процесів і їх високої волатильності залишаються немонетарні фактори, які перебувають поза впливом заходів грошово-кредитної політики і належать до
компетенції уряду. З іншого боку, якщо
під ціновою стабільністю, на яку пропонують орієнтуватися при запровадженні
режиму інфляційного таргетування, розуміти приріст споживчих цін у межах
однозначного числа, то доведеться констатувати, що в Україні протягом останніх кількох років уже мала місце цінова стабільність (якщо вірити даним офі-
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ційної статистики про коливання інфляції близько 10%). Однак саме динаміка цін на споживчому ринку, а також тарифів на послуги за цей період
свідчить про протилежне.
Тому будь-які спроби прив’язати
монетарну політику до цінової стабільності за нинішньої структури економіки приречені на невдачу, а Національному банку доведеться лише
жорстко обмежити грошову пропозицію, що матиме наслідком передусім
скорочення виробництва та економічну стагнацію.
З іншого боку, саме довгострокове
економічне зростання на основі успішно проведених структурних реформ, як
свідчить світовий досвід, у перспективі
стає обмежувальним фактором для цінової динаміки. Це пов’язано з тим, що
чим вища ефективність виробництва,
тим більша частка приросту грошової
маси спрямовується не на інфляційне
зростання, а на інвестиційне забезпечення зростання продуктивності праці.
А обмежувальна монетарна політика не
може цьому сприяти, оскільки негативно позначається на інвестиційній активності і робить неможливим підвищення економічної ефективності. У
країнах єврозони, зокрема в тих, де обмежувальна монетарна політика Європейського центрального банку була
спрямована на дотримання чітких меж
інфляції (на рівні 2%), це негативно позначилося на економічному зростанні
— в середньому 1.9% за останні п’ять
років. Тоді як у США, де Федеральна
резервна система не обмежує себе жорсткими зобов’язаннями із підтримання
стабільності цін, темпи економічного
зростання за цей же період у середньому були в 1.5 раза вищими, ніж у країнах
єврозони — 3% за середньорічної цінової динаміки 3.6%. При цьому рівень
безробіття у США становив 5%, тоді як
в країнах єврозони — понад 8%.
Отже, ключовими характерними рисами реалізації монетарної політики на
сучасному етапі, які б визначали рівень
її оптимальності для національної економіки, можна вважати такі:
1. Ефективність монетарної політики пов’язана не лише з динамікою цін,
а й з обсягами виробництва, рівнем зайнятості, курсової стабільності. Головне, щоб динаміка цін утримувалася на
рівні, який стимулював би стійке економічне зростання. А це означає, що
діючий режим монетарної політики
змінювати поки що зарано;
2. Потрібно наголосити, що саме успішна валютно-курсова політика НБУ
як найефективніша складова монетарної політики сприяла активному наВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

сиченню економіки грошима й забезпечила підвищення рівня монетизації
до 48%, тоді як в середині 1990-х років
він перебував у межах 10%;
3. Ефективна монетарна політика
дала змогу накопичити значні обсяги
золотовалютних резервів — уже понад
25 млрд. доларів США, що стало
суттєвим фактором забезпечення макроекономічної стабільності й дало змогу НБУ у кризові періоди долати
ажіотажний попит на валютному ринку (наприклад, у 2004 році в умовах
політичної невизначеності);
4. Підтримання стабільного курсу
національної валюти життєво необхідне для країни, економіка якої є вельми залежною від зовнішньоекономічної кон’юнктури.
Водночас (якщо розглядати результати реалізації грошово-кредитної
політики в Україні у плані досягнення
її кінцевих стратегічних цілей протягом
усього перехідного періоду) слід звернути увагу на обмежені можливості
впливу грошово-кредитного регулювання на перебіг відтворювального
процесу та стан реального сектору господарства країни. Це пов’язано передусім із відсутністю або недостатністю
базових, структурних реформ у реальному секторі, виявом чого є нездатність основної маси підприємств працювати в умовах гнучкої системи цін,
пристосовуватися до умов конкурентного середовища та змін ринкової
кон’юнктури. Свідченням цього є кризові явища на ринку енергоносіїв на
початку 2005 року і в системі газопостачання на початку 2006 року, коли
підприємства із застарілими енергозатратними технологіями виявили нездатність працювати в умовах жорстких
викликів ринкових механізмів ціноутворення. За таких обставин реальний сектор доволі слабко реагує на передавальні імпульси монетарної політики, навіть якщо вона провадиться за
класичними ринковими принципами.
Цілком очевидно, що основою для
остаточного подолання кризових явищ
в економіці має бути реалізація низки
заходів, спрямованих передусім на забезпечення кардинальних змін у структурі господарства, а саме:
 пріоритетний розвиток малого і
середнього бізнесу;
 закриття неефективно працюючих підприємств через механізм санації
і банкрутства;
 зменшення енергомісткості виробництва;
 підтримання конкурентного середовища на внутрішньому ринку;
 проведення реформи фінансової

системи з метою зниження податкового тиску на суб’єктів підприємницької
діяльності;
 розвиток фондового ринку;
 визнання пріоритетними для розвитку (і розподілу ресурсів держави)
лише тих секторів економіки, які мають реальні можливості отримання
конкурентних переваг на світовому
ринку.
Отже, необхідно здійснити цілий
комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності всієї економічної системи. А без цього прив’язка
монетарної політики НБУ виключно
до цінової стабільності як єдиного головного показника ефективності лише посилить структурні дисбаланси,
позаяк штучна нестача грошової пропозиції суттєво обмежує економічне зростання. При цьому купівельна спроможність грошей нівелюватиметься
зростанням цін, провокованим дефіцитом інвестицій і товарної пропозиції.
Як випливає з викладеного вище,
формування ефективної стратегії грошово-кредитного регулювання відіграє особливо важливу роль у всій сукупності здійснюваних перетворень,
оскільки монетарна політика, визначаючи особливості функціонування грошової сфери економіки, активно впливає на діяльність усіх суб’єктів ринку в
усіх галузях і секторах господарства.
Однак лише в тому разі, якщо структурне реформування економіки досягне успіху, буде створено належні умови для реалізації потенціалу грошовокредитного регулювання щодо його
впливу на реальний сектор, причому не
лише у плані підтримання цінової
стабільності, а й стимулювання виробництва. Сучасна стратегія монетарної
політики Національного банку України
попри збереження своєї гнучкості має
бути спрямована на підтримання валютно-курсової стабільності як основи ефективної організації грошового
обігу в країні. А задля досягнення реального зростання виробництва й
відповідно мінімізації рівня безробіття
необхідно водночас зі структурними
реформами поступово впроваджувати
заходи щодо лібералізації кредитних
відносин центрального банку з комерційними банківськими установами з метою полегшення доступу суб’єктам господарювання до кредитних ресурсів, що в загальному підсумку стимулюватиме економічне зростання. Це
могло б стати одним із факторів подолання кризових явищ та успішного завершення ринкових трансформаційних
процесів у суспільстві.
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На основі аналізу зарубіжного досвіду автори обґрунтовують доцільність
розробки та застосування в Україні політики управління процесом купівлі
вітчизняних банків закордонними інвесторами та розглядають її можливі
варіанти. З урахуванням принципів управління іноземним капіталом запропоновано варіант, адекватний сучасним умовам.

процесі світової фінансової глобалізації та реалізації євроінтеграційного курсу суттєво зросла
участь іноземних інвесторів у роботі
банківської системи України. Нині це
відбувається шляхом придбання діючих
вітчизняних банків, а в найближчому
майбутньому (з моменту вступу України
до Світової організації торгівлі) іноземні
інвестори матимуть змогу створювати
в нашій країні філії власних банків.
Кількість банків з участю іноземного
капіталу 2006 року зросла з 23 до 35
(20.6% від загальної чисельності діючих
в Україні банків). Із них 13 банків – зі
100-процентним іноземним капіталом
(7.6%). Сума іноземного капіталу збільшилася на 4.2 млрд. грн., або у 2.3 раза і
становила 27.6% від загального капіталу
банківської системи України. За одинадцять місяців 2007 року чисельність банків з участю іноземного капіталу зросла
до 44, а зі 100-процентним іноземним
капіталом – до 16. Частка іноземного
капіталу в капіталі банківської системи
дорівнює 31.5% [1, 2].
Світовий досвід впливу розширення
участі іноземних інвесторів на розвиток банківської системи – багатогранний та певною мірою суперечливий.
Тому процес розширення участі іноземних інвесторів у банківській системі України потребує управління з боку держави, що має сприяти мінімізації потенційних ризиків.
Ці фактори зумовили актуальність
дослідження організаційно-економічних засад державної політики управління іноземним капіталом у банківській системі України.
Україні опубліковано чимало наукових праць, у яких розглядаються
проблеми впливу іноземних інвесторів на роботу банківської системи, досліджується світовий досвід цього процесу. Зокрема, В.Геєць дає оцінку по-
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зитивним та негативним наслідкам
припливу іноземного капіталу для банківської системи України [3]; О.Барановський наводить результати порівняльного аналізу умов функціонування
іноземного капіталу в банківських системах Росії, Білорусі та України [4]; О.Сугоняко з критичних позицій оцінює
можливості подальшого розширення частки іноземних інвесторів у вітчизняній
банківській системі [5]. Однак підсумків
досліджень, що обґрунтовують засади
політики з управління процесом збільшення участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України фактично немає. А саме на її основі має
здійснюватися регулювання припливу
та функціонування іноземного капіталу в банківській системі країни.
З огляду на це метою статті є розробка організаційно-економічних засад
державної політики управління процесом зростання участі іноземних
інвесторів у роботі вітчизняної банківської системи.
ід політикою управління процесом
розширення присутності іноземних
інвесторів у банківській системі України ми розуміємо сукупність організаційних методів, форм та інструментів регулювання процесу купівлі закордонними інвесторами українських
банків та інших шляхів збільшення їх
присутності у вітчизняній банківській
системі. Метою її здійснення має бути
регулювання зазначеного процесу і його
спрямування на сприяння розвитку
банківської системи та економіки країни.
Суб’єктами цієї політики є:
— банки, контрольовані іноземними та українськими інвесторами;
— українські та міжнародні органи,
що регулюють діяльність банків.
Дослідження зарубіжного досвіду
[6–8] та аналіз можливостей його застосування в Україні дали змогу визначити
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різні варіанти політики органів, які контролюють роботу банківської системи
(передусім Національного банку), щодо
регулювання процесу зростання участі
іноземних інвесторів у вітчизняній
банківській системі:
1. Заборонити процес купівлі українських банків, застосовуючи законодавчі важелі впливу. Потенційним наслідком цих
дій стане фактична ізоляція банківської
системи України, а потім і її економіки,
що призведе до послаблення фінансового потенціалу країни, обмеження приходу нових спеціалістів, а з ними – закордонних розробок у галузі банківських
продуктів та підходів до управління.
Банківська конкуренція суттєво не посилюватиметься, що, з одного боку, збереже українські банки від поглинання
та банкрутства, а з другого – призведе до
поступової монополізації українського
ринку банківських послуг найбільшими банками (група лідерів на українському ринку фінансових послуг уже сформувалась і розрив між її показниками та
показниками решти банків дедалі зростає). Це може негативно позначитися
на процесі поліпшення рівня обслуговування населення та економіки, оскільки
найбільші банки не матимуть для цього
достатніх стимулів;
2. Зняти всі бар’єри на шляху купівлі
іноземними інвесторами вітчизняних банків
і сприяти цьому процесу. З огляду на зарубіжний досвід, це призведе до активного приходу іноземних інвесторів у
банківську систему України та збільшення їх частки у сукупному капіталі (до
75–85%). Можливі наслідки: приплив
нових банківських технологій та спеціалістів із-за кордону (хоч і не найновіших,
і не найкращих); поступове витіснення,
купівля або приєднання вітчизняних
банків зарубіжними; залучення іноземних фінансових ресурсів до кредитування економіки за рахунок різниці ставок
в Україні та країнах походження закордонного капіталу. Однак, зважаючи на
домінуючі у світовій практиці банківського бізнесу процеси, фінансуватимуться здебільшого споживчі потреби населення або спільні проекти; поступово
посилюватиметься економічна і політична залежність України від інтересів зарубіжних інвесторів, оскільки вони матимуть інструменти фінансового впливу
на роботу економіки, а отже, й на політичне життя країни; підвищуватиметься
рівень ризику валютної стабільності,
оскільки у разі погіршення економічної
ситуації іноземний капітал може дуже
швидко перебазуватись у країни зі
стабільнішою економікою, що спричинить економічну стагнацію;
3. Сприяти збільшенню присутності іноВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

земних інвесторів у банківській системі,
але до певної межі. Такий варіант розглядає Асоціація українських банків.
Згідно з ним пропонується установлення граничної межі участі іноземних
інвесторів у банківській системі України
в розмірі 30–40% від її капіталу, що повинно, з одного боку, пожвавити процеси розвитку банківської системи, а з
другого – позбавити іноземних інвесторів суттєвих важелів впливу на вітчизняний фінансовий ринок. Однак проблемним питанням при застосуванні такого підходу є створення відповідного
політико-економічного механізму дотримання потрібного рівня іноземного
капіталу. Фактично після досягнення
відповідної межі має бути припинений
будь-який доступ іноземних інвесторів
до банківської системи, тобто купівля
ними акцій та паїв вітчизняних банків,
додаткові внески до капіталу тощо. Це
призведе до зниження довіри іноземних
інвесторів до української банківської
системи і може спричинити суттєвий
відплив з неї іноземного капіталу, що негативно позначається на рівні фінансової стабільності економіки;
4. Пригальмовувати процес зростання
присутності іноземних інвесторів в українській банківській системі. Для цього
слід застосовувати формальні (тимчасова заборона на купівлю акцій та паїв
банківських установ) та неформальні
бар’єри (аргументована відмова у наданні центральним банком або іншим
уповноваженим органом дозволів на
здійснення операцій купівлі-продажу
банків, реєстрацію банків з іноземним
капіталом тощо) на шляху іноземних
інвесторів. Така позиція за належної
дипломатичності і гнучкості дасть змогу успішно стримувати частку іноземного капіталу у вітчизняній банківській
системі, однак вона пов’язана з чималими ризиками на зразок висунення звинувачень у “нечесній грі” з боку іноземних інвесторів та політиків, необхідністю
постійного моніторингу участі закордонних інвесторів у банківській системі
тощо. Цей підхід також частково позбавить банківську систему позитивних
ефектів приходу іноземних інвесторів;
5. Не регулювати процес збільшення
участі іноземних інвесторів у банківській
системі. Застосування такого підходу може призвести до зростання частки іноземного капіталу в сукупному капіталі
банківської системи України, оскільки
іноземним банкам потрібно шукати нові
ринки на заміну вже перенасиченим
власним, де вони могли б отримувати
прибутки, водночас збільшуючи свій
вплив на глобалізовану світову економіку. Однак зростання участі інозем-

них інвесторів залежатиме від рівня економічної стабільності й розвитку фондового ринку в країні, що фактично і є на
сьогодні стримуючим фактором. Як і в
будь-якому неконтрольованому процесі
наслідки такого варіанта політики – не
прогнозовані й залежатимуть від багатьох факторів як фінансових, так і економічних, політичних, юридичних. Зважаючи на стратегічну важливість цього
процесу для розвитку банківської системи України, за браком його регулювання виникнуть додаткові ризики невиконання накреслених у стратегії розвитку
вітчизняної банківської системи цілей,
оскільки в її роботі можуть з’явитися додаткові елементи фінансової нестабільності й непрогнозованості;
6. Заборонити іноземним інвесторам
купувати контрольні пакети акцій або
контрольні частки українських банків. Такий варіант, з одного боку, зменшить
зацікавленість закордонних інвесторів у
вкладенні коштів в українські банки, а
відтак зменшить участь іноземних інвесторів, з другого – дасть вітчизняним
банкам змогу залишитися українськими,
що збереже певний статус-кво на ринку
банківських послуг. Це знизить ризик
фінансових криз у разі погіршення економічної ситуації в Україні або країнах
розташування іноземного інвестора. Але
зрештою це, на нашу думку, дещо знизить рівень довіри іноземних інвесторів
до української економіки, хоча й дасть
змогу залучати іноземні фінансові ресурси на вітчизняний фінансовий ринок. Проблемною в цьому разі буде також побудова відповідного організаційно-економічного механізму, який не
допускав би зловживань і ухилення
банків від такої заборони.
7. Не застосовувати прямого регулювання меж присутності іноземних інвесторів у банківській системі, а використати механізм відбору потенційних претендентів на придбання українських банків
та створення банків за участю закордонних інвесторів. Натомість сприяти вдосконаленню організаційної структури банківського ринку (шляхом розвитку регіональних і спеціалізованих банківських установ [9]) та зростанню рівня його конкурентоспроможності.
Механізм відбору потенційних претендентів на придбання українських
банків та створення банків за участю іноземних інвесторів має сприяти відсіюванню тих банків, щодо яких є обґрунтовані сумніви у їх фінансовій надійності,
а також тих, які керуються виключно
спекулятивними цілями діяльності, що
потенційно загрожує банківській системі додатковими ризиками.
Для визначення найоптимальнішого
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в українських умовах варіанта політики
управління присутністю іноземних
інвесторів у банківській системі доцільно сформулювати основні принципи цієї
політики. Вони мають відповідати, з одного боку, сучасним процесам розвитку
банківської справи на світовому рівні, з
другого – забезпечувати реалізацію цілей
розвитку української банківської системи та економіки. На нашу думку, ці
принципи такі:
1) дотримання правил вільної конкуренції;
2) забезпечення фінансової стабільності;
3) поліпшення рівня задоволення
потреб клієнтів;
4) сприяння розвитку економіки.
Перший із них полягає у наданні банкам з участю іноземних інвесторів однакових прав із банками, контрольованими українськими інвесторами. Мовиться про незастосування дискримінаційних заходів щодо іноземних інвесторів та встановлення рівних “правил
гри” для всіх учасників ринку банківських послуг. Це відповідає сучасним угодам і домовленостям між Україною та
міжнародними організаціями.
Другий принцип відповідає основному завданню Національного банку
України – дотриманню стабільності
грошової одиниці та доповнює його
завданням збереження стабільності на
ринку банківських послуг. Тобто прихід
іноземних інвесторів та сам процес
зміни власників не повинен створювати на ринку фінансову нестабільність.
Для реалізації цього принципу Національний банк України має застосовувати ефективну систему відбору іноземних інвесторів та їх допуску до участі на
українському ринку банківських послуг.
Крім того, доцільно застосовувати дієву
систему моніторингу фінансового стану
материнського зарубіжного банку та
інших фінансово-банківських установ,
що входять до групи материнського банку, аби своєчасно запобігти привнесенню в Україну елементів фінансової нестабільності ззовні.
Третій принцип означає потребу у
просуванні банками з участю іноземних
інвесторів нових продуктів та послуг на
ринок, що має підвищувати рівень задоволення потреб клієнтів. Його реалізація
на даному етапі розвитку банківської
системи України регулюється конкуренцією на ринку. Тобто банки під натиском конкурентів у процесі боротьби за
клієнта вводять в обіг нові інноваційні
продукти. Одним зі шляхів підвищення
рівня задоволення потреб населення у
банківських послугах є розвиток в Україні спеціалізованих банківських уста-
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нов, у тому числі з участю закордонних
інвесторів.
Четвертий принцип зумовлює, як
наслідок приходу іноземних інвесторів у
банківську систему України, зниження
рівня ставок на кредитні ресурси для
суб’єктів господарювання та диференціацію продуктів у цій сфері, що має
сприяти розвитку української економіки.
Для цього є всі об’єктивні підстави,
оскільки вартість ресурсної бази країн
походження іноземного капіталу переважно нижча, ніж в Україні. Результати
аналізу кредитних ставок свідчать, що в
банках, підконтрольних закордонним
інвесторам, вони несуттєво нижчі, ніж у
банках, контрольованих українськими
інвесторами [10].
Для втілення четвертого принципу
Національному банку України необхідно
підтримувати фінансову стабільність,
підвищувати дієвість інструментів впливу на розмір кредитних ставок (у тому
числі на ставку рефінансування та норми обов’язкового резервування банків),
удосконалювати систему управління кредитними ризиками банків та стимулювати залучення дешевших ресурсів із-за
кордону.
Отже, державна політика має сприяти максимізації позитивних ефектів
від приходу іноземних інвесторів у
банківську систему України, нівелюючи при цьому негативні.
Підсумовуючи, зазначимо, що оптимальним варіантом державної політики
у сфері управління процесом зростання
участі іноземних інвесторів у банківській
системі України, на нашу думку, є останній із перелічених – прямо не регулювати розмір присутності іноземних інвесторів у банківській системі, а застосовувати механізм відбору потенційних претендентів на придбання українських
банків і створення банків з іноземним
капіталом; сприяти розвитку організаційної структури банківського ринку
(шляхом розвитку регіональних і спеціалізованих банківських установ) та
зростанню рівня конкурентоспроможності. Цей варіант не знижує довіру іноземних інвесторів до країни, дає змогу запозичувати зарубіжний досвід ведення
банківського бізнесу, залучати дешевші
фінансові ресурси з-за кордону, водночас
залишаючи можливості для розвитку контрольованих українськими інвесторами
банківських установ (у формі регіоналізації та спеціалізації у разі неможливості вести повноцінну конкурентну боротьбу на всеукраїнському універсальному ринку).
Підвищити рівень конкурентоспроможності української банківської системи дасть змогу реалізація таких завдань:

— зниження рівня кредитних ставок з метою сприяння розвитку економіки;
— сприяння припливу дешевших
зарубіжних фінансових ресурсів;
— забезпечення фінансової стабільності в країні;
— збереження української складової
в капіталі банківської системи.
Виконання цих завдань можливе за
умови застосування інструментів регулювання ринку банківських послуг.
До них, з огляду на світову та українську практику, належать:
— механізм рефінансування НБУ;
— норма обов’язкового резервування за залученими коштами;
— система гарантування вкладів населення;
— операції із цінними паперами держави;
— ставка оподаткування за банківськими операціями.
Для дотримання зазначеного варіанта державної політики та реалізації поставлених завдань доцільно:
— підвищувати дієвість механізму
рефінансування банківських установ;
— знижувати рівень обов’язкового
резервування за банківськими операціями, зокрема це стосується рівня резервів за кредитними операціями, за умови удосконалення системи управління
ризиками. Особливо важливим є застосування та адаптація в Україні зарубіжного досвіду й систем управління ними;
— розвивати систему гарантування
вкладів населення шляхом підвищення гарантованої суми до європейських
стандартів, але з урахуванням українських реалій, збільшувати диференціацію
внесків банків до системи гарантування залежно від їх фінансового стану та
рівня надійності. Доцільно також оцінювати можливість переходу з авансової на авансово-пофактну систему
внесків банків (коли одна частина
внесків сплачується банками наперед,
а інша – в разі банкрутства банку –
члена системи гарантування);
— підвищувати ефективність операцій
Національного банку України на відкритому ринку та застосовувати їх з метою
зниження рівня кредитних ставок;
— обстоювати позицію щодо неоподаткування доходів від депозитів у банківських установах та розробити пропозиції щодо зниження рівня оподаткування доходів банків, отриманих від
фінансування стратегічно важливих проектів, зокрема інноваційних, таких, що
сприяють євроінтеграції, проектів із розбудови інфраструктури у рамках підготовки до Євро-2012. Усе це – за умови
створення дієвого механізму контролю за
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спрямованістю наданих позик на виконання зазначених потреб.

ВИСНОВКИ
1. Основні засади та методи реалізації політики управління розміром
участі іноземних інвесторів у роботі
банківської системи України мають
відповідати низці принципів:
— дотриманню правил вільної конкуренції;
— забезпеченню фінансової стабільності;
— поліпшенню рівня задоволення
потреб клієнтів;
— сприянню розвитку економіки.
2. Отимальним варіантом політики у
сфері управління іноземним капіталом
у банківській системі України, на нашу
думку, є не пряме регулювання обсягу
участі іноземних інвесторів у роботі
банківської системи, а застосовування
механізму відбору потенційних претендентів на придбання українських банків
та створення банків з іноземним капіталом. Водночас слід сприяти вдосконаленню організаційної структури бан-

ківського ринку (шляхом розвитку регіональних і спеціалізованих банківських установ) та зростанню рівня його
конкурентоспроможності. Цей варіант
не знижує довіри іноземних інвесторів
до фінансової системи та економіки
країни, дає змогу запозичувати зарубіжний досвід ведення банківського
бізнесу, залучати дешевші фінансові
ресурси з-за кордону, водночас забезпечуючи можливості для розвитку контрольованих українськими інвесторами
банківських установ (у формі регіоналізації та спеціалізації, якщо вони
будуть не в змозі вести повноцінну конкурентну боротьбу на всеукраїнському
універсальному ринку).
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Монети України/

Про введення в обіг пам’ятних монет
“Голодомор — геноцид українського народу”

Н

аціональний банк України 23 листопада
2007 року ввів в обіг пам’ятні монети
номіналами 20 та 5 гривень “Голодомор —
геноцид українського народу”, присвячені
пам’яті жертв Голодомору 1932 — 1933 років.
Монету номіналом 20 гривень виготовлено зі срібла 925 проби. Категорія якості карбування — спеціальний анциркулейтед, маса дорогоцінного металу в чистоті — 62.2 г,
діаметр — 50.0 мм, тираж — до 10 000 штук.
Гурт монети — секторальне рифлення.
Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу. Категорія якості карбування — спеціальний анциркулейтед, маса
монети — 16.54 г, діаметр — 35.0 мм, тираж
— 75 000 штук. Гурт монети — рифлений.
Обидві монети виготовлено з використанням технології патинування.
На аверсі обох монет у центрі зображено
дівчинку з колосками в руках, яка стоїть на
стерні, по боках від неї — гілки калини. Унизу розміщено малий Державний герб України
(ліворуч), рік карбування монети — 2007 (праворуч) та півколом написи: на монеті зі срібла
— ДВАДЦЯТЬ 20 ГРИВЕНЬ, зазначено метал,
його пробу — Ag 925, масу дорогоцінного меВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

талу в чистоті — 62.2; на монеті з нейзильберу — П’ЯТЬ 5 ГРИВЕНЬ, на обох монетах
півколом напис — НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі обох монет на тлі запалених
свічок зображено хрест з лелекою всередині
та по колу розміщено написи: ГОЛОДОМОР — ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1932 ПАМ’ЯТАЙМО! 1933.
Авторська розробка Анатолія Гайдамаки,
Петра Дроздовського, Миколи Обезюка.
Художник — Микола Кочубей.
Скульптори — Роман Чайковський, Володимир Атаманчук, Володимир
Дем’яненко.
Пам’ятні монети номіналами 20
та 5 гривень “Голодомор — геноцид українського народу” є дійсними платіжними засобами України та
обов’язкові до приймання без будьяких обмежень за їх номінальною
вартістю до всіх видів платежів, а також
для зарахування на розрахункові рахунки,
вклади, акредитиви та для переказів.
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Продовження теми/

Проблеми та практика управління
банківськими ризиками у світлі
Базеля ІІ
Валерій
Тичина
Заступник голови правління АБ
“Київська Русь”

У рамках дискусії навколо опублікованого Національним банком України
проекту Методичних вказівок щодо організації та функціонування ризикменеджменту в банках автори в серпні 2004 року висловлювали свої міркування
про основні організаційні та методологічні підходи до створення системи
управління банківськими ризиками [7].
За три роки, що минули відтоді, ситуація в даній сфері якісно змінилася.
З огляду на це автори статті уточнюють позиції, окреслені раніше, і
пропонують розроблений ними програмний продукт “Аналізатор активів і
пасивів банку”, який може розширити можливості практиків щодо
оперативного управління банківськими ризиками.

ротягом трьох останніх років Національним банком України було
вжито ряд заходів, спрямованих на
посилення контролю за процентними,
валютними ризиками, ризиками, пов’язаними з рівнем капіталу, ліквідності, з інвестиціями, кредитами акціонерам, інсайдерам та з іншими напрямами банківської діяльності. Зокрема, докладалися зусилля щодо розвитку системи раннього реагування,
модернізації кваліфікаційних вимог до
створення нових банків (наприклад,
щодо наявності статутного капіталу в
обсязі не менше 10 млн. євро). Вивчається питання про запровадження
нормативу довгострокової ліквідності,
вдосконалено систему оцінки позичальників у частині формування резервів під кредитні ризики. Банки України активізували свою діяльність у
напрямі запровадження нових вітчизняних і зарубіжних програмних продуктів з управління ризиками, вдосконалення відповідних технологій.
Однак проблема управління ризиками
не втратила своєї актуальності. Воно і
сьогодні потребує істотної модифікації
та подальшого вдосконалення.
Серед основних факторів, які суттєво
підвищують ризиковість банківського
бізнесу, виділимо кілька визначальних.
Перший з них — масовий розвиток роздрібного кредитування. Частка цього виду позичок у загальному портфелі банків
лише за першу половину 2007 року
збільшилася з 12.9 до 31.26%. За попередніми даними, зазначений показник за
2007 рік у цілому сягне 34% від обсягу
кредитного портфеля.

П

Оксана
Задніпровська
Заступник голови правління
АКБ “Київ”
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Широка база кредитування, високий
рівень дохідності — доволі привабливі
фактори розвитку сегмента ринку, про
який ідеться. Водночас відсутність надійних скорингових систем, недосконалість
процедур, недостатня стандартизація
продуктів роздрібного кредитування
суттєво підвищують ризиковість кредитного портфеля. Так, за даними АУБ,
рівень проблемних кредитів на зазначеному сегменті підвищився до 10—15%. В
окремих банківських установах він сягає 15—30%.
Суттєвою проблемою лишається дисбаланс у строках і структурі активів та пасивів. Однією з основних причин цього
є стрімке зростання обсягів іпотечного кредитування. Якщо в 2005 році іпотечні
кредити становили 7.5% від кредитного
портфеля банків, у 2006 році — 11.1%, то
в 2007 році (за попередніми даними
Української національної іпотечної асоціації) зростання ринку іпотечного кредитування сягне 70%, що становитиме
близько 14% від кредитного портфеля.
Збільшується і валютна складова ризиків: якщо на початок 2006 року валютні кредити становили 82.8% від загального обсягу іпотечного кредитування, то на початок 2007 року — майже 85%.
У зобов’язаннях банківської системи
України доволі значною (понад 32%) є частка депозитів фізичних осіб, які уже перевищують суму в 130 млрд. грн., що в
умовах політичної нестабільності є фактором підвищеного ризику.
Гострої актуальності набуває проблема оцінки надійності банків-контрагентів.
Якщо в 2004 році частка міжбанківВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008
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ських кредитів і депозитів у чистих активах становила 8.5%, то на 01.07.2007 р.
цей показник сягнув рівня 10.5%. Тенденція до збільшення спостерігалася і
протягом другого півріччя 2007 року. У
такій ситуації важливо адекватно
оцінювати надійність банку-партнера і
встановлювати відповідні ліміти його
фондування.
Значним залишається ризик галузевих
концентрацій кредитів — понад 40%
банківських позичок припадає на
торгівлю, що підвищує залежність
банків від можливих ризиків коливання кон’юнктури і фінансового стану
покупців.
Однією з основних проблем ризиковості банківської діяльності продовжує
залишатися їх так звана кептивність,
тобто належність у більшості випадків
обмеженій кількості акціонерів, які не
зацікавлені в запровадженні ефективного механізму управління ризиками.
За оцінками експертів, лише третина
українських банків є відносно ринковими. А за окремими оцінками, близько 100 українських банків займаються
досить ризиковою діяльністю.
Тож попри всі якісні зміни в управлінні банківськими ризиками, цей
процес не позбавлений відчутних недоліків.
Недостатню увагу банків до управління ризиками помітило й українське представництво Єврокомісії,
яке разом з НБУ у грудні 2006 року оцінювало роботу щодо реалізації проекту з реформування банківського сектору України. Зокрема зазначалося, що
банки приділяють увагу лише кредитному ризику, залишаючи поза контролем операційний і ринковий.
У відповідь на зазначені вище висновки фахівці НБУ нині розробляють
заходи з удосконалення нагляду за комерційними банками, який би максимально відповідав рекомендаціям Базельського комітету з банківського нагляду. Це зокрема і розробка критеріїв
кредитного, операційного, ринкового ризиків та модернізація методичних рекомендацій щодо організації управлінського обліку в банках, а також низка інших
заходів.
З огляду на це, а також зважаючи на
процеси, пов’язані зі вступом України
до СОТ, першочергової уваги потребує вдосконалення внутрішньої системи контролю за ризиками в кожному
банку.
Одним із найважливіших аспектів
сучасного зовнішньополітичного розвитку України є рух у напрямі інтеграції до Європейського Союзу. Цілковита інтеграція в європейські структуВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

ри потребує швидкого реформування
законодавчої і регуляторної бази та
максимального наближення її до стандартів ЄС. З усіх сегментів економіки
банківський, певне, найбільшою мірою
наближений до європейських вимог:
основні регулятори діяльності українських банківських установ уже сьогодні випливають із вимог Базельського комітету (Базеля І і ІІ).
Проте зі зростанням масштабів економіки, впровадженням нових ринкових механізмів, розширенням спектра
ризиків регуляторна політика в банківському секторі потребує постійної модернізації. Одним із найважливіших чинників, що формуватимуть регулятивні
функції банків у найближчій перспективі, є рішення Базельського комітету,
відомі як Базель ІІ.
На наш погляд, українським банкам
у контексті контролю за ризиками нині
особливу увагу слід приділити таким аспектам своєї діяльності:
♦ вдосконалення системи управління ризиками в напрямі максимального наближення до вимог Базеля ІІ;
♦ створення внутрішніх методик
визначення так званого капіталу під
ризиком;
♦ відпрацювання внутрішніх регламентів та організаційних процедур щодо виконання рекомендацій ризик-менеджменту;
♦ модернізація програмних продуктів, що здійснюють інформаційне
забезпечення процесу управління ризиками.
Ключовим фактором стабільної діяльності кожного банку є достатність його
капіталу. Із початку 1980-х років проблема достатності банківського капіталу і методи її оцінки були предметом
дискусій у міжнародних фінансових
колах. У липні 1988 року країнами Групи-10 прийнято розроблений Базельським комітетом із банківського нагляду
загальний підхід до оцінки достатності
капіталу банків, який поступово доповнювався новими рекомендаціями.
На сьогодні до Базельської угоди
про капітал (до Базеля І) приєдналося
понад 100 країн, у тому числі й Україна. Базель І визначив вимоги до
капіталу, відобразив методики оцінки
кредитного ризику і достатнього розміру банківського капіталу, що формувався під можливі втрати від кредитного ризику, визначив стандартний метод
оцінки ринкового, процентного, фондового, валютного, товарного ризиків,
оцінки ризику опціонів, використання
внутрішніх моделей оцінки ринкових
ризиків.
Водночас положення Базеля І ви-

кликали критику з боку банків, регулюючих органів і наукової спільноти. Подання Базельським комітетом нових
пропозицій було обумовлено передусім
критикою недоліків Угоди щодо
капіталу 1988 року та значним прогресом внутрібанківських методик і технологій оцінки ризиків.
Загальною тенденцією останнього
десятиріччя у сфері державного регулювання банківського капіталу стає
поступовий перехід від стандартних
вимог до всіх банків до альтернативного підходу на основі права вибору
методу визначення достатності капіталу самими банками за умови виконання ними відповідних критеріїв, які
встановлюються органами нагляду в
рамках конкретного підходу до оцінки
кредитного, ринкового та операційного ризиків.
Ось чому однією з найважливіших
особливостей управління ризиками на
даному етапі є підвищення ролі відповідних внутрішніх управлінських систем. На нашу думку, критерії, які застосовуються у внутрішніх системах комерційних банків, повинні бути жорсткішими, ніж це встановлено нормативами Національного банку України чи
рекомендаціями Базельського комітету. Зокрема, маємо на увазі дотримання нормативів адекватності регулятивного капіталу на рівні не нижче 15%
(для країн із перехідною економікою).
У процесі розрахунку ліквідності установ доцільно також встановлювати
ліміти “розривів за часовими кошиками” між активами й пасивами за строками в сумі не менше 10% від відповідного кошика. При розрахунках слід
враховувати волатильність показників
(залишків на рахунках “до запитання”,
курсів валют, вартості цінних паперів і
ресурсів) та вірогіднісні розрахунки
(дефолтів позичальників, переходу з
однієї категорії ризику до іншої, руху
коштів і залишків на коррахунках
тощо).
Такий підхід адекватніше віддзеркалюватиме справжній стан фінансової стійкості кожного конкретного банку. Не секрет, що незважаючи на високі
темпи зростання активів вітчизняних
банків (у середньому щороку більш як
на 50%), їх залежність від змін економічної ситуації в країні посилюється.
В опублікованому міжнародним
рейтинговим агентством Moody’s рейтингу фінансової стійкості банківських
систем світу за станом на вересень 2007
року український банківський сектор
посів 87 місце серед 92 країн, у яких
проводилися дослідження. В їх контексті фінансова стійкість розглядала-
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ся як вірогідність неспроможності банку самостійно, без допомоги власників,
інших учасників ринку, в тому числі
центрального банку, впоратися з проблемами у випадку системної економічної кризи в країні.
Нова Базельська угода про капітал
(Базель ІІ) створювалася з метою гарантування безпеки та стабільності
фінансової системи, стимулювання
банків до вдосконалення своїх методів
і процедур оцінки та управління ризиками, зменшення розриву між мінімальними вимогами до достатності
капіталу й економічною оцінкою потреби банків у капіталі.
Відповідно до вимог Базеля ІІ основою
стратегії діяльності банків повинно стати забезпечення оптимальної структури та розміру капіталу, які з економічної
точки зору необхідні для його захисту
від ризику банкрутства на такому рівні
вірогідності, який акціонери вважають
прийнятним.
Розмір капіталу повинен визначатися трьома видами ризику: кредитним, ринковим та операційним. За
кожним із них рекомендовано низку
підходів до вимірювання вимог щодо
капіталу.
Мінімальний розмір капіталу з точки
зору кредитного ризику визначається за
допомогою стандартизованого методу
і двох концепцій версії методу, який
базується на внутрішніх рейтингах.
Стандартизованим методом передбачається, що зважування кредитного ризику залежить від оцінок рейтингових
агентств. Зовнішні кредитні оцінки можна використовувати за наявності
об’єктивної, незалежної, прозорої, достовірної інформації, а також за міжнародного визнання й наявності доступу до
інформаційних джерел.
Для визначення мінімального розміру капіталу можна використовувати
дві версії внутрішнього методу, заснованого на рейтингах, — фондового і
прогресивного підходів. Фондовим підходом передбачено розподіл кредитного портфеля на сім груп та застосування показників вірогідного непогашення й вірогідних збитків. Прогресивний — це альтернативний підхід,
що використовується у внутрішніх рейтингових моделях.
На практиці при застосуванні методу, що базується на внутрішніх рейтингах, банк самостійно визначає
розміри вірогідного непогашення та
збитку на основі власного досвіду. При
цьому розмір капіталу, що резервується, розраховується на основі власних оцінок кредитного ризику в такій
послідовності:
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♦ аналізується кредитоспроможність
клієнтів (позичальників, банків-контрагентів, емітентів цінних паперів, пов’язаних і системних клієнтів);
♦ будуються фактичні і прогнозні
системи рейтингів клієнтів;
♦ оцінюються застави;
♦ висвітлюються тенденції розвитку портфелів та проблемних активів,
вартості кредитів;
♦ розраховується VAR (результуюча
ризикова вартість) кредитного та інвестиційного портфелів;
♦ здійснюються прогнозні розрахунки необхідних резервів під активні
операції;
♦ оцінюється вірогідність дефолту і
рівень відповідних втрат.
З метою визначення реального розміру економічного капіталу з урахуванням ризиків у своїй діяльності банк
оцінює якість усіх своїх активів і позабалансових зобов’язань за внутрішньою
методикою, здійснює відповідні коригування їх вартості шляхом формування
резервів для покриття очікуваних (можливих) збитків за зобов’язаннями контрагентів і зменшує суму ризикових активів на суму забезпечення за ризиковими активами, зваженого за відповідними
коефіцієнтами.
Вимоги до ринкового ризику в Базелі ІІ лишаються без змін і включають
два можливих підходи — стандартний
та використання внутрішніх моделей.
Практично мінімальний розмір
капіталу з точки зору ринкового ризику
визначається з урахуванням щоденних
VAR (результуюча ризикова вартість) —
розрахунків ризикової вартості валютної позиції в розрізі валют, цінних паперів у портфелі на продаж, прогнозних
ризикових вартостей валютної позиції і
вартості цінних паперів в абсолютних
сумах. У процесі розрахунків VAR-лімітів
аналізуються відкриті позиції в розрізі
валют, здійснюється аналіз волатильності обмінних курсів, оцінка і прогноз
ризикової вартості відкритих позицій,
робиться розрахунок прогнозного ліміту
валютних ризиків з урахуванням волатильності курсів, аналізу активів і пасивів за строками в розрізі валют, оцінки
ефективності валютних операцій під ризиком, здійснюється контроль за дотриманням встановлених НБУ нормативів
валютного ризику.
Застосування зазначених методик
дає можливість здійснювати аналіз та
прогнозувати коливання курсів валют
на ринку; оцінювати вплив зміни ринкових умов на відкриті позиції банку;
визначати потенційну величину втрати капіталу у зв’язку з перерахунком
валютних позицій у гривневий еквіва-

лент при зміні валютних курсів.
Для визначення мінімального розміру
капіталу з точки зору операційного
ризику Базельським комітетом запропоновано кілька методів.
Один з них — метод основних показників. Він базується на валових доходах
і може застосовуватися щодо банків,
які мають відповідні процедури контролю і нагляду з боку правління, процедури звітності й аудиту стосовно операційних ризиків.
Стандартним методом передбачено розподіл діяльності банку на кілька
стандартних напрямів та наявність
відповідних показників за кожним із
них (наприклад, імовірність внутрішнього та зовнішнього шахрайства,
рівень безпеки робочого місця, можливі порушення діяльності організації,
системні збої тощо). У разі застосування цього методу банки повинні володіти ефективними стандартами управління ризиками. Якщо вони мають
можливість отримувати всю інформацію, необхідну для стандартного методу, то можуть використовувати прогресивні методи оцінки: внутрішній
метод вимірювання, метод розподілу
збитків, метод протоколювання результатів тощо.
Підхід удосконаленого вимірювання
ризику (“Advanced Measurement Apprоach”) передбачає активне використання в банках власних моделей аналізу
операційних ризиків і моніторингу
операційних збитків. Розраховані за
допомогою зазначених моделей оцінки
втрат, пов’язаних з операційними ризиками, приймаються як вимоги до
розміру капіталу. Зауважимо, що підхід,
про який ідеться, банки можуть застосовувати лише з дозволу органу нагляду.
Базельською угодою про капітал за
певних умов допускаються й комбіновані підходи до оцінки операційного
ризику з метою визначення достатності
капіталу.
На практиці у контексті запобігання
ймовірності втрат, яких може зазнати
банк унаслідок виникнення помилок в
операційній роботі, та в плані запобігання викривлення внутрішньої і зовнішньої звітності добре зарекомендував
себе такий метод розрахунку вимог до
капіталу: розраховується VAR операційних ризиків, аналізується волатильність порушень аналітичного і синтетичного обліку за балансовими та позабалансовими статтями, сплачені штрафи за операційною діяльністю, збої програмного забезпечення, враховується
потужність інформаційних систем обробки інформації.
ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008
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Наведені вище основні методи визначення мінімального розміру капіталу з
точки зору кредитного, ринкового та
операційного ризиків мають певні переваги та недоліки у процесі практичного застосування. Детальніше їх проаналізовано в матеріалах базельського
комітету та в спеціальній літературі (наприклад, в “Энциклопедии финансового риск-менеджмента” за редакцією
О.А.Лобанова., О.В.Чугунова та в інших
виданнях).
Стосовно вітчизняного банківського ринку, то основою стратегії діяльності банків, на наш погляд, мало б
бути забезпечення оптимальної структури і розміру капіталу, яке з економічної точки зору необхідне для захисту банку від ризику банкрутства на
такому рівні вірогідності, який власники банківської установи вважають
прийнятним.
Із цією метою необхідним є формування програми капіталізації банку, яка забезпечувала б такі вимоги:
♦ рівень капіталу банку повинен перевищувати мінімальні обов’язкові вимоги, встановлені НБУ;
♦ внутрішня оцінка достатності
капіталу банку має відповідати профілю його ризику, операціям і діловій
стратегії.
На практиці управління капіталом
здійснюється так:
♦ розраховується сума капіталу банку, що перебуває під ризиком (так званий економічний капітал). Його розмір
визначається як сума VAR кредитного
та інвестиційного портфелів,VAR ринкового ризику, VAR операційних ризиків;
♦ здійснюється аналіз достатності регулятивного капіталу та реально наявного на даний час балансового й економічного капіталу. При цьому здійснюється аналіз компонентів балансового капіталу, динаміки змін обсягів і структури регулятивного та економічного
капіталів банку, оцінка ризиків потенційних збитків за балансовими і позабалансовими позиціями (статті балансу класифікуються відповідно до категорій ризику й отримують відповідні вагові коефіцієнти), аналіз динаміки структури активів, зважених за коефіцієнтами
ризиків (динаміка профілю ризику активів), розраховуються коефіцієнти достатності капіталу (регулятивного, економічного), їх динаміка, здійснюється
порівняння мінімального рівня достатності капіталу, що відповідає 15% (для
країн, що розвиваються), 10% нормативного капіталу і економічному
капіталу;
♦ залежно від співвідношення екоВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

номічного, регулятивного і реально наявного капіталу моделюються сценарії
потреб у капіталі;
♦ здійснюються прогнозні аналітичні розрахунки капіталу під ризиком, зокрема робиться оцінка фінансового ризику і потреби в капіталі на рівні
окремих напрямів бізнесу і банку в
цілому, скоригованої на ризик рентабельності капіталу;
♦ додатково здійснюється контроль
за відповідністю прогнозованих та фактичних операцій показникам бізнесплану, вимогам безвиїзного нагляду
НБУ, світовій практиці.
Важливо також відпрацювати внутрішній регламент і організаційні процедури управління капіталом. Зокрема
цілком слушним автори вважають запровадження рекомендацій проекту
Міжнародної фінансової корпорації
(IFC) “Корпоративне управління в
банківському секторі України” щодо
створення Комітету з питань управління ризиками, основними функціями якого мають бути:
♦ спрямування керівника банку на
виважене ризикування;
♦ оцінка загальної (портфельної)
ризикової ситуації в банку;
♦ вплив на керівників банківських
установ, схильних до ризиків (так би
мовити, з великим ризик-апетитом);
♦ систематичний контроль за станом управління ризиками в банку.
Деталізованими функціями комітету
передбачено, окрім іншого, перегляд і
попереднє затвердження політики, яка
чітко визначає прийнятні рівні ризику та
кількість і якість капіталу, потрібного
для безпечної роботи банку.
На практиці управління капіталом
банку має багаторівневий характер.
Так, загальні збори акціонерів (учасників)
приймають рішення про збільшення
капіталу банку.
Спостережна Рада банку вирішує
питання щодо:
 реорганізації банку шляхом приєднання чи злиття;
 припинення в будь-якій формі
виплати дивідендів (крім виплати
дивідендів у вигляді власних акцій);
 обмеження активних операцій з
акціонерами та інсайдерами банку;
 припинення вкладання коштів у
статутні фонди інших юридичних осіб;
 припинення надання бланкових
та пільгових кредитів;
 припинення нарахування і сплати відсотків за міжфілійними кредитами.
Правління банку затверджує:
 заходи, спрямовані на збільшення капіталу банку;

 показники бізнес-плану (ліміти
структури активів і пасивів);
 рівень достатності капіталу;
 програму капіталізації банку.
Підрозділ ризик-менеджменту:
 здійснює обчислення обсягу економічного і нормативного капіталу;
 здійснює аналіз структури капіталу;
 здійснює аналіз профілю ризику
активів банку;
 здійснює аналіз достатності регулятивного та економічного капіталу банку;
 розраховує прогнозний капітал і
прогнозні ліміти структури балансу;
 розробляє програму капіталізації
банку відповідно до нормативних вимог НБУ;
 рекомендує на розгляд правління
банку заходи щодо розвитку його
капітальної бази.
Інші структурні підрозділи:
 здійснюють операції в межах установлених лімітів.
Висловлені в цій статті думки є не
лише відображенням позиції авторів
та їх теоретичних уподобань. Їх реалізовано на практиці у вигляді програмного
продукту “Аналізатор активів і пасивів
банку”, який надає широкі можливості
оперативного управління ризиками,
аналізу діяльності банку, прогнозного
обчислення можливих варіантів розвитку ситуації.
Методологічною основою програмного комплексу є базова теза про
невіддільність управління ризиками від
загального управління банком. Управління ризиками розглядається як
важлива компонента комплексного управління всією діяльністю банку. Для
цього при проведенні кожної окремої
операції комплекс дає змогу досліджувати її вплив не лише на окремі ризики, що
виникають у разі проведення тієї чи
іншої операції, а й на всі вектори діяльності банку, зокрема на структуру активів і пасивів, фінансовий результат,
рентабельність роботи банку, якість активів, стан дотримання вимог НБУ,
відповідність світовій практиці. Комплекс розширює можливості щодо
порівняльного аналізу діяльності банку,
банків відповідної групи і банківської
системи загалом, щодо визначення
відхилень від загальних тенденцій. Програмний продукт надає можливість обчислення і встановлення лімітів на величину прийнятих ризиків (очікуваних
втрат), а також лімітів на обсяг відкритих
позицій за фінансовими інструментами
і видами ризиків, здійснювати сценарне
моделювання, розрахунок і прогноз найкращих, прийнятних і найгірших варіантів розвитку подій, що можуть виникати в процесі проведення значних за
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обсягами операцій.
Сценарне моделювання включає: розробку моделі структури балансу на відповідний період, моделі ліквідності, моделі концентрацій, моделі процентного, валютного, кредитного ризиків, а також розрахунок фінансових результатів
та рекомендації щодо проведення операцій чи відмови від них. Сценарне моделювання є необхідною складовою при
визначенні варіантів стратегії розвитку
банку на майбутні періоди та при поточному плануванні діяльності.
Програмний продукт дає змогу формувати достатній обсяг аналітичного
матеріалу й управлінської звітності,
необхідних для оперативного відстеження відхилень від допустимих меж
ризику і вчасного реагування на них.
Управлінська звітність, яку формує
програмний продукт, використовується
для управління активами й пасивами
установи, комплексного аналізу діяльності банку, заснованого на аналізі
банківських ризиків, прогнозних розрахунків показників і встановлення
лімітів, обчислення стратегічних показників і щоденного контролю за
стабільністю і платоспроможністю установи. Всі звіти формуються як агреговано, так і в аналітичному розрізі: за
валютами, підрозділами, категоріями
клієнтів, сумами, термінами, порівняно з попереднім днем, початком місяця, року. Програмним комплексом
формується понад 200 форм звітності за
різними напрямами аналізу і прогнозу
діяльності установи, зокрема за структурою і динамікою активів та пасивів.
Здійснюється аналіз і прогноз ліквідності і процентного ризику, портфельних ризиків, валютного, ринкового,
кредитного, операційного ризиків;
комплексний аналіз діяльності банків
за кількісними і якісними показниками; прогноз і контроль за дотриманням
нормативів; аналіз бюджету і кошторису; розрахунок і контроль за дотриманням лімітів; додаткові звіти про
діяльність відокремлених структурних
підрозділів (філій, відділень). Окрім
цього, програма містить так званий
“Конструктор” — звіти про будь-який
рахунок чи групу рахунків у розрізі
будь-якого спеціального параметра
аналітичного обліку.
Управління ризиками повинно адекватно враховувати показники діяльності банку. З огляду на це аналітичні
системи мають включати комплекс системних інформаційних блоків (див.
схему).
Блок аналізу й управління ризиком
ліквідності формує такі аналітичні матеріали:
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Системні інформаційні блоки

Блок аналізу й управління
ризиками ліквідності

Блок управління
операційним ризиком

Фінансово-аналітичний
блок

Економічний
капітал

Блок управління
валютним ризиком

♦ звіт “Позиція” (ресурсна позиція
банку на кожен день);
♦ звіт про грошові потоки;
♦ звіт про розриви ліквідності (гепаналіз);
♦ звіти з концентрації (за сумами,
строками, операціями, клієнтами);
♦ звіт аналізу сценаріїв;
♦ розрахунок рекомендованих сум і
строків залучення та розміщення
коштів.
Блок управління процентним ризиком
передбачає:
♦ звіт про вартість активів і пасивів;
♦ аналіз процентних активів і пасивів за період;
♦ геп-аналіз процентного ризику;
♦ аналіз зміни кривої дохідності;
♦ звіт з аналізу сценаріїв (прогноз
маржі, спреду, процентного прибутку);
♦ обчислення рекомендованих ставок залучення і розміщення коштів;
♦ VAR (результуюча ризикова
вартість) процентних активів і пасивів.
Блок управління валютним ризиком:
♦ аналіз валютного ризику (відкритої позиції під ризиком);
♦ звіт про дотримання внутрішніх
лімітів відкритих валютних позицій;
♦ аналіз активів і пасивів за строками в розрізі валют;
♦ оцінка ефективності валютних
операцій під ризиком;
♦ RAROC валютних операцій (оцінка фінансового ризику і потреби в
капіталі на рівні окремих напрямів
бізнесу і банку в цілому, скоригована на
ризик рентабельності капіталу — risk
adjusted return on capital).
Блок управління ринковим ризиком:
♦ аналіз волатильності обмінних
курсів валют (розрахунок середніх квадратичних відхилень), матриця кореляції валют;
♦ обчислення VAR-лімітів на валютну позицію;
♦ результати переоцінки валют;
♦ аналіз дотримання VAR-лімітів;
♦ бектестинг VAR;
♦ аналіз волатильності ринкової

Блок управління
процентним ризиком

Блок управління
кредитним ризиком

Блок управління
ринковим ризиком

вартості цінних паперів;
♦ результати зміни вартості цінних
паперів;
♦ прогнозні розрахунки вартості
цінних паперів;
♦ стрес-тестинг.
Блок управління кредитним ризиком:
♦ рейтинги банків-контрагентів, позичальників (у тому числі фінансовоекономічний аналіз клієнтів);
♦ аналіз великих клієнтів;
♦ аналіз пов’язаних осіб;
♦ звіти про концентрації: за позичальниками, пов’язаними особами, за
забезпеченням, видами кредиту, категорією ризику, за галузями економіки,
відсотковими ставками, географічними регіонами;
♦ звіти про дотримання внутрішніх
лімітів кредитного ризику;
♦ RAROC кредитних операцій;
♦ VAR кредитного портфеля;
♦ VAR інвестиційного портфеля.
Блок управління операційним ризиком:
♦ звіт про відповідність аналітичного і синтетичного обліку;
♦ звіт про некоректні параметри
аналітичного обліку;
♦ звіт про потужність інформаційних систем;
♦ VAR операційного ризику.
Блок управління капіталом:
♦ розрахунок економічного капіталу;
♦ аналіз достатності регулятивного, балансового і реально наявного
капіталу банку;
♦ прогнозні аналітичні розрахунки
капіталу під ризиком.
Фінансово-аналітичний блок:
— аналіз активів і пасивів: встановлення і дотримання лімітів структури
балансу; динаміка активів і пасивів;
прогноз волатильності грошових потоків під ризиком (CAR), якість,
ліквідність, вартість;
— фінансовий аналіз: планування і
виконання бюджету; планування і виконання кошторису; вплив ризиків на
фінансові показники;
— аналіз контролю за виконанням
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вимог НБУ: дотримання і прогноз економічних нормативів; дотримання і
прогноз показників-індикаторів за системою САМЕLS;
— порівняльний аналіз: з результатами діяльності банків відповідної групи; з результатами діяльності банківської системи в цілому;
— аналіз портфелів: кредитного,
цінних паперів, позабалансового, дебіторської заборгованості.
Зважаючи на останні тенденції в управлінні ризиками, до програмного
продукту внесено низку змін, які посилюють можливість аналізу достатності
капіталу банку. Зокрема впроваджено:
♦ розрахунки економічного капіталу (зокрема VAR кредитного та інвестиційного портфелів, VAR ринкового
ризику, VAR операційних ризиків),
прогнозного регулятивного капіталу
на заданий період, прогнозної адекватності капіталу, реально наявного
капіталу банку;
♦ вдосконалену методику оцінки
індивідуальних позичальників і банків
за міжнародними і вітчизняними стандартами з урахуванням вірогідності дефолтів позичальників.
Сподіваємося, висловлені в статті

міркування будуть із розумінням сприйняті фахівцями з управління ризиками
і сприятимуть удосконаленню цього
процесу.
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Про введення в обіг ювілейної монети
“200 років курортам Криму”
аціональний банк України 28 листопада 2007 року ввів в обіг ювілейну монету номіналом 5 гривень “200 років
курортам Криму”, присвячену 200-річчю
кримської наукової курортології, яка
поклала початок освоєнню курортних
багатств Криму. Одним із головних лікувальних ресурсів півострова, який привернув увагу як учених медиків, так і представників державної влади, є сакські лікувальні грязі, перші кроки з вивчення лікувальних властивостей яких були зроблені
на початку XIX століття.
Монету виготовлено з нейзильберу. Категорія якості карбування – спеціальний
анциркулейтед, маса монети – 16.54 г,
діаметр – 35.0 мм, тираж – 35 000 штук.
Гурт монети – рифлений.
На аверсі розміщено напис півколом:
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під
яким – малий Державний герб України,
зображено cучасний санаторій на тлі
мальовничої природи Південного узбе-
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режжя Криму та написи – 5 ГРИВЕНЬ /
2007, а також логотип Монетного двору
Національного банку України.
На реверсі ліворуч зображено хіміка
Фелікса Де Серра (який у 1807 році
здійснив перший аналіз сакських грязей)
на тлі озера, угорі праворуч – бювет, під
яким напис – 1807 / РІК / САКСЬКІ ОЗЕРА, а також герб Автономної Республіки
Крим. Угорі півколом розміщено напис –
ПОЧАТОК ОСВОЄННЯ КУРОРТІВ
КРИМУ.
Художник і скульптор – Святослав Іваненко.
Ювілейна монета номіналом 5 гривень
“200 років курортам Криму” є дійсним
платіжним засобом України й обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів
платежів та для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для
переказів.
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Дослiдження/

Проблеми розвитку теорії
сучасних грошей
СУТНIСТЬ СУЧАСНИХ ГРОШЕЙ.
ВIДМIННIСТЬ ВIД ДIЙСНИХ
ГРОШЕЙ ТА ЇХ ЗНАКIВ
Людмила
Рябініна
Доцент кафедри банківської
справи Одеського державного
економічного університету.
Кандидат економічних наук

Сучасні гроші не мають
товарної природи, — стверджує автор статті, детально дослідивши проблему, —
вони втратили власну вартість і цілу низку інших
суттєвих властивостей (у
тому числі кількість функцій та їх зміст), притаманних дійсним грошам. Відповідно змінилась і роль грошей
в економіці країни.

втратою золотом функцій грошей
останні втратили деякі властивості
дійсних (золотих) грошей, проте
набули цілу низку нових, притаманних лише сучасним грошам, чим відрізняються не тільки від золотих грошей, а й від їх так званих “повноважних представників”, тобто банкнот, які
мали зв’язок із золотом (і втрачали його в міру еволюції золотого стандарту). Нині не тільки сутність, а й функції
грошей у вигляді грошових білетів,
білонної монети i записів на рахунках
у банках суттєво відрізняються. Відповідно змінюється і роль грошей в економіці країни (та світу загалом), що
потребує визначення сенсу і функцій
сучасних грошей, без чого неможливо
ефективно підтримувати ні їх сталість,
ні вплив на економічне та соціальне
життя суспільства.
Серйозно гальмує розвиток теорії
сучасних грошей те, що західні й пострадянські економісти, розглядаючи
сутність і функції грошей, стоять на
різних позиціях. Так, західні економісти цілковито відкидають марксистську
теорію грошей та базуються на кількісній теорії; пострадянські ж, навпаки, дотримуються саме марксистської
теорії1. Вони відкидають кількісну теорію2, засновану на постулатах номіналістичної теорії грошей, де останні
розглядаються як продукт соціальноправової взаємодії та простого посередника у товарообміні, стверджуючи,
що гроші не мають власної вартості
(хоча державою встановлено номінали,
зразки та найменування грошових
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білетів і монет). Відповідно гроші розцінюються західними економістами як
суспільний феномен [28, с. 81—82],
“штучна соціальна умовність” [23,
с. 64], створена державою, або взагалі
як явище, котре “отримало добро від
суспільства чи держави, здатне функціонувати як засіб обігу, міра вартості
та засіб заощадження” [21, с. 13, виділeно Л. Р.], тобто як усе те (товар, засіб,
економічне благо), що зазвичай є посередником у товарообміні та приймається в оплату товарів і послуг3 (чи
на відшкодування боргів), а також використовується як засоби виміру та
збереження вартості 4 [9, с. 12; 14,
с. 264 та 281; 17, с. 3 та 6; 18, с. 70]. Однак із позицією західних економістів
важко погодитись, бо в усіх країнах
світу на сучасному етапі суспільне визнання у ролі грошей отримали не товари чи блага, які приймаються до сплати за товари й послуги (або до відшкодування боргів), а грошові білети і
білонні монети, введені в обіг на законодавчому рівні кожної конкретної країни,
а також кредитові записи грошових
сум на рахунках клієнтів у банках, котрі
до того ж можуть бути тільки у грошовій формі.
Важко, втім, погодитися і з поглядами більшості пострадянських економістів, які розглядають сучасні гроші
як товар, який виконує роль загального еквівалента. Зауважимо, після демонетизації золота природа і сутність грошей широко обговорювалися вченими5
3

Але ж за таких умов ідеться про безгрошовий,
тобто натуральний обмін, чи бартер, а не про використання саме грошей у товарообміні.

4

Наприклад, К.Р.Макконнелл та С.Л.Брю пишуть: “Пиво є грошима в ангольськiй економіці.
Воно слугує засобом обігу, міри вартості i засобу збереження [14, с. 281]”. Але ж пиво при тривалому зберіганні псується і, як наслідок, втрачає свою споживчу вартість, придатність як товар і тим більше як грошовий товар, що виконує перелічені функції і, особливо, функцію
збереження вартості (хоча за відсутності у грошей власної вартості навряд чи можна говорити про її збереження).

5
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1 Виховані

у радянські часи, коли законно панувала лише одна-єдина марксистська теорія грошей, практично всі економісти на пострадянському просторі свідомо чи підсвідомо шукають
відповідь на питання про сутність сучасних грошей iз позицій марксистської теорії, хоча ці питання після демонетизації золота неможливо
вирішити в її рамках.

2
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Саме на ній ґрунтується сьогодні в усьому світі
(в тому числі в Україні) грошово-кредитне регулювання економіки країн.
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СРСР (а після його розпаду — вченими СНД), котрі дійшли висновку, що
“...заміна золота в усіх його функціях
кредитними (правильніше — паперовими) грошима — це не зміна форм грошей, а зміна їх сутності, оскільки вони втрачають свій колишній характер”,
[10, с. 39, виділeно Л. Р.]. Чимало пострадянських економістів вважають, що
сучасні гроші втратили масштаб цін,
власну вартість, товарну природу, перестали бути загальним еквівалентом вартості товару і тому сьогодні “...визначення сутності грошей як особливого
товару, який відіграє роль загального
еквівалента, вступає у конфлікт з новими формами грошей” [13, с. 4, виділено Л. Р.]. Однак, незважаючи на отримані висновки, ще й досі пострадянські
економісти [2, с. 65; 5, с. 11—13; 6, с. 11
та 21; 8, с. 17; 11; 12; 19, с. 73] переважно розглядають сучасні гроші як товар, який виконує роль загального еквівалента (загального товарного еквівалента [7, с. 13]), що свідчить про складність самої проблеми теорії сучасних
грошей.
У цьому зв’язку доцільно продовжити обговорення питань про сутність
сучасних грошей та їх функції, які,
власне, й визначають роль грошей у
соціально-економічному розвитку
суспільства.
А оскільки переважна більшість
пострадянських економістів намагається вирішити проблему теорії сучасних грошей у площині марксистської теорії, то й ми спробуємо розтлумачити природу і сутність сучасних грошей без власної вартості та зв’язку із золотом з позицій цієї теорії.
Зауважимо, що лише радянські та
пострадянські економісти (на відміну
від економістів практично всього світу)
розглядали і розглядають гроші з марксистських позицій, тобто як товар і загальний еквівалент, хоча сучасні гроші
суттєво відрізняються від товару. Поперше, тим, що товар виробляється для
продажу, а гроші — ні; по-друге, тим, що
товар має ціну, а гроші — ні; нарешті, характерною властивістю товару є єдність
його споживчої та власної вартостей,
що не притаманне сучасним грошам
без власної вартості (хоча споживчої
вартості грошей — бути посередником
у товарообміні та полегшувати останній
— вони не втратили). Отже, сучасні
гроші у вигляді грошових білетів, білонної монети i кредитових записів у рахунках клієнтів у банках аж ніяк не можна
розглядати як товар, бо вони не мають
жодної з властивостей, притаманних
товару (особливо безготівкові гроші, які
переважають у грошовій масі країни).
ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

Тож важко погодитися з твердженням,
що сучасні гроші — це товар. Залишається лиш одне: визнати, що сучасні
гроші — це гроші-нетовар.
Характерною помилкою багатьох
пострадянських економістів, які намагалися вирішити проблему сутності
i функцій сучасних грошей у рамках
марксистської теорії, є уявлення про
те, що вартість товару (за К.Марксом —
у золотому вимірі, чого сьогодні немає!) зіставляється із певною кількістю
грошей (золота, на законодавчому рівні
закріпленого за однією грошовою одиницею) і, таким чином, створюється
ціна (хоча й без урахування граничної
корисності товару, якої Маркс не враховував). Звідси помилкове розуміння
сучасних грошей без власної вартості
як еквівалента. Наприклад, доктор економічних наук, професор А.Гриценко
вважає, що навіть сьогоднішні гроші —
“це представник вартості як еквівалента в обміні6” [3, с. 11, виділено А. Г.]. В
такому підході до сучасних грошей виразно простежується ототожнення грошових білетів сучасних грошей із банкнотами, які були повноправними представниками золотих (дійсних, за Марксом) грошей, представниками їх вартості, а отже, й представниками еквівалента в обміні. Однак грошові білети
сучасних грошей не є представниками жодних інших грошей. При цьому
грошові білети не мають власної вартості, тож не можуть бути ні представниками вартості, ні еквівалентом в
обміні, бо з витісненням з обороту золота “з ним пішов і загальний еквівалент.” [25, с. 109], а отже, вийшов з
ужитку і масштаб цін як установлена
законом фіксована вага металу.
Для розуміння природи сучасних
грошей дуже важливим є той факт, що
вони не існували раніше в товарному
вигляді й відповідно не походять із товарного середовища. Сучасні гроші
вводяться в обіг центральним банком
країни як законні платіжні засоби на
території всієї країни із примусовою
купівельною спроможністю, а також як
його боргові зобов’язання7 у вигляді грошових білетів (папірців без власної вартості) і білонної монети. Що ж до бор6

Тобто гроші без власної вартості та зв’язку із
золотом.

7

Слід звернути увагу на те, що до боргових зобов’язань центрального банку країни сьогодні
відносять не зобов’язання виплатити власникам
грошових білетів в обмін на них золото чи певні
матеріальні активи центрального банку. До зобов’язань останнього відносять лише два зобов’язання: забезпечити загальну прийнятнiсть
грошових білетів та монет на території всієї
країни (бо вони введені в обіг саме цим банком)
та підтримувати на стабільному рівні їх купівельну спроможність (цінність).

гових зобов’язань комерційних банків,
то до них відносять зобов’язання банків
повертати залучені ними на депозити
кошти їх власникам. Отже, можна з
цілковитою підставою стверджувати,
що природа сучасних грошей як готівкових, так і безготівкових є кредитною.
Деякі автори [20, с. 11 та с. 14] розглядають сучасні гроші як символічні.
На наш погляд, важко погодитися з
тим, що сучасні кредитні гроші у вигляді грошових білетів та монет, уведені
в обіг на основі закону (про їх уведення в обіг), є символічними — тобто
грошима без цінності, без купівельної
спроможності. Такий підхід до розуміння їх сутності зумовлений насамперед тим, що зазначені грошові білети неможливо розглядати ані як знаки
золота, ані як знаки грошей, ані як символи золотих грошей, якими по суті були банкноти (повноправні представники дійсних грошей) і які Маркс характеризував як визначену кількість вартості. Відповідно грошові білети сучасних грошей неможливо розглядати і як знаки вартості, бо з часів демонетизації золота до них не має стосунку твердження Маркса, що “паперові
гроші (банкноти — Л. Р.) лише настільки знаки вартості, наскільки вони є
представниками певної кількості золота, а кількість золота, як і всі інші
кількості товарів, є в той же час кількістю вартості” [15, с. 135, виділeно Л. Р.].
Втративши зв’язок із золотом, грошові
білети сучасних грошей втратили свій
представницький характер (золота,
дійсних грошей, вартості) та перестали
бути їх символами, тобто банкнотами8
(в їх класичному розумінні). З цього
випливає, що грошові білети сучасних
грошей, які законом уведено в обіг та загальноприйняті суспільством у кожній
країні, — не банкноти, не знаки грошей
і не їх символи, а просто сучасні та повноправні гроші країни (чи регіону країн).
Протилежне вищенаведеному твердження потребує відповіді на справедливе запитання: а що ж тоді сьогодні є
гроші, якщо грошові білети сучасних
грошей є тільки їх знаками, їх символами чи представниками, тобто банкнотами? Зрозуміло, відповідь одна: грошові білети, білонна монета i кредитові
записи грошових сум на рахунках
клієнтів у банках — усе це сьогодні і є
гроші. Єдине, що мають грошові білети
сучасних грошей — це їх цінність, яку
вони спочатку (на основі закону про їх
8

Адже банкнота (від англ. bank note — банківський запис чи розписка), завжди пов’язана із золотом (з тією його кількістю, яку законом встановлено за кожною грошовою одиницею), тоді
як грошові білети сучасних грошей узагалі не
мають ніякого зв’язку із золотом.
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уведення в обіг) отримують у вигляді
номінальної вартості, і яка з моменту їх
уведення в обіг визначається ринком (а
при їх законодавчому виведенні з обігу
цілковито втрачається). Як зазначав
доктор економічних наук, професор
М.І.Туган-Барановський, між “цінністю товарів і цінністю грошей існує
(...) глибока принципова різниця: 9
цінність товарів визначається на основі свідомих розцінок окремих індивідів10, чим держава керувати не може; навпаки, цінність грошей — стихійний продукт соціальної взаємодії,
який цілком допускає державне регулювання” [26, с. 40].
Iз цього випливає, що купівельна
спроможність сучасних грошей (їх
цінність), яка встановлюється щодо
них у момент введення в обіг, а надалі
визначається ринком, не містить у собі
вартості взагалі й вартості товару зокрема. Інакше цінність сучасних грошей мала б визначатися суспільно необхідними затратами праці на їх виробництво, що суперечить дійсності.
Крім того, якщо б цінність сучасних
грошей містила у собі їх вартість, то
можливості повної втрати ними своєї
цінності не було б, хоча насправді законом передбачено втрату сучасними
грошима цінності (при їх безперервному знеціненні). Тому важко погодитися з тим, що грошові білети сучасних
грошей, які знаходяться в обігу, мають
“реальну вартість” [12, с. 43], але не
мають власної цінності [20, с. 14].
Заслуговує на увагу також те, що сучасні гроші виражають ціни і цінові
пропорції між товарами не через власну вартість (оскільки її немає), — що
справедливо стосовно золотих грошей,
— а через свою цінність — купівельну
спроможність, тобто уявну кількість
товарів і послуг, які можна придбати
на гроші в даний час. Однак залежність
цін (виражених у грошах без вартості)
від рівня податків, від попиту і пропозиції на товари й послуги, від емісійної
політики центрального банку та інших
чинників настільки віддалила ціни товарів від їх вартості, що навряд чи є
достатньо причин вважати, що ціна
9 “Складність проблеми цінності грошей полягає

в тому, що цінність грошей визначається суттєво
іншими факторами, ніж цінність товарів, тому
теорія цінності грошей не може бути отримана
шляхом дедукції з загальної теорії цінності товарів. Неможливість застосування трудової теорії
до цінності грошей випливає вже з того, що цінність мають не тільки металеві гроші, зроблені з
матеріалу, який має трудову цінність, а й нерозмінні паперові гроші, які ніякої трудової цінності
в собі не містять.” [26, с. 29, виділeно Л. Р.]
10

Що дає нам підставу під цінністю товарів у даному контексті розуміти їх ціни, які відображаються в прейскурантах цін.
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товару — це грошове вираження його
вартості. Якщо ж при цьому враховувати, що ціни товарів виражені в сучасних грошах без власної вартості, то навряд чи сьогодні є підстави розглядати
ціну як грошове вираження вартості
товару. З цього випливає, що сучасні
кредитні гроші становлять безпосередню форму вираження товарних цін (а не
їх вартості). Крім того, якщо зважати
на твердження Маркса, що “знак вартості (наприклад, грошовий білет) безпосередньо є тільки знак ціни, відповідно знак золота, і лише опосередковано становить знак вартості товару”
[16, с. 110, виділено К. М.], то слід погодитися і з тим, що з демонетизацією
золота паперові гроші, зокрема, грошові білети, перестали бути його (золота) знаками і, відповідно, знаками вартості, залишаючись при цьому знаками ціни. Це, на наш погляд, дає підставу розглядати грошовий білет сучасних грошей як кредитний знак ціни, бо
він (грошовий білет сучасних грошей)
не є ні представником (а отже, знаком)
золота, ні знаком вартості товару.
Не можна не погодитися і з тим, що
сучасні гроші, не маючи масштабу цін
(як фіксованої ваги металу в грошовій
одиниці), не мають відповідно і власної вартості. Відсутність у сучасних
грошей масштабу цін констатує ряд
авторів [2, с. 75; 7, с. 20; 12, с. 46]. У
зв’язку з цим деякі економісти за масштаб цін пропонують узяти мінімальну ціну робочої сили [12, с. 46],
кількість товарів чи послуг, які можна
придбати на одну грошову одиницю
сучасних грошей [1, с. 31], і навіть грошові одиниці як такі (власне їх назви)
[14, с. 264; 17, с. 8]. Та оскільки масштаб
цін найкраще виконує свою функцію,
коли він є незмінним, використання
в цій ролі мінімальної ціни, закладеної
в товар “робоча сила” у якості масштабу цін чи в кількість товарів і послуг, які
можна придбати на одну грошову одиницю, зробить масштаб цін мінливим
і отже, непридатним для виконання
цієї ролі. Що ж до використання грошових одиниць (тобто їх назв: доларів,
фунтів, гривень тощо), — то вони в
наш час є просто паперовими атрибутами (без власної вартості) державності
тієї чи іншої країни, тож за масштаб
цін (у його класичному розумінні) слугувати не можуть. Зауважимо, що прагнення пострадянських економістів визначити для сучасних грошей масштаб
цін зайвий раз свідчить про намагання
розв’язати проблему сучасних грошей
у рамках марксистської теорії, розглядаючи гроші як товар і відповідно як загальний еквівалент.

Оскільки на грошах ґрунтуються всі
майнові оцінки, вони (гроші) реально
впливають на всі сфери суспільного
життя, тому вирішення теоретичних
питань про сутність сучасних грошей,
їх функції та закони руху є вельми важливим для практичної підтримки їх
стабільності, а отже, й попередження
інфляції. Адже вибір тих чи інших напрямів і монетарних інструментів грошово-кредитного регулювання значною мірою залежить від концептуальних підходів до сутності, функцій та
законів руху сучасних грошей. Приміром, закон грошового обігу (закон Кн),
відкритий Марксом, дехто з пострадянських економістів ще й сьогодні
прагне пристосувати до сучасних грошей та умов їх обігу як придатний для
здійснення грошово-кредитного регулювання економіки країни та стабільності грошей. Проте в дійсності цей
закон щодо сучасних грошей не спрацьовує, бо, як писав Маркс, “специфічний закон обігу паперових грошей
може виникнути лише з відношення їх до
золота, лише з того, що вони є представниками останнього” [15, с. 134,
виділено Л. Р.]. Оскільки грошові білети сучасних грошей не мають відношення до золота і не є його представниками, то і марксистський закон руху паперових грошей не можна застосувати для регулювання стабільності
сучасних грошей. Відповідно й інфляцію сьогодні не можна розглядати з
марксистських позицій як переповнення каналів грошового обігу грошовими знаками понад кількість необхідних
обігу дійсних грошей, бо в обігу вже не
існує ні тих, ні інших. Однак було б
помилкою розглядати і знецінення сучасних грошей як саму інфляцію (так
ще й сьогодні трактують її деякі економісти [2, с. 232; 4, с. 212; 6, с. 217; 7, с. 110
та інші]), бо навіть Маркс вважав, що
знецінення (дискредитування — К. М.)
грошових знаків (а не взагалі грошей)
відбувається тільки після самої інфляції
(тобто після переповнення каналів грошового обігу грошовими знаками понад необхідну кількість дійсних грошей) і є наслідком інфляції, а не самою
інфляцією.
Заслуговує на увагу той факт, що використання марксистського закону
грошового обігу (закону Кн) неможливе в сучасних умовах навіть якщо
його вiдобразити у символах рівняння
обміну. Зокрема, як випливає з цього
закону, кількість необхідних обігу
дійсних (тобто золотих) грошей визначається передусім сумою цін (у золотому вимірюванні!) товарів, які вироблені за рік для реалізації, та кількістю
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оборотів однойменних грошових одиниць за рік. Однак у сучасних умовах
товарні ціни формуються поза зв’язком із золотом і виражаються в сучасних грошах без власної вартості, а не в
золотих грошах. Саме з цих причин
марксистський закон грошового обігу
не придатний ані щодо сучасних грошей, ані щодо сучасних умов. Стосовно ж відображення марксистського закону Кн у символах рівняння обміну
кількісної теорії грошей, як це роблять
сьогодні деякі економісти [4, с. 90—
91; 12, с. 43; 31, с. 394], то ототожнення рівняння обміну із законом Кн при
формулюванні останнього у вигляді М =
= РY/V є методологічною помилкою,
бо в рівнянні обміну сума цін товарів
та послуг (PY) залежить насамперед від
маси грошей, які фактично знаходяться в обігу, а не навпаки, як це випливає
із закону грошового обігу, відкритого
Марксом11. Викладене дає підставу для
такого висновку: якщо сьогодні не зважати на сутністну відмінність сучасних грошей від грошей та їх знаків, які
розглядав Маркс, то можна зробити
серйозні помилки у грошово-кредитному регулюванні, заходах щодо забезпечення стійкості грошей і сталості
економіки країни.

ФУНКЦІЇ СУЧАСНИХ ГРОШЕЙ:
РІЗНІ ТОЧКИ ЗОРУ
езумовний інтерес становить питання про функції сучасних грошей, бо саме функції відображають їх глибинні властивості. Зазначимо, що сучасні дослідники розглядають
не тільки різну кількість функцій (від
трьох до шести), а й уживають різні їх
назви і, що особливо важливо, вкладають у них різний зміст. Причому одні
автори [6, с. 37; 19, с. 73; 27, с. 17], які
ототожнюють сучасні гроші з грошима
марксистської теорії, вважають, що сучасні гроші виконують усі функції
дійсних (золотих) грошей. Інші — що
сучасні гроші, крім функції грошей як
засобу обігу, виконують ще й такі
функції, як масштаб цін [12, с. 45], масштаб цін (технічний) [2, тема 2, § 3],
засіб збереження вартості та одиниця
підрахунку [17, с. 7; 28, с. 75], міра
цінності й засіб збереження цінності
[20, с. 34], мірило цінності, засіб платежу, засіб нагромадження (цінності) та
світові гроші [5, § 1.5]. Примітно, що
деякі вітчизняні економісти вже почали усвідомлювати: сучасні гроші не мають власної вартості, а отже, не можуть виконувати функції міри вартості

Б

11

Маркс вважав ілюзією, що “товарні ціни визначаються масою засобів обігу...” [15, с. 130].

ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

та бути засобом нагромадження вартості [5, § 1.5; 20, с. 34], хоча при цьому, на погляд тих же економістів, сучасні гроші все ж залишаються загальним еквівалентом вартості товарів, що
суперечить здоровому глузду.
Зрозуміло, зміни стосовно сутності
грошей, які відбулися з моменту демонетизації золота, відобразилися і на виконуваних ними функціях, отож важко
погодитися з висновком, що “у процесі еволюції функції грошей не трансформуються” [11, с. 65], бо сьогодні
гроші не виконують, наприклад,
функції світових грошей в її марксистському трактуванні12. Хоча в
міжнародних розрахунках використовуються саме сучасні гроші13 без власної
вартості та у своїх “національних мундирах”, твердження деяких економістів
[5, с. 45; 6, с. 37; 19, с. 73; 27, с. 17] про
виконання грошовими білетами сучасних грошей функції “світових грошей”,
на наш погляд, є дуже спірним. Це випливає з того, що нині всі міжнародні
розрахунки здійснюються тільки через
банки, у безготівковій формі, а отже,
гроші в цих розрахунках виконують саме функцію засобу платежу, а не
функцію світових грошей. І як би ми не
тлумачили зміст функції “світові гроші”
щодо сучасних грошей (без зв’язку із
золотом і без власної вартості), ми
врешті-решт усе ж доходимо висновку, що зміст (глибинні властивості сучасних грошей у міжнародних розрахунках) характеризує саме функція засобу платежу.
Не виконують сучасні гроші й такої
функції дійсних грошей, як міра вартості. Це зумовлено тим, що сучасні
гроші не мають масштабу цін (як законодавчо встановленої ваги металу в
грошовій одиниці країни) і відповідно
не мають власної вартості, у зв’язку з
чим вони не можуть власною вартістю
вимірювати вартість товарів. Крім того, в умовах ціноутворення на основі
сучасних грошей (без власної вартості
і зв’язку із золотом) їх не можна вимірювати як певну кількість золота, котру становить тільки масштаб цін (і якого сучасні гроші не мають), так і іншими кількостями золота, що закладалися в товарних (золотих) цінах. Отже,
стосовно сучасних грошей немає навіть
12 Згідно з цією функцією гроші, виходячи на сві-

тові ринки, скидають свої національні мундири
і постають у своєму чистому вигляді — у вигляді
злитків благородних металів [15, с. 149].
13

Гроші провідних країн світу, які не мають жодних валютних обмежень на операції з валютними цінностями як для резидентів, так і для нерезидентів. Окрім національних валют, у міжнародних розрахунках широко використовуються також колективні валюти — СПЗ та євро.

передумов для розгляду їх у функції
міри вартості. На наш погляд, це
свідчить про те, що сучасні кредитні
гроші такої функції золотих грошей,
як міра вартості, не виконують, до речі,
як і банкноти, котрі власної вартості не
мали, тож здійснювали лише представництво вартості золотих грошей. Однак, якщо з демонетизацією золота воно втратило всі свої грошові функції, то
сучасні гроші, по-перше, не є представниками ні золота, ні його вартості
(бо не мають жодного зв’язку ні з золотом, ні з його вартістю) і тому, на нашу
думку, вони аж ніяк не можуть бути
представниками вартості [3, с. 11], а
тим більше еквівалентом в обміні. Разом
з тим саме у сучасних грошах без власної вартості виражаються сьогодні товарні ціни та порівнюються цінові пропорції між товарами. Тому не можна
не погодитися з твердженням, що сьогоднi однією з функцій сучасних грошей є функція вираження товарних цін14
та цінових пропорцій між товарами, а не
функція міри вартості, яка була притаманна золотим (дійсним, за Марксом)
грошам і яку не виконували навіть їх
повноправні представники — банкноти15. Що ж до функції представника
вартості як еквівалента в обміні, то,
повторюємо, сучасні гроші (готівкові
чи безготівкові), не маючи власної вартості, навряд чи можуть бути її (вартості) представником, а тим більше
еквівалентом в обміні. Не випадково
деякі пострадянські економісти серед
функцій сучасних грошей розглядають
уже не функцію міри вартості, а функцію міри цінності чи функцію мірила цінності “в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання цінності товарів,
надаючи їй форму ціни” [5, с. 36; 20,
с. 34], що, безумовно, свідчить про
відхід пострадянських економістів від
марксистської теорії грошей.
Однак, на наш погляд, питання про
“вимірювання цінності товарів” сучасними грошима потребує певних
уточнень. Якщо виходити з того, що
цінність товарів має форму ціни, то
гроші лише виражають товарні ціни і
найбільше, що вони можуть виразити,
— це цінові пропорції між товарами.
Що ж до “вимірювання” цінності товарів, то виникає логічне запитання:
яким чином сучасні гроші можуть
14 Що почали усвідомлювати й інші пострадянські

економісти, розглядаючи функцію засобу “визначення ціни” [24, с. 30].
15 Для виконання золотими грошима функції міри

вартості їм не потрібно бути наявними. Відповідно банкнотам, які представляли золоті гроші
у функції міри вартості, достатньо було мати
закріплений законом золотий вміст грошових
одиниць, який, власне, й виконував (у вигляді
масштабу цін) функцію міри вартості.
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вимірювати цінність товарів, якщо вони не мають стійкої одиниці виміру
цінності? Причому цінність (купівельна спроможність) грошових білетів сучасних грошей — величина мінлива і не
визначається їх номінальною вартістю
(надається їм ще до випуску в обіг), а
цілковито залежить від попиту і пропозиції на ринках товарів та грошей. Крім
того, сам термін “цінність товарів” потребує визначення і розтлумачення,
про що, власне, йдеться: чи про їх
вартість, засновану на теорії трудової
вартості, чи про споживчу вартість (їх
споживчу цінність), чи просто про ціну,
яка, до речі, сьогодні фактично не
відображає “трудову” вартість товару.
Зважаючи на вищесказане, навряд
чи є підстави вважати сучасні гроші
мірилом цінності товарів, яка “будується на основі свідомих розцінок
окремих індивідів” [26, с. 40]. Тому стосовно сучасних грошей доцільніше розглядати не функцію мірила цінності, а
функцію вираження товарних цін та
цінових пропорцій між товарами, що,
на нашу думку, точніше передає їх глибинну сутність.
Заслуговує на увагу й таке питання:
чи можуть сучасні гроші, які втратили
власну вартість, бути еквівалентом вартості товарів? З позицій марксистської теорії, — безумовно, ні. Те ж стосується і сучасного бачення проблеми.
Проте, виражаючи цінові пропорції
між товарами, сучасні гроші без власної вартості можуть відігравати роль
лише умовного еквівалента товарних цін
у кожний конкретний проміжок часу.
Йдеться про те, що саме за допомогою
грошей ми можемо визначати, причому в кожний окремий проміжок часу,
відповідні цінові пропорції між товарами, тобто кількість тих чи інших товарів та послуг, які ми, на нашу думку,
можемо придбати на конкретну суму
грошей у конкретний момент часу. Однак слід зважати, що за допомогою грошей можна визначити саме цінові пропорції між товарами, та аж ніяк не
вартісні пропорції між товарами та грошима, як це випливає із сутності грошей як еквівалента зокрема та загального еквівалента — взагалі.
Сьогодні не можна не визнавати того факту, що зі зміною сутності грошей
вони втратили такі властивості дійсних
грошей, як товарну (золоту) природу,
масштаб цін, власну вартість, не відіграють ролі загального еквівалента і не
виконують функцій міри вартості i світових грошей.
Зміна сутності грошей торкнулася
також функції засобу зберігання (засобу заощадження) вартості [3, с. 13; 17,
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с. 7], тому що сучасні гроші без власної
вартості не можуть ні зберігати вартість, ні накопичувати її. Однак становлячи, за твердженням М.Фрідмена, короткострокову місткість купівельної сили, стійкі сучасні гроші можуть зберігати і накопичувати цінність
(свою купівельну спроможність). Сьогодні це усвідомили деякі провідні економісти, котрі небезпідставно вважають, що сучасні гроші виконують не
функцію зберігання та нагромадження вартості, а функцію, за якою “гроші
обслуговують нагромадження цінності”
[5, с. 43; 20, с. 34].
З викладеного вище випливає висновок: зі зміною сутності та природи грошей змінилися й функції, які відображають їх глибинні властивості. Сучасні
гроші, на нашу думку, виконують функцію
вираження товарних цін та цінових пропорцій між товарами; функцію засобу
обігу; функцію зберігання і нагромадження цінності та функцію засобу платежу.

ФОРМИ ГРОШЕЙ
начний інтерес викликає питання
про форми сучасних грошей, що
пояснюється істотними розбіжностями у підходах фахівців до поняття
“форма грошей”, переліку форм, що
розглядаються, і термінології, яка, зазначимо, часто не стосується не тільки
форм грошей, а й самих грошей. Сьогодні дослідники виділяють такі форми грошей: повноцінні й неповноцінні
[5, с. 19 та с. 25; 7, с. 17]; центральні та
приватні [13, с. 5]; ліквідні та кредитні
[5, с. 27; 12, с. 44]; банківські, казначейські й депозитні [5, с. 27—29]; електронні [5, с. 25 і с. 30; 29, с. 51]; фінансові [20, с. 150]; функціональні [2, с. 80].
Однак, якщо тлумачити поняття “форма” як зовнішній прояв сутності предмета, то під формою грошей слід розуміти зовнішній прояв їх сутності.
Зовні сутність сучасних кредитних грошей, які є борговими зобов’язаннями
банків, що їх емітують, проявляється у
готівковому та безготівковому їх існуванні, що прямо залежить від функціонального характеру їх емітентів. Так,
центральні банки, однією з функцій
яких є емісія готівкових грошей, вводять в обіг гроші у формі готівки (у вигляді грошових білетів та білонної монети, які мають конкретні зразки, найменування та номінальну вартість).
Що ж до комерційних банків, то вони
створюють безготівкову форму грошей,
які не мають зразків та номіналів, а
функціонують у виглядi записів про
кількість грошових одиниць на рахунках
у банках. Готівкові гроші мають безмеж-

З

ну платіжну силу (абсолютно ліквідні)
і здійснюють свій рух поза банками незалежно від них; безготівкові ж мають
обмежену платіжну силу16 і здійснюють свій рух за правилами кредитних
відносин між відповідним банком та
власником грошей, які знаходяться на
рахунках у банку.
На нашу думку, не можна погодитися з тим, що депозитні гроші — “це форма вартості кредиту (підкреслено Л. Р.),
перетворена в кредитні зобов’язання комерційних банків, які забезпечені
ліквідними грошима та іншими активами” [12, с. 44, курсив А. К.], адже кредит — це економічні відносини з приводу зворотного руху запозиченої вартості (позички) і, отже, кредит (як
відносини), на відміну від позички,
ніякої форми власності не має і не потребує забезпечення ні ліквідними грошима, ні іншими активами [22, с. 26].
Тому розглядати боргові зобов’язання
комерційного банку — “депозитні
гроші” як видозмінену форму кредиту,
а тим більше як видозмінену форму
його вартості немає достатніх підстав,
хоча депозитні гроші засновані загалом на кредитних операціях банків.
Iз цих міркувань випливає той висновок, що сучасні гроші (у зовнішньому прояві їх сутності як боргових зобов’язаннь центрального та комерційних банків) мають лише готівкову
та безготівкову форми (до речі, як і
форми банкнот, незалежно від порядку їх розміну на метал). Синонімом
безготівкової форми грошей правомірно вважати “депозитні гроші”, які
існують у вигляді записів кількості грошових одиниць на будь-яких вкладних рахунках клієнтів у банках. Тому
такі назви форм грошей, як центральні,
приватні, ліквідні, депозитні та електронні, можуть вживатися виключно
для додаткової характеристики двох
основних форм — готівкової та безготівкової.
Як уже зазначалося, деякі автори [5,
с. 25 та с. 30; 29, с. 51] виділяють “нову”
форму депозитних грошей — так звані
“електронні гроші”. Проте за своїм
змістом “електронні гроші” взагалі не
є окремою формою грошей, а становлять, з одного боку, вид депозитів (безготівкову форму грошей), тобто зо16

Через це застосування до безготівкової форми
грошей терміна “платіжні засоби” буде, як пише
доктор економічних наук, професор Г.А.Шварц,
“не дуже точним у тому розумінні, що у складі
вкладів є і кошти, які становлять грошові накопичення і збереження. (...) Тому доцільніше застосовувати щодо коштів безготівкового обороту як однiєї з форм кредитного обігу термін
“вклади” (депозити), який відображає і форму
збереження, й економічну природу коштів, які
знаходяться в банку ” [30, с. 40].
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бов’язань банку повернути борг, який
обліковується на особистому “картковому” 17 рахунку. З другого ж боку,
термін “електронні гроші” є своєрідним
банківським жаргонізмом, який віддзеркалює не нову форму грошей, а нову банківську технологію чи “нові методи погашення та передачі боргу” [19,
с. 73]. Ця технологія дає змогу за допомогою електронних засобів (у тому
числі й пластикової картки) не тільки
переводити гроші з рахунку на рахунок, а й видавати через банкомати
готівкові гроші18 (в чому знаходить вияв взаємозв’язок готівкової та безготівкової форм грошей). Тому пластикову картку аж ніяк не можна розглядати як носія електронних грошей, бо
гроші знаходяться у вигляді записів на
картковому рахунку в банку.
Заслуговує на увагу і питання про
повноцінні та неповноцінні форми грошей, яке розглядається в працях деяких економістів [5, с. 19 та с. 25; 7, с. 17].
Зокрема, доктор економічних наук, професор М.І.Савлук до повноцінних
відносить такі гроші, які, за його словами, “мали внутрішню реальну цінність,
адекватну цінності... того матеріалу, з
якого гроші були виготовлені, наприклад, золоті чи срібні монети” [5, с. 19],
з чим не можна не погодитися19. Проте доречно зауважити, що терміни “повноцінні” та “неповноцінні” гроші стосувалися лише монет із дорогоцінних металів і ніколи не вживалися щодо паперових грошей. До того ж повноцінними
вважалися монети, номінальна вартість
яких відповідала вартості благородного
металу в них, а неповноцінними — монети, номінальна вартість яких перевищувала вартість благородного металу в
них. Неповноцінні монети виникали
або при їх зношуванні в процесі обігу,
або при свідомому псуванні їх державою
з метою отримання емісійного прибутку. До речі, держава при цьому намагалася зберегти зовнішню схожість неповноцінних монет із повноцінними.
17 Йдеться про інструмент керування коштами на

особистому, так званому картковому рахунку
користувача пластикової картки. Зазначимо,
що безготівкова форма грошей — депозитні гроші, які знаходяться на рахунках у банках, потребують задля керування ними різноманітних
банківських інструментів (пластикових карток,
чеків, платіжних доручень, заяв на акредитив
тощо), але це не дає найменших підстав розцінювати ці інструменти як гроші.
18 З одночасним безготівковим списанням відпо-

відної суми з особистого карткового рахунку,
який, власне, і є носієм так званих “електронних” грошей, на відміну від пластикової картки,
яка по суті є кодовим ключем власника карткового рахунку для використання зазначених в
останньому коштів.
19

Особливо, коли мовиться про монети, тількино введені в обіг, номінальна вартість яких цілком відповідає їх власній вартості.
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Сьогодні термін “неповноцінні гроші”,
на нашу думку, втратив сенс. Стосовно
ж готівки у вигляді грошових білетів та
безготівкових грошей у вигляді записів
на рахунках у банках, то навряд чи можна вважати, що в “сучасний період усі
країни світу використовують виключно
неповноціннні гроші” [5, с. 19], незважаючи навіть на те, що вони загальновизнані в країнах світу і на законодавчому рівні введені в цих країнах в обіг.

ВИСНОВКИ
ідсумовуючи викладене, ще раз наголосимо, що сучасні гроші не мають масштабу цін і власної вартості, мають кредитну (а не товарну)
природу та не можуть виконувати роль
загального еквівалента. При цьому вони — не знаки золота, не знаки грошей,
не знаки вартості і не є банкнотами
(тобто повноправними представниками золотих грошей). Це просто гроші
у вигляді грошових білетів, білонної
монети i записів на рахунках у банках,
загальновизнані суспільством кожної з
країн світу та введені її законами.
Відповідно сучасні гроші виконують
функції: засобу вираження товарних
цін та цінових пропорцій між товарами; засобу обігу; засобу платежу та засобу зберігання і нагромадження
цінності (за умов їх стабільності). Отже,
є всі підстави розглядати сучасні гроші
як кредитний знак ціни.

П
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БАНКИ УКРАЇНИ

Дослідження/

Модель банківської системи України
з мінімальною кількістю банків
праці [1] показано, що наявність у
банківській системі України за станом на 01.01.2007 р. банків з власним капіталом, меншим 280 млн. грн.
(0.0066 від загального власного капіталу системи), і прибутковістю власного
капіталу, яка не перевищує 0.08, призводить до зниження ефективності всієї
банківської системи. Також із високою
мірою вірогідності можна стверджувати, що на зазначену дату теоретично
оптимальну кількість становили б
65–70 банків. Щодо мінімально можливої кількості банків у банківському
секторі України, то її визначення потребує застосування спеціальних методів. Відносна складність методів компенсується результатом, оскільки в
Європі та світі у більшості національних банківських систем налічується від
12 до 142 банків [2], і це свідчить про те,
що кількість діючих банків України
може бути меншою. За результатами
спеціального дослідження, проведеного 2001 року щодо країн із перехідними економіками, Україна була перенасичена банками на 46%, Болгарія –
на 64, Казахстан – на 71, Росія – на 83,
Вірменія – на 90% [3].
Теоретичне визначення нижньої
межі кількості банків у економіці
країни має важливе значення і для
інвесторів, і для регулюючих органів.

У
Володимир
Сухотеплий
Заступник декана факультету
міжнародної економіки
Дніпропетровського національного
університету

Відомо, що стан банківської системи істотно
залежить від стану економіки країни, і фактична
кількість банків не завжди
є оптимальною для існуючого економічного стану.
За допомогою математичного моделювання автор досліджує особливості
структури вітчизняної
банківської системи залежно від кількості діючих
банків.

Постановка завдання. При побудові
моделі банківської системи України
користуватимемося даними [1], що характеризують цю систему за станом на
01.01.2007 р. (див. таблицю 1), і методом математичного моделювання
структури галузі, описаним автором у
працях [4, 5].
Оскільки модель галузі повинна
мати параметри, ідентичні параметрам
реальної галузі, то всі параметри для

всіх моделей галузі, за винятком показника кількості банків, дорівнюватимуть параметрам, наведеним у
таблиці 1.
Математичне моделювання структури капіталу будь-якої галузі, котра
складається з N фірм, зводиться до отримання математичного виразу, що описує
частку кожної фірми в сумарному капіталі галузі, в даному разі – сумарному
власному капіталі банківського сектору.
Така задача має розв’язок, і теоретично,
відповідно до результатів, отриманих у
[4], банківська галузь України може
складатися мінімум із 16 банків. Проте
ці результати ми не можемо використати, оскільки вони отримані за припущення, що змодельований банківський
сектор України має максимально допустимий згідно із законодавством України
рівень концентрації, тобто CR3 = 0.5 (або
CR5 = 0.7).
Щоб модель структури банківського
сектору була максимально наближеною до реальності за станом на
01.01.2007 р., ми повинні враховувати
такі моменти:
1. Оскільки на кожен банк, котрий
володіє певною часткою загального
власного капіталу системи, припадає ще
й частка прибутку, слід будувати не лише модель розподілу власного капіталу
між банками, а й модель розподілу прибутку між тими ж банками;
2. При моделюванні прибутковості
власного капіталу слід виходити з того,
що нам достовірно відомі прибутковість
найбільшого банку (0.154) і середня
прибутковість усієї банківської системи
(0.0974). Крім того, з високою мірою
вірогідності можемо стверджувати, що
прибутковість власного капіталу мінімального банку моделі має бути не
нижчою 0.08;
3. При моделюванні структури бан-

Таблиця 1. Деякі параметри банківської системи України за станом на 01.01.2007 р.
N

CR3

∆N

ROE1

ROEN

ROEAV(N)

169

0.199

0.0066

0.154

0.08

0.0974

N – кількість діючих банків у банківському секторі України; CR3 – частка трьох найбільших банків у
власному капіталі системи; ΔN – частка банку, що має власний капітал 280 млн. грн.; ROE1– прибутковість
власного капіталу найбільшого банку; ROEN – прибутковість власного капіталу банку з власним
капіталом 280 млн. грн.; ROEAV(N) – середня прибутковість власного капіталу всієї системи, що містить
N банків.
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Результати. Для моделювання структури галузі при перелічених обмеженнях за основу прийнято модифіковану
функцію Вейбулла [6] зі змінами, введеними у [5]. Ця функція має вигляд:
α

(βn) ,
Y(n) =
N
−
1− e (β )
1− e

−

(1)

α

де: N – кількість фірм (банків) у галузі;
n – порядковий номер банку в міру
зменшення його частки у власному
капіталі системи;
α ≥ 0, β > 0.
При n = 1 Y(1) дає частку найбільшої
фірми, при n = 2 Y(2) дає частку двох
найбільших фірм, і так далі. Користуючись (1), неважко встановити, що частка n-го банку Δn у власному капіталі
системи визначається за формулою:
α

α
− n-1
− n
e β −e β .
Δn =
α
− N
1− e β

( ) ()
( )

де ROEmod(n) – прибутковість власного
капіталу n-го банку залежно від його
частки у власному капіталі змодельованої банківської системи;
n – порядковий номер банку в міру
зменшення його частки власного капіталу;
m, l, k – параметри, підібрані таким
чином, що за будь-якого значення N
виконуються умови ROEmod(1) = 0.154
та ROEmod(N) = 0.08 (див. таблицю 1).
Щодо виконання умови ROEAV(N) =
= 0.0974 (середня прибутковість власного капіталу всієї системи), то
ROEAV(N) можемо представити у вигляді суми добутків часток власного
капіталу n-го банку Δn на прибутковість власного капіталу цього банку
ROEmod(n):
N
(4)
ROEAV(N) = ∑ Δn × ROEmod (n),
n =1
де Δn і ROEmod(n) визначаються відповідно формулами (2) і (3). Як з’ясувалося, завжди можна підібрати такі значення параметрів m, l і k, що при відповідних відомих значеннях N, α і β вони
забезпечать не лише прийнятні значення
прибутковості капіталу окремих банків,
а й правильне значення прибутковості
всієї системи ROEAV(N) = 0.0974.
З урахуванням зазначених умов і
обмежень ми провели розрахунки,
результати яких подано в таблиці 2.
Як випливає з таблиці 2, модель
галузі, що відповідає всім початковим
умовам, може складатися з 35–70 банків, але для наочності та з причин, які
стануть зрозумілі далі, наведемо графіки розподілу часток власного капіталу, прибутковості і прибутку лише
для N = 70, N = 46, N = 35.
На графіках 1 і 2 на горизонтальній
осі відкладається порядковий номер
банку при ранжуванні в напрямі зменшення його частки у власному капіталі
моделі системи. Саму ж частку банку
визначають за формулою (2). Три ниж-

ні криві на графіку 1 відображають
частки банків у сумарному власному
капіталі відповідної моделі системи, а
три верхні – прибутковість власного
капіталу банків у відповідній моделі
галузі. На графіку 2 на вертикальній осі
Графік 1. Частки банків у сумарному власному капіталі системи і відповідні їм ROE
0.18

Частки капіталу та ROE

(3)
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Графік 2. Прибуток банків (у частках від
власного капіталу системи)
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Кількість банків у системі

відкладається прибуток n-го модельного банку у вигляді частки власного
капіталу системи для того, щоб можна
було скласти сумарний прибуток усіх
банків і таким чином отримати середній прибуток системи, що дорівнює
0.0974 від її власного капіталу.
На графіках 1 і 2 добре видно, що за
умови виконання всіх зазначених вище

(2)

Розрахувавши відповідні значення α
і β для відомих значень N, CR3 і ΔN,
отримаємо частки всіх банків, причому
в цьому випадку в моделі не буде двох
банків з рівними частками і частка
кожного наступного банку (при n, що
зростає від 1 до N) буде меншою, ніж
частка попереднього банку.
Прибутковість власного капіталу n-го
банку системи можемо промоделювати
функцією
ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

ROEmod(n) = m + l ,
nk

Прибуток банку

ківського сектору ми не можемо виходити з припущення, що цей сектор є
гранично концентрованим, тобто
CR3 = 0.5 (або CR5 = 0.7). Для такого
припущення необхідно достовірно
знати рівень прибутковості власного
капіталу найбільшого із трьох банків,
сумарний власний капітал яких становить 0.5 власного капіталу системи.
Таких даних немає, і тому в моделях за
різної кількості банків завжди вважатимемо, що CR3 = 0.199.
Таким чином, потрібно будувати
моделі, в яких:
1) кількість банків N не повинна перевищувати 70;
2) частка власного капіталу трьох
найбільших банків CR3 завжди дорівнювала б 0.199, частка капіталу мінімального банку ΔN – 0.0066;
3) прибутковість власного капіталу
найбільшого банку ROE1 завжди має
дорівнювати 0.154, а прибутковість
найменшого банку ROEN – 0.08;
4) прибутковість власного капіталу
всього банківського сектору ROEAV(N)
повинна дорівнювати 0.0974.

Таблиця 2. Початкові дані та розраховані параметри моделей банківських систем
із показниками, характерними для банків України за станом на 01.01.2007 р.
N
70

CR3
0.199

α
β
∆N
m
l
k
0.0066 0.56159 379.2889 0.07544 0.07856 0.6700

ROE1 ROEN ROEAV(N)
0.154 0.08
0.0974

60

0.199

0.0066 0.66742 61.76562 0.07512 0.07888 0.6798

0.154 0.08

0.0974

47

0.199

0.0066 0.82719 23.91531 0.07437 0.07963 0.6880

0.154 0.08

0.0974

46

0.199

0.0066 0.84107 22.75042 0.07429 0.07971 0.6885

0.154 0.08

0.0974

45

0.199

0.0066 0.85571 21.64281 0.07421 0.07979 0.6890

0.154 0.08

0.0974

44

0.199

0.0066 0.87068 20.63020 0.07412 0.07988 0.6895

0.154 0.08

0.0974

43

0.199

0.0066 0.88624 19.68315 0.07402 0.07998 0.6895

0.154 0.08

0.0974

35

0.199

0.0066 1.03085 14.10981

0.081 0.688793 0.154 0.08

0.0974

0.073
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обмежень прибутковість власного капіталу банків усіх трьох моделей галузі
різниться несуттєво, тоді як у структурі
власного капіталу і прибутку помітні
істотні відмінності.
Щоб визначити, чим принципово
відзрізняються між собою моделі системи з N = 70, N = 46 і N = 35, визначимо
для кожної з них показник конкурентного потенціалу галузі (ПКПГ) як
за власним капіталом, так і за прибутком. Нагадаємо, що ПКПГ визначається у [5] так:
Δ
(5)
ПКПГ (n) = n n n2 ,
∑ Δi
i=1

де: n – порядковий номер фірми при
ранжуванні в напрямі зменшення її
частки у власному капіталі (прибутку)
галузі;
Δn – частка такої фірми у сумарному
власному капіталі (прибутку) галузі (а
підрахунок суми ведеться послідовно,
починаючи з найбільшої частки (i = 1)
і закінчуючи найменшою (i = n).
Як уже підкреслювалося, частки власного капіталу кожного банку визначаються за формулою (2) шляхом підстановки параметрів N, α і β з таблиці 2,
а прибутковість власного капіталу банків
– за формулою (3) шляхом підстановки
параметрів m, l і k з тієї ж таблиці.
Знаючи частку капіталу кожного банку
і прибутковість цього капіталу і перемноживши їх величини, знайдемо частку прибутку, що припадає на відповідний банк. Розраховані таким чином
частки власного капіталу і частки прибутку використано для побудови графіків ПКПГ за капіталом і ПКПГ за
прибутком (див. графік 3). На горизонГрафік 3. Показник конкурентного
потенціалу моделей галузі за власним
капіталом і прибутком для галузей, що
складаються із 35, 46 і 70 банків
25
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тальній осі відкладаємо порядковий
номер банку при ранжуванні в напрямі
зменшення його частки у власному капіталі (прибутку), а на вертикальній –
відповідне значення ПКПГ(n).
Як випливає з графіка 3, криві
ПКПГ за капіталом і прибутком для
системи із 70 банків є практично прямолінійними (тому дані щодо системи
із 70 банків наведено лише стосовно
46 банків); це свідчить, що нерівномірність у розподілі капіталу і прибутку
серед дрібних банків системи незначна
і не знижує їх відносної конкурентоспроможності.
При зменшенні кількості банків у
моделі системи із 70 до 35 графіки для
ПКПГ за капіталом і за прибутком із
прямолінійних поступово перетворюються на дугоподібні.
При цьому для 46 ≤ N ≤ 70 показник
конкурентного потенціалу галузі (ПКПГ)
хоч і зменшується зі зменшенням N, але
для кожного фіксованого N завжди
залишається функцією не спадаючою.
Це означає, що при 46 ≤ N ≤ 70 наявність
дрібних банків у системі не дуже змінює
її загальну конкурентну ситуацію і
система надає дрібним банкам потенційну можливість виборювати своє місце
під сонцем.
Із подальшим зменшенням кількості
банків у системі помічаємо, що при
35 ≤ N ≤ 46 через присутність дрібних
банків конкурентний потенціал галузі
починає знижуватися і при N = 35
нерівномірність розподілу часток власного капіталу і прибутку призводить
до того, що конкурентна позиція
останніх 13 банків (після 22-го за розміром власного капіталу) і конкурентна
ситуація системи в цілому починають
погіршуватися.
Річ у тім, що, хоча для 35 ≤ N ≤ 70
частка власного капіталу мінімального
банку в усіх випадках залишається
однаковою і дорівнює 0.0066 від сумарного власного капіталу банківської
системи, наявність у системі відносно
великої кількості банків (46 ≤ N ≤ 70)
приводить до того, що різниця у частках, наприклад, останнього і передостаннього банків не дуже велика, і за
всіх інших рівних умов їх конкурентні
можливості відрізняються несуттєво.
Якщо ж при незмінній частці мінімального банку система має від 46 до 35
банків, нерівномірність розподілу капіталу і прибутку стає такою значною,
що мінімальні банки стають не в змозі
протистояти іншим і, як наслідок, загальний конкурентний потенціал галузі
істотно знижується.
Тому, вивчаючи можливості концентрації банківського капіталу шля-

хом злиття і поглинань, варіанти моделі, що не забезпечують високий
конкурентний потенціал галузі, не слід
розглядати, і тим більше рекомендувати банкірам-практикам.

ВИСНОВОК
1. Структуру власного капіталу найефективнішої частини реальної банківської системи України, яка за станом
на 01.01.2007 р. мала 169 діючих банків,
можна математично реконструювати
так, що модель банківської системи
налічуватиме від 35 до 70 банків.
2. Прибутковість власного капіталу
найефективнішої частини реальної
банківської системи України за станом
на 01.01.2007 р. може бути математично
реконструйована так, що весь прибуток, зароблений 169 банками України
за 2006 рік, може бути розподілений
між 35–70 банками моделі галузі.
3. Банківська система України з максимально можливим значенням показника конкурентного потенціалу за станом на 01.01.2007 р. могла б складатися
із 46–70 банків.
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Ексклюзив/

Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2007 року
№
п/п
1

Кількість зареєстрованих банків

2

Вилучено з Державного реєстру банків (з початку року)

3

Кількість банків, що перебувають у стадії ліквідації

4

Кількість діючих банків

4.1

Назва показника

Із них: з іноземним капіталом;

4.1.1

у тому числі зі 100-відсотковим іноземним капіталом

5

Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків, %

01.01.
2001 р.
195

01.01.
2002 р.
189

01.01.
2003 р.
182

01.01. 01.01. 01.01.
2004 р. 2005 р. 2006 р.
179
181
186

01.01. 01.12
2007 р. 2007 р.
193
198

9

9

12

8

4

1

6

1

38

35

24

20

20

20

19

19

153

152

157

158

160

165

170

173

22

21

20

19

19

23

35

44

7

6

7

7

7

9

13

16

13.3

12.5

13.7

11.3

9.6

19.5

27.6

31.5

Активи, млн. грн.
1

Загальні активи (не скориговані на резерви за активними
операціями)

39 866

50 785

67 774

105 539

141 497

223 024

353 086

572 867

1.1

Чисті активи (скориговані на резерви за активними
операціями)

37 129

47 591

63 896

100 234

134 348

213 878

340 179

553 315

36 482

44 851

56 084

2

Високоліквідні активи

8 270

7 744

9 043

16 043

23 595

3

Кредитний портфель

23 637

32 097

46 736

73 442

97 197 156 385

269 688 452 774

3.1

У тому числі:
кредити, надані суб’єктам господарювання;

18 216

26 564

38 189

57 957

72 875 109 020

167 661 262 174

941

1 373

3 255

8 879

14 599

33 156

77 755 143 647

5 683

10 690

28 136

45 531

86 227

157 224 273 397
90 576 147 846

3.2

кредити, надані фізичним особам

4

Довгострокові кредити

3 309

4.1

У тому числі довгострокові кредити, надані суб’єктам
господарювання

2 761

5 125

9 698

23 239

34 693

58 528

5

Проблемні кредити (прострочені та сумнівні)

2 679

1 863

2 113

2 500

3 145

3 379

4 456

6 682

6

Вкладення в цінні папери

2 175

4 390

4 402

6 534

8 157

14 338

14 466

27 173

Резерви за активними операціями банків

2 737

3 194

3 905

5 355

7 250

9 370

13 289

20 105

Відсоток виконання формування резерву

61.5

85.4

93.3

98.2

99.7

100.05

100.1

100.04

2 336

2 963

3 575

4 631

6 367

8 328

12 246

18 387

7
7.1

У тому числі резерв на відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями

Пасиви, млн. грн.
1

Пасиви, всього

37 129

47 591

63 896

2

Власний капітал

6 507

7 915

9 983

12 882

18 421

25 451

42 566

64 232

2.1

У тому числі:
сплачений зареєстрований статутний капітал

3 665

4 575

6 003

8 116

11 648

16 144

26 266

41 220

17.5

16.6

15.6

12.9

13.7

11.9

12.5

11.6

2.2

частка капіталу в пасивах

100 234 134 348 213 878

340 179 553 315

3

Зобов’язання банків

30 622

39 676

53 913

87 352 115 927 188 427

3.1

У тому числі кошти суб’єктів господарювання

13 071

15 653

19 703

27 987

40 128

61 214

76 898 104 221

2 867

4 698

6 161

10 391

15 377

26 807

37 675

6 649

11 165

19 092

32 113

41 207

72 542

106 078 153 273

4 569

8 060

14 128

24 861

33 204

55 257

81 850 119 112

3.1.1
3.2
3.2.1

із них строкові кошти суб’єктів господарювання
Кошти фізичних осіб
із них строкові кошти фізичних осіб

297 613 489 083
47 578

Довідково
1

Регулятивний капітал, млн. грн.

5 148

8 025

10 099

13 274

18 188

26 373

41 148

2

Адекватність регулятивного капіталу (Н2)

15.53

20.69

18.01

15.11

16.81

14.95

14.19

67 183
13.92

3

Доходи, млн. грн.

7 446

8 583

10 470

13 949

20 072

27 537

41 645

59 930

4

Витрати, млн. грн.

7 476

8 051

9 785

13 122

18 809

25 367

37 501

54 192

5

Результат діяльності, млн. грн.

–30

532

685

827

1 263

2 170

4 144

5 738

6

Рентабельність активів, %

–0.09

1.27

1.27

1.04

1.07

1.31

1.61

1.46

7

Рентабельність капіталу, %

–0.45

7.50

7.97

7.61

8.43

10.39

13.52

12.31

8

Чиста процентна маржа, %

6.31

6.94

6.00

5.78

4.90

4.90

5.30

4.91

9

Чистий спред, %

7.10

8.45

7.20

6.97

5.72

5.78

5.76

5.19

На замовлення “Вісника НБУ” матеріал підготовлено працівниками управління аналізу діяльності системи банків
департаменту методології банківського регулювання та нагляду Національного банку України.
ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008
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Методологiя/

Розробка аналітичного
інструментарію оцінки ефективності
кредитної політики банку
Ірина
Пасічник
Заступник директора інституту з
виховної роботи Харківського
інституту банківської справи
Університету банківської справи
Національного банку України.
Доцент, кандидат економічних наук

Вікторія
Вовк
Доцент кафедри банківської справи
Харківського національного
економічного університету.
Кандидат економічних наук
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Автори пропонують матрицю “дохід — ризик кредитної операції”,
застосування якої може сприяти прийняттю обґрунтованих рішень щодо
надання кредитів окремим позичальникам. Розроблено систему критеріїв
оцінки ефективності кредитної політики банку, яка складається з двох груп
показників — ризику кредитного портфеля та рівня його дохідності.
Запропоновано також методичний підхід до оцінки ефективності кредитної
політики на підставі побудови інтегрального показника, що дає змогу
проводити комплексну оцінку кредитної діяльності банку, а також
одержувати важливу інформацію для обґрунтування пріоритетів при
формуванні його політики і стратегії на кредитному ринку.

умовах стрімкого зростання обсягів банківських кредитів та зниження дохідності кредитних операцій банків особливого значення набуває розробка методичних підходів
до підвищення ефективності банківського менеджменту в цілому та менеджменту кредитних операцій зокрема. З огляду на це актуальним питанням є розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики, впровадження якого в
практичну діяльність дасть змогу визначати пріоритети формування стратегії та політики банків на кредитному
ринку з метою підвищення дохідності
кредитного портфеля.
Кредит є однією з найскладніших
економічних категорій, дослідження
сутності якої посідає важливе місце у
працях зарубіжних та вітчизняних учених, зокрема О.Васюренка [1], М.Герасимовича [2], О.Кириченка, Р.Котлера,
М.Ковбасюка, В.Лагутіна, О.Лаврушина, О.Мороза, С.Прасолової [3], Л.Примостки [4], К.Раєвського, М.Савлука та
інших. Але, як показав огляд економічної літератури [1, 2, 3, 4], низка
питань щодо розробки методичних
підходів до обґрунтування рішення про
надання кредиту та оцінки ефективності
кредитної політики банку потребують
глибшого вивчення.
Метою цієї статтi є дослідження теорії та практики організації кредитної
діяльності банку, визначення критеріїв
прийняття рішення про надання кредиту і розробка методичного підходу
до оцінки ефективності кредитної
політики банківської установи.
Банківські кредити відіграють знач-

В

ну роль у процесах фінансування розвитку ринкової економіки, задовольняючи тимчасову потребу одних суб’єктів
у додаткових коштах за рахунок їх тимчасового надлишку в інших. Стимулювання кредитування реального сектору
економіки сприяє збільшенню обсягів
ВВП і, зрештою, підвищенню добробуту нації. Виходячи з потреб суб’єктів
господарювання, банківські кредити надаються як на фінансування поточної
діяльності з метою задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання
поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійсненням витрат, так і на фінансування інвестиційної діяльності для задоволення
довгострокових потреб під час реалізації
інвестиційних проектів.
Динаміку кредитів, наданих банками
в економіку України на фінансування
поточної та інвестиційної діяльності,
відображено на графіку 1. Його дані
свідчать про те, що у структурі кредитного портфеля найбільшою є частка
кредитів, наданих на поточну діяльність
(за станом на 01.01.1999 р. цей показник
становив 7 968 млн. грн., на 01.01.2003 р.
— 38 868 млн. грн., на 01.01.2006 р. —
121 034 млн. грн.). Крім того, спостерігається зростання обсягів кредитів, наданих на інвестиційну діяльність. За
підсумками 2005 р. їх обсяг у 2.7 раза
перевищував аналогічний показник
2004 року, в 5.1 раза — 2003 року і в 9.6
раза — 2002 року.
Збільшення обсягів банківських кредитів супроводжується підвищенням
банківських ризиків, найвпливовішим
із яких є кредитний. Виходячи з цього,
ключовою передумовою системи управВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008
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Графік 1. Динаміка кредитів, наданих банками в економіку України на поточну
та інвестиційну діяльність протягом 2000—2005 рр.

* За даними “Бюлетеня Національного банку України”. Дані за 2003—2005 рр. включають нараховані
відсотки.

ління кредитним портфелем банку є продумана та зважена кредитна політика.
З метою її реалізації банки в сучасних умовах ефективної кредитної діяльності розробляють власну внутрішню
кредитну політику та впроваджують механізми її здійснення. Кредитна політика охоплює найважливіші елементи і
принципи організації кредитної роботи
в банку, які фіксуються у письмовому
вигляді і затверджуються на засіданнях
кредитного комітету i комітету кредитного нагляду [1, 3, 4]. Ця політика формується на основі факторів, що визначаються обсягом капіталу й активів банку,
складом його клієнтури, спеціалізацією,
місцезнаходженням, наявністю мережі
філій, станом економічної кон’юнктури,
ситуацією на грошовому ринку тощо.
До зазначених факторів можна також
віднести пріоритети у виборі клієнтів і
кредитних інструментів (сегментація
ринку) та норми і правила, що регламентують повноваження персоналу банку, який реалізує ці пріоритети на практиці [3].
У процесі проведення кредитної
політики банківські установи виходять
із необхідності забезпечити поєднання
своїх інтересів та інтересів акціонерів
банку, вкладників і позичальників. З огляду на це основним критерієм кредитної політики є принцип пріоритетності
мінімізації рівня ризику над дохідністю,
відповідно до якого банк незалежно від
суми потенційного доходу має відмовити клієнту в наданні кредиту, якщо
така операція пов’язана з недопустимим рівнем ризику. Тобто рішення банку про надання кредиту певному позичальнику знаходиться у площині: бажаний (плановий) дохід / допустимий
рівень ризику (див. схему 1).
Отже, банк має встановлювати для
себе плановий рівень процентного доВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

Схема 1. Обґрунтування рішення про надання кредиту на підставі критеріїв
“дохід — ризик кредитної операції”

ходу за кредитом (що вимірюється
рівнем відсотка за кредитною операцією) та максимально допустимий

рівень ризику, який він може взяти на
себе, надавши цю позичку.
Якщо за рівень кредитного ризику
прийняти r, а за рівень дохідності кредитного портфеля d, то процес прийняття
рішення про надання позички можна
представити у вигляді матриці “дохід —
ризик кредитної операції” (див. схему 2).
Дотримання зазначених критеріїв на
рівні окремого позичальника (див. схеми 1 і 2) дає змогу банку отримувати запланований рівень дохідності кредитного портфеля і в результаті цього забезпечувати реалізацію ефективної кредитної
політики.
З метою виявлення резервів підвищення ефективності кредитної діяльності за умови запланованого рівня
дохідності та допустимого рівня ризику
банки оцінюють ефективність кредитної
політики. Як правило, ця оцінка здійснюється коефіцієнтним методом шляхом
розрахунку та аналізу тенденцій зміни
відповідних показників, а також порівняння фактичних показників із запланованими для визначення рівня виконання фінансового плану банку.
На підставі аналізу методичних
підходів [1, 2, 4] критерії, що дають
змогу оцінити ефективність кредитної
політики банку, можна представити у
вигляді двох груп: показників ризику
кредитного портфеля та його дохідності (див. таблицю 1).
Для прикладу нами на підставі сформованої системи показників (див. таблицю 1) за даними фінансової звітності, оприлюдненої у засобах масової інформації, було проаналізовано
ефективність кредитної політики окремих вітчизняних банків за станом на
01.01.2006 р. (див. таблицю 2).
Як бачимо, розраховані показники
(див. таблицю 2) мають широкий діапа-

Схема 2. Матриця “дохід — ризик кредитної операції”
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Таблиця 1. Показники оцінки ефективності кредитної політики банку
Показник

Порядок розрахунку
1. Показники ризику кредитного портфеля

1.1. Коефіцієнт покриття кредитного портфеля
власним капіталом банку (Квк)

Власний капiтал
Кредити наданi

1.2. Коефіцієнт використання залучених коштів
у кредитному портфелі (Кзк)

Кзк =

1.3. Коефіцієнт якості кредитного
портфеля (Кяк)

Резерв пiд можливi втрати вiд кредитних операцiй
Кредитний портфель банку

1.4. Коефіцієнт проблемних
кредитів (Кпк)

Проблемнi кредити
Кредитний портфель

1.5. Коефіцієнт активності використання коштів
клієнтів у кредитному портфелі (Ккк)

Кредити наданi
Ккк = Кошти клiєнтiв

1.6. Коефіцієнт кредитної
активності (Кка)

Кка =

Кредити наданi
Зобов’язання

Кредити наданi
Активи

2. Показники дохідності кредитного портфеля
2.1. Коефіцієнт дохідності кредитних
операцій (Кд)

Процентний дохiд
Кредитний портфель

2.2. Частка процентних доходів у загальній сумі
доходів банку (Кпд)

Процентний дохiд
Доходи банку

2.3. Чистий спред (Чсп)

Проценти отриманi Проценти сплаченi
−
Позики наданi
Пiд процентні депозити

2.4. Чиста маржа процентного
прибутку (ЧМпр)

Процентнi доходи − Процентi витрати
Активи доходнi

Таблиця 2. Розраховані значення показників ефективності кредитної політики окремих
банків України за станом на 01.01.2006 р.
Показники
Приватбанк

Значення показників, %
Укрсиббанк
ВАБанк “Базис” “Грант”

Євробанк

1.1. Квк

14.12

12.05

24.12

13.76

42.38

174.18

1.2. Кзк

81.35

80.89

59.66

76.11

99.91

246.08

1.3. Кяк

11.27

4.45

1.02

0.36

1.09

1.05

1.4. Кпк

0.8

0.9

2.6

1.1

1.3

2.9

1.5. Ккк

145.12

142.24

92.09

83.09

20.14

253.65

1.6. Кка

72.97

73.7

52.16

68.9

70.19

46.55

2.1. Кд

15.35

10.79

13.44

14.7

18.6

7.35

2.2. Кпд

59.41

73.32

76.69

75.05

65.38

77.48

2.3. Чсп

1.34

1.12

5.49

7.46

15.24

5.16

2.4. ЧМпр

4.77

3.46

3.03

5.35

1.82

3.16

зон значень і за відсутності критеріальних значень не дають змоги однозначно оцінити ефективність кредитної
політики.
Проведений аналіз більшості теоретичних та практичних рекомендацій
щодо оцінки ефективності кредитної
політики [1, 2, 3, 4] свідчить про
доцільність побудови інтегрального
показника, рівень зміни якого дає змогу вимірювати відмінність показника
ефективності кредитної політики окремого банку від бази порівняння за групою показників у цілому. Значні системні відхилення значень показників
оцінки ефективності кредитної політики банку від еталонних (часто нормативних) свідчать про низьку ефективність кредитних операцій, на що
вказує низький рівень інтегрального

38

показника ефективності кредитної
політики банку.
Сучасні економіко-математичні методи дають змогу застосовувати різноманітні обчислювальні алгоритми побудови інтегрального показника. На нашу
думку, для вирішення задач такого типу
достатньо використати метод побудови

таксономічного показника, що завжди
дає змогу звести сукупність ознак
досліджуваного явища до однієї синтетичної ознаки [5, 6]. Перевагою цього
методу є те, що в разі його застосування
не потрібно попередньо виділяти
підмножини значно корельованих ознак та некорельовані фактори. Таксономічний показник загалом — це синтетична величина, що акумулює ознаки,
які характеризують досліджуване економічне явище або процес [6].
При побудові таксономічного показника ефективності кредитної політики
банку вихідною є матриця, яка складається зі значень системи показників за
досліджуваний період: X = (Xij); i = 1,m;
j = 1,n. Об’єднані в систему показники
характеризують ефективність кредитної
політики банку за такими напрямами,
як ризиковість та дохідність кредитного
портфеля. Далі вихідна матриця стандартизується, водночас відбувається вирівнювання дисперсій (кожна з них
дорівнює одиниці), а також значень ознак (усі середні арифметичні дорівнюють
нулю). Технологію побудови інтегрального показника ефективності кредитної
політики банку за методом розрахунку
таксономічного показника розвитку відображено на схемі 3.
Обґрунтування еталона є найвідповідальнішим моментом усієї обчислювальної процедури, оскільки реальність
значень еталона, його адекватність наявним економічним умовам визначає саме
узагальнюючий, інтегральний показник.
Вибір еталона в нашому випадку зроблено за результатами оцінки ефективності
кредитної політики 26 вітчизняних банків з урахуванням загальних тенденцій
розвитку кредитного ринку.
Додатне число α слід вибирати так,
щоб значення показника Ij змінювалися в інтервалі від 0 до 1; на основі відомого в математичній статистиці правила
“трьох (двох) сигм” найчастіше приймається, що α = 3 або α = 2 (у даному випадку α = 3).
Характерною властивістю інтегрального показника є те, що його значення
знаходиться в інтервалі від 0 до 1. Він набуває високих значень, якщо значення

Таблиця 3. Інтегральні показники ефективності кредитної політики ВАТ “ВАБанк”*
Показники

2000 р.

2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р.

2005 р.

Інтегральний показник
ризику кредитного портфеля

0.40

0.38

0.42

0.53

0.35

0.53

Інтегральний показник
дохідності кредитного портфеля

0.39

0.62

0.72

0.64

0.64

0.59

Загальний інтегральний
показник ефективності
кредитної політики банку

0.39

0.49

0.55

0.58

0.47

0.56

* Побудовано на підставі даних, опублікованих у “Віснику НБУ” та річних звітах ВАТ “ВАБанк”
за 2000—2005 рр.
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Схема 3. Етапи технології обчислення інтегрального показника ефективності
кредитної політики банку за допомогою методу таксономії

показників по системі в цілому близькі
до еталона, і низьких — якщо навпаки.
Інтегральні показники ефективності
кредитної політики, розраховані, наприклад, для ВАТ “ВАБанк”, подано у
таблиці 3. Наведені у таблиці 3 дані
свідчать про підвищення ефективності
кредитної політики банку протягом
2000—2005 рр.
Із графіка 2 випливає, що найвищому
значенню загального інтегрального показника ефективності кредитної політики банку (2003 р.) відповідають значення інтегрального показника ризику кредитного портфеля та інтегрального показника дохідності кредитного портфеля, які найбільше наближені до еталону.
Тобто банк проводить ефективнішу кредитну політику за умови дотримання до-

пустимого рівня ризику, який при цьому
прагне до мінімального значення, тобто
Δri  min. У разі значного відхилення
показникiв ризику або дохiдності кредитної політики банку від еталонних значень досягається посереднє значення загального інтегрального показника ефективності кредитної політики банку.
За результатами побудови інтегрального показника ефективності кредитної
політики можна зробити такі висновки:
1. З метою підвищення ефективності
кредитної політики необхідно впроваджувати заходи, спрямовані на зниження
рівня ризику кредитного портфеля, а саме: нарощувати власний капітал, збільшувати обсяги розміщення у кредитний
портфель коштів, залучених на строкові
вклади (при цьому банки мають прово-

Графік 2. Динаміка інтегральних показників ефективності кредитної політики
ВАТ “ВAБанк”
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дити політику, спрямовану на залучення
коштів на триваліший термін, тобто формувати так звані “довгі” депозити, що
дасть змогу використовувати їх для кредитування капітальних вкладень, а також мінімізувати ризик ліквідності);
2. Необхідно чітко визначати процедури, норми та повноваження персоналу банку під час оцінки рівня ризику за
кожною окремою кредитною операцією, завдяки чому можна підвищити обґрунтованість рішень про надання кредиту, зменшити обсяги резервів
для покриття кредитних ризиків і, як
результат, збільшити рівень якості кредитного портфеля;
3. Слід здійснювати постійний контроль за станом кредитного портфеля з
метою відстеження сигналів про погіршення його якості (реалізація кредитного моніторингу), що дасть змогу знизити питому вагу проблемних кредитів у
кредитному портфелі банку;
4. Високі кредитні ризики, які навіть
компенсуються підвищеним рівнем
дохідності кредитного портфеля, не
завжди свідчать про високу ефективність
кредитної політики, адже у разі настання прийнятих кредитних ризиків банк
зазнає збитків, наслідком яких може бути фінансова криза і навіть банкрутство.
Отже, запропонований методичний
підхід до оцінки ефективності кредитної політики на основі побудови інтегрального показника дає змогу зробити комплексну оцінку кредитної діяльності банку, а також надає важливу
інформацію для обґрунтування пріоритетів при формуванні його політики та
стратегії на кредитному ринку.
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Дослiдження/

Інтервальні оцінки ризиків
в інноваційних банківських проектах
итанням управління ризиками
українські вчені приділяють значну увагу. Опубліковано низку
праць, зокрема — В.В.Вітлінського і
Г.І.Великоіваненко [4], О.С.Шапкіна і
В.О.Шапкіна [6], І.Ю.Івченко [3],
А.В.Матвійчика [5] та інших. Серед
іноземних праць на цю тему можна
виділити дослідження Крішнана,
Річкена і Томсона (C. N. V. P.Krishnan,
H.Ritchken, J. B.Thomson) [8], Бойда і
Де Ніколо (John H. Boyd, Gianni De Nicolo) [7], Льюєлена (K.Lewellen) [9].
За браком методики управління ризиками в інноваційних банківських
проектах необхідно будувати інтервальну оцінку інноваційного ризику
за кожним із його факторів, коли вони
з’являються у певних комбінаціях або
з певною ймовірністю. Мета даного
дослідження — побудова інтервальної
оцінки управління інноваційним ризиком у діяльності комерційного банку на
основі використання апарату теорії
ймовірності.

П

Ольга
Меренкова
Викладач-стажист кафедри
економічної кібернетики Української
академії банківської справи
Національного банку України

Розвиток нових банківських продуктів та поліпшення якості існуючих банківських послуг — важливі
складові ефективного функціонування банківських установ. Нові технології обслуговування впроваджуються повільно внаслідок
зміни структури банківських ризиків, пов ’язаної з
низькою якістю нових продуктів, недосконалістю нових способів здійснення банківських операцій, недостатнім платоспроможним
попитом користувачів на
інноваційні банківські послуги, а також недостатнім обґрунтуванням ефективності інноваційних проектів унаслідок використання традиційних методів їх оцінки, недосконалості правового регулювання. Це зумовлює необхідність у дослідженні процесу ефективного управління
ризиками на основі інтервальних оцінок.
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КАТЕГОРІЇ РИЗИКІВ
В ІННОВАЦІЙНИХ
БАНКІВСЬКИХ ПРОЕКТАХ
фективне управління ризиками —
важливий аспект діяльності комерційних банків. Цей процес охоплює як моніторинг, так і мінімізацію
та вартісну оцінку ризиків, що впливає
на прибутковість і розвиток банківської
системи країни. Оскільки поліпшення
діяльності банків пов’язане саме з упровадженням інноваційних банківських проектів (нових технологій
банківського обслуговування), особливої уваги заслуговує управління ризиками в цих проектах, яке полягає в
застосуванні сукупності методів і прийомів прогнозування появи ризикових подій та вжитті відповідних заходів
щодо ліквідації чи зниження їх негативних наслідків.
Втілення інноваційних банківських
проектів неможливе без урахування
притаманних банківському бізнесу ри-

Е

зиків, що за стандартом банківського
нагляду Базель ІІ класифікуються як
системний, стратегічний, кредитний,
ризик країни, ринковий, процентний,
ризик ліквідності, валютний, операційний, правовий, репутаційний.
У процесі впровадження інноваційних банківських проектів виділяють чотири категорії ризиків:
— стратегічний, обумовлений неможливістю подальшого розвитку
впроваджуваних технологій згідно з
ринковими вимогами;
— операційний, обумовлений недосконалістю нових способів здійснення
банківських операцій;
— репутаційний, обумовлений тим,
що інноваційні банківські послуги можуть не знайти платоспроможного попиту в ситуації, коли користувачі надають перевагу відомим, широко вживаним технологіям;
— правовий, обумовлений недостатнім обґрунтуванням ефективності
інноваційних проектів унаслідок використання традиційних методів їх
оцінки, які не враховують особливостей упровадження саме інноваційних
банківських проектів.
З метою ефективного врахування
зазначених категорій ризиків пропонуємо систему показників та критеріїв
оцінки факторів ризиків в інноваційних банківських проектах (див. таблицю 1).

БАЙЄСІВСЬКИЙ АНАЛІЗ
ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ОЦІНКИ
РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНИХ
БАНКІВСЬКИХ ПРОЕКТІВ
озглянемо байєсівський аналіз [1]
як один з методів оцінки ризиків
інноваційних банківських проектів.
Якщо ймовірність втрат за умови, що
присутній певний фактор ризику, —
PB(H1)(відповідно PB(H2) — коли втрати відсутні), то B=(B1,B2,B3,B4). За теоремою Байєса
P(H1)PH1(B)
.
PB(H1) =
P(B)

Р
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Таблиця 1. Показники оцінки факторів ризиків в інноваційних банківських проектах
Категорія ризиків
Стратегічний ризик — неможливість подальшого
розвитку впроваджуваних технологій згідно з
ринковими вимогами (В1)
Операційний ризик — недосконалість нових
способів здійснення банківських операцій (В2)
Репутаційний ризик — інноваційні банківські послуги можуть не знайти платоспроможного попиту
в ситуації, коли користувачі надають перевагу
відомим, широко вживаним технологіям (В3)
Правовий ризик — недостатнє обґ рунтування
ефективності інноваційних проектів унаслідок
використання традиційних методів їх оцінки,
які не враховують особливостей впровадження
саме інноваційних банківських проектів (В4)

PB(H1) =

P(H1)×PH1(B) P(H1)× pH1(B)
= 2
=
×
P(Hi)
P
(B)
P(B)
Σ
Hi
t =1

P(H1)×PH1(B)
=
=
p(H1) × pHi(B) + p(H2) × pH2(B)
1
. .
=
P(H2) × PH2(B)
1+ P(H1) × P (B)
H1
P(H1) = yi, P(B) = hi ,
де yi(i = 1÷ n) — імовірність грошових
втрат банку від настання події Ai(i =1÷ n)
настання фактора i, bi — ймовірність
події Bi при втратах, gi — коли втрат
немає, то отримаємо:
n
∏
P(H2) × pH2(B) P(H2) i=1PH2(Bi)
× n
=
=
P(H1) × pH1(B) P(H1) ∏PH1(Bi)
i=1

P(H2) n PH2(Bi) P(H2) n bi Bi 1−bi
=
×∏
=
∏
P(H1) i=1 PH1(Bi) P(H1) i=1 gi 1−gi

1-Bi

()( )

Bi

( )( )

1− y n b
= y i ∏ gi
i i=1
i

1−bi
1−gi

=

1−Bi

.

Отже, ймовірність втрат за умови,
що є певний фактор ризику, розраховується за формулою:
1
. (1)
PB (H1) =
1−Bi
Bi
1−bi
1− yi 4 bi
1+ y ∏ g
1−gi
i i=1
i

Фактор ризиків
збільшує рівень ризику
зменшує рівень ризику
Переваги (кількість) від
Усі можливі переваги (кількість)
упровадження нового
від використання наявних і
банківського продукту
нових банківських продуктів
Доходи від нових способів
Витрати від нових способів
здійснення банківських
здійснення банківських
операцій
операцій
Пропозиція інноваційних
Попит на інноваційні банківські
банківських послуг
послуги

Критерії оцінки
В1 – 1 < 0 — високий ризик;
В1 – 1 > 0 — низький ризик
В2 – 1 < 0 — високий ризик;
В2 – 1 > 0 — низький ризик
В3 – 1 > 0 — високий ризик;
В3 – 1 < 0 — низький ризик

В4 = 1 (високий ризик) — інноваційний проект визнано неефективним;
В4 = 0 (низький ризик) — інноваційний проект визнано ефективним

Аналізуючи дані, наведені в таблиці
2 та на графіку 1, доходимо висновку,
що при впровадженні інноваційних
банківських проектів можливі п’ять
рівнів ризиків: 0 (ризику немає), 0.0313
(низький рівень ризику), 0.0625 (рівень
ризику, за якого потрібен підвищений
контроль), 0.0938 (високий рівень ризику), 0.1250 (дуже високий рівень ризику).

ІНТЕРВАЛЬНІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ
В ІННОВАЦІЙНИХ
БАНКІВСЬКИХ ПРОЕКТАХ
рахувати особливості управління ризиків в інноваційній діяльності
банків можна також не за точковими, а за інтервальними оцінками, які забезпечують гнучкий підхід до прийняття інвестиційних рішень [1]. Таким методом є модель залежності ризику R(t) від
очікуваної прибутковості D:
(2)
R(t ) = α + βD + ε ,
де α — коефіцієнт зміщення, який відображає максимально допустиму межу
ризику проведення інвестування;

В

Таблиця 2. Рівні ризиків для всіх
можливих комбінацій факторів ризиків
Номер B1
проекту

B2

B3

B4

Ризик

1
2

0
0

0
0

0
0

0
1

0.0000
0.0313

3

0

0

1

0

0.0313

4

0

0

1

1

0.0625

5

0

1

0

0

0.0313

6

0

1

0

1

0.0625

7

0

1

1

0

0.0625

8

0

1

1

1

0.0938

9

1

0

0

0

0.0313

10

1

0

0

1

0.0625

11

1

0

1

0

0.0625

12

1

0

1

1

0.0938

13

1

1

0

0

0.0625

14

1

1

0

1

0.0938

15

1

1

1

0

0.0938

16

1

1

1

1

0.1250

β — коефіцієнт нахилу — величина,
яка відображає швидкість зміни доходу залежно від ризику;
ε — випадкова похибка.

Графік 1. Рівні ризиків інноваційних банківських проектів
0.14

()( )

0.12

Використовуючи формулу (1), отримаємо такі результати щодо рівнів ризиків для всіх можливих комбінацій факторів ризиків (див. табл. 2). Звернемося
до понять математичної логіки: число
наборів N з п аргументів x1,x2,...,xn
логічної функції дорівнює 2n, тому розглядаючи чотири фактори ризиків інноваційних банківських проектів, отримаємо N = 2n = 16 можливих комбінацій
урахування факторів ризиків.
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Рівні ризиків
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Таблиця 3. Залежність очікуваної прибутковості впровадження
інноваційного банківського проекту від ризику
Комбінації
факторів ризику
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ризик
R(t)
0.00
0.03
0.03
0.06
0.03
0.06
0.06
0.09
0.03
0.06
0.06
0.09
0.06
0.09
0.09
0.13

Коефіцієнт нахилу β
0.15
–0.41667
–0.20833
–0.20833
0
–0.20833
0
0
0.20833
–0.20833
0
0
0.20833
0
0.20833
0.20833
0.41667

0.1
–0.625
–0.3125
–0.3125
0
–0.3125
0
0
0.3125
–0.3125
0
0
0.3125
0
0.3125
0.3125
0.625

0.3
–0.208333333
–0.104166667
–0.104166667
0
–0.104166667
0
0
0.104166667
–0.104166667
0
0
0.104166667
0
0.104166667
0.104166667
0.208333333

Графік 2. Залежність очікуваної прибутковості впровадження інноваційного
банківського проекту від ризику та коефіцієнта нахилу
0.8

Очікувана прибутковість

0.6
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-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

Комбінації факторів ризику
0.15

Ризик
0.1

0.3

Графік 3. Залежність очікуваної прибутковості впровадження інноваційного
банківського проекту від ризику та коефіцієнта нахилу
8

Очікувана прибутковість
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Комбінації факторів ризику
Ризик
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ВИСНОВОК
правління ризиками в інноваційній
діяльності комерційного банку може базуватися на механізмі, який
передбачає аналіз різних факторів ризику і дає змогу виділити рівні ризику
впровадження інноваційних банківських продуктів, а також інтервальну
оцінку очікуваної прибутковості залежно від рівнів ризику та швидкості
зміни доходу від ризику.

У



0.4

0

Проаналізуємо залежність очікуваної прибутковості впровадження інноваційного банківського проекту D від
ризику R(t) та значень коефіцієнта нахилу β, якщо максимально допустима
межа ризику α = 0.0625 (див. табл. 3 і
графік 2).
Отже, очікувати прибутку від упровадження інноваційного банківського
проекту можна у тому разі, коли коефіцієнт нахилу β ∈ (0; 0.3], рівень ризику R(t) ∈ (0.0625; 0.1250]. Прибутковість
збільшуватиметься зі збільшенням
рівня ризику і при β  0 (див. графік 3).
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Нотатки з конференції/

Перспективи розвитку.
Погляд практиків і науковців
Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи
Національного банку України” (м. Суми).
Головний корпус.

очаток науково-практичної конференції був урочистим. Відкриваючи її, голова оргкомітету, ректор
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, доктор економічних наук, професор Анатолій Єпіфанов наголосив,
що десятирічна традиція проведення
таких наукових форумів є свідченням
того, що українська наука, зокрема
економічна, динамічно розвивається.
Рік у рік кількість учасників конференції збільшується, розширюється географія наукових центрів, представників яких щороку збирають Суми. У
ювілейній – десятій – конференції,
присвяченій актуальним питанням
розвитку банківської системи країни,
взяло участь понад 190 осіб. Серед них
– фахівці Національного банку та багатьох комерційних банків України,
наукових і аналітичних установ, вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Донецька, Севастополя, Сімферополя,
Одеси, Черкас, Полтави, Тернополя,
Сум, а також науковці з Білорусі та
Німеччини. На пленарному і секційних
засіданнях виступили з доповідями і
взяли участь в обговоренні понад 120
науковців і фахівців-практиків, серед
яких – академік НАН України А.А.Чухно, понад 20 докторів наук, професорів. Одне слово, десята науковопрактична конференція підтвердила
свою авторитетність і значущість для
вітчизняної економічної науки.
З нагоди ювілею та за постійну активну участь у роботі конференції почесними грамотами і пам’ятними медалями академії були нагороджені кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Севастопольського національного технічного
університету Анатолій Вожжов, заступник директора департаменту банківського регулювання і нагляду Національного банку України Ганна Карчева, доктор
економічних наук, професор, завідувач
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Підсумковим науковим форумом 2007 року, проведеним 22–23 листопада у
Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської
справи Національного банку України” (м. Суми), стала ювілейна – десята –
Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”.

кафедри фінансів і банківської справи
Дніпропетровського університету економіки та права Галина Крамаренко, заступник начальника управління департаменту з управління валютним резервом
та здійснення операцій на відкритому
ринку НБУ Олексій Лупін, який, зауважимо, був учасником усіх десяти конференцій, проведених академією.
З вітальним словом до учасників наукового зібрання звернулися виконавчий директор – директор Дирекції з
банківського регулювання та нагляду
Національного банку України Олександр Кірєєв, заступник голови Сумської міської ради Олег Сухонос.
Традиційно метою конференції стало фахове обговорення ключових питань сучасного стану банківської та
фінансово-кредитної систем, виявлення актуальних проблем і перспектив
розвитку.
Проблематика пленарного засідання була визначена доповідями, основні
тези яких пропонуємо вашій увазі.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ленарне засідання конференції
розпочалося з доповіді кандидата
економічних наук, доцента Олександра Кірєєва, присвяченої аналізу основних тенденцій та проблем розвитку банківської системи країни.
Оцінюючи реальний
стан сучасної банківської системи країни,
О.І.Кірєєв виділив основні позитивні тенденції, які необхідно
закріпити й розвивати у
перспективі. Зокрема
Олександр Кірєєв.
слід докладати зусиль
для збереження стабільного розвитку і
тенденції до зростання банківських активів, які за три квартали 2007 року зрос-

П

ли на 49% і сягнули обсягу 509 млрд.
грн. (71 млрд. євро). Високих темпів
зростання досягнуто завдяки збільшенню обсягів кредитування економіки та
населення.
Кредитний портфель банків системи
за зазначений період зріс на 56% і на 1
жовтня 2007 року становив 410 млрд.
грн. (57 млрд. євро), в тому числі обся-

Робоча президія конференції.

ги кредитів, наданих суб’єктам господарювання, збільшилися на 44% і становили 59% від загальної суми кредитного портфеля; кредити, надані фізичним
особам, зросли на 65% і дорівнювали
31% від зазначеного вище показника. За
сім останніх років кредитний портфель
банків України збільшився у 17 разів.
Стійкою є тенденція і до зростання
банківських зобов’язань: за 9 місяців
2007 року вони збільшилися на 54%,
сягнувши суми 450 млрд. грн. (63 млрд.
євро). Зокрема кошти суб’єктів господарювання зросли на 35% (до 105 млрд.
грн., або до 15 млрд. євро); кошти фізичних осіб – на 74% (до 140 млрд.
грн., або до 20 млрд. євро); кошти, отримані на міжбанківському ринку, –
на 76% (до 120 млрд. грн., або 17 млрд.
євро). За сім років зобов’язання банків
збільшилися у 15 разів, а депозити фізичних осіб – у 21 раз.
Неухильно поліпшується такий важливий для банківської сфери показник, як рівень регулятивного капіталу.
За станом на 1 жовтня 2007 року його
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Таблиця 1. Динаміка відношення основних показників розвитку
банківської системи до ВВП
01.01. 01.01. 01.01.
2001 р. 2002 р. 2003 р.
Активи
23.44 24.87 30.02
Кредитний портфель 13.90 15.72 20.70
Показники

01.01.
2004 р.
39.95
27.80

01.01.
2005 р.
41.03
28.19

01.01.
2006 р.
53.29
37.37

01.01.
2007 р.
63.48
50.33

01.09.
2007 р.
80.30
64.87

01.10.
2007 р.
83.12
67.29

Зобов’язання

18.01

19.43

23.88

33.07

33.62

45.02

55.54

71.12

73.78

Регулятивний капітал

3.03

3.93

4.47

5.02

5.27

6.30

7.68

9.86

9.98

Джерело: презентаційний слайд із доповіді О.І.Кірєєва на конференції.

обсяг по системі в цілому досяг суми 61
млрд. грн. (9 млрд. євро), тобто зріс
порівняно з початком року на 49%.
Причому темпи приросту регулятивного капіталу, – підкреслив доповідач,
– збігалися з темпами приросту активів банків. За сім останніх років регулятивний капітал банків України
збільшився у 12 разів.
Зростає й прибутковість банківської
системи. З початку 2007 року банки
отримали прибуток у розмірі 4.2 млрд.
грн., що в 1.4 раза більше, ніж за відповідний період минулого року.
Позитивною є загальна динаміка
відношення основних показників
діяльності банківської системи до валового внутрішнього продукту (див. таблицю 1).
Серед проаналізованих доповідачем
тривожних тенденцій, які потребують
активних запобіжних дій, – зростання
ризиків, пов’язане зі стрімким збільшенням обсягів кредитування, насамперед споживчих позичок, та кредитування в іноземній валюті; недостатній рівень концентрації банківського капіталу та його розпорошеність
між значною кількістю невеликих
банків; наявність суттєвих ризиків,
пов’язаних із розбалансуванням активів та пасивів за строками погашення; недостатній рівень корпоративно-

го управління, що спричиняє наявність
недоліків у системах ризик-менеджменту, внутрішнього контролю, випадки порушення законодавства та
нормативно-правових актів Національного банку України; недостатня прозорість банківського сектору.

ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ
ВПЛИВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ожливим позитивним і негативним впливам на діяльність банківської системи України присутніх у нашій країні банків із іноземним капіталом присвятив свою доповідь директор департаменту банківського регулювання і нагляду НБУ
Віктор Зінченко.
Він зробив глибокий аналіз динаміки
опанування банками з
іноземним капіталом
вітчизняних грошовокредитних ринків, яке
почалося з 1994 року.
Так, за станом на кі- Віктор Зінченко.
нець 2000 року в Україні діяв 31 банк з
іноземним капіталом. Тобто частка цих
банківських установ у загальній кількості вітчизняних банків, які мали
ліцензію на здійснення операцій, становила приблизно 20%. У тому числі

М

Таблиця 2.Банки України зі 100-відсотковим іноземним
капіталом
Назва банку
ЗАТ “ОТП Банк”
АКБ “Сітібанк (Україна)”
АТ “Каліон Банк Україна”
ТОВ “Унікредит Банк”
АБ “ІНГ Банк Україна”
ЗАТ “ПроКредит банк”
ЗАТ “Міжнародний Іпотечний Банк”
ЗАТ “Внєшторгбанк (Україна)”
ТОВ “Банк Ренесанс капітал”
ТОВ “БМ Банк”
ЗАТ “ХОУМ КРЕДІТ БАНК”
ВАТ “Кредит промбанк”
ВАТ “Ерсте банк”
ТОВ “Банк Руский стандарт”
ЗАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”
ЗАТ “ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК”

За станом на 01.10.2007 р.
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Країна походження
капіталу
Угорщина
США
Франція
Польща
Нідерланди
США, Великобританія
Кіпр
Росія
Нідерланди
Росія, Швейцарія
Нідерланди
Ірландія, Греція, Кіпр
Австрія
Росія
Нідерланди
Туреччина

діяло 7 банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом (4.5%).
В останні роки роль іноземного капіталу в розвитку банківської системи
України суттєво посилилася. За станом на 1 жовтня 2007 року кількість
діючих банків з іноземним капіталом
збільшилася до 44 (25.4 %). Серед них
16 банків (9.2%) — зі 100-відсотковим
іноземним капіталом (див. таблицю 2).
До переліку країн, що інвестують
капітал у банківську систему України,
лише протягом 9 місяців 2007 року долучилися: Люксембург (ВАТ “Банк
Універсальний”), Кіпр (ЗАТ “Банк
НРБ”), Австрія (ВАТ “Ерсте Банк”;
ВАТ “Електрон Банк”), Польща (ВАТ
АКБ “Прикарпаття”), Швеція (АКБ
“ТАС-Комерцбанк”), Грузія (ВАТ
“Універсальний банк розвитку та партнерства”), Греція (ВАТ “Міжнародний комерційний банк”), Кіпр (АК
“Київська Русь”).
Із зазначеного вище переліку вибули
АКБ “Правекс-банк” (зменшилася частка іноземного капіталу в статутному
капіталі) та АКБ “ХФБ банк Україна”
(внаслідок приєднання на правах філії до
ТОВ “Унікредит банк”).
За результатами 9 місяців 2007 року
сума іноземного капіталу в зареєстрованому статутному капіталі банків України збільшилася на 5 614.2 млн. грн.,
або на 76.3%, і на 01.10.2007 р. становила 12 974.4 млн. грн.
У зв’язку зі збільшенням протягом
трьох кварталів 2007 року суми іноземного капіталу його частка у загальному
зареєстрованому статутному капіталі
діючих банків України зросла з 27.6 до
35.0%.
Іноземний капітал в Україні представлений 23 країнами. Найбільшу частку в
загальній сумі іноземного капіталу ста-

Таблиця 3. Динаміка основних показників діяльності банків України
з іноземним капіталом протягом 9 місяців 2007 року
Показники

За станом на
01.01.2007 р.
Млн. грн. Відсоток від
загального
обсягу по
системі
банків

Активи

155 025.8

Кредити надані

123 349.6

45.7

203 061.2

49.5

Зобов’язання

138 058.7

46.4

221 518.6

49.2

32 506.2

42.3

44 636.5

42.5

41 250.2

38.9

56 674.9

40.4

1 803.4

43.5

1 845.8

44.0

Кошти суб’єктів

45.6

За станом на
01.10.2007 р.
Млн. грн. Відсоток від
загального
обсягу по
системі
банків
247 649.5

48.7

господарювання
Кошти фізичних осіб
Прибуток

Джерело: презентаційний слайд із доповіді В.О.Зінченка на конференції.
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БАНКИ УКРАЇНИ

новить капітал Австрії (19%), Кіпру
(16%), Франції (15%), Нідерландів (9%),
Росії (9%), Польщі (8%) та Швеції (6%).
Серед іноземних інвесторів, що
інвестували капітал у банківську систему України, – одна міжнародна фінансова організація, 65 компаній, фірм,
товариств, 28 банків, 6 фізичних осіб.
– Процеси глобалізації світової економіки не могли і не зможуть обійти ні
Україну, ні її фінансово-банківську систему, особливо якщо врахувати відкритість вітчизняної економіки, – підкреслив В.О.Зінченко. – Банківська
система України є першопроходцем у
багатогранному і складному процесі
прискорення інтеграції шляхом розширення присутності в ній іноземного капіталу. Її досвід надзвичайно важливий для суспільно-економічного розвитку країни в цілому. Тож він потребує
постійного вивчення і комплексу відповідних дій.
У цьому контексті доповідач проаналізував причини, що спонукають
іноземний капітал перетікати в нові
регіони, передусім – у банківські системи; визначив переваги та недоліки
цього процесу.
Серед переваг передусім такі:
• підвищення ефективності діяльності банків, зумовлене посиленням
конкуренції;
• надання ширшого спектра банківських послуг;
• поліпшення корпоративної культури та прозорості діяльності;
• здешевлення банківських послуг;
• удосконалення системи управління банківськими ризиками;
• запровадження міжнародного
досвіду фінансового оздоровлення, реорганізації та реструктуризації банків;
• підвищення ефективності банківського нагляду і регулювання банківської діяльності;
• посилення ролі національних банківських систем в розподілі іноземних
інвестиційних ресурсів;
• підвищення кваліфікаційного
рівня банківських працівників (адже
вони будуть вимушені працювати за
європейськими стандартами надання
банківських послуг);
• створення нових робочих місць
тощо.
Серед негативних факторів:
• присутність іноземних банків може послабити позиції ще недостатньо
розвинутої банківської системи країни;
• місцеві банки, які не спроможні
на рівних конкурувати з іноземними,
можуть збанкрутувати, що, у свою чергу, може призвести до фінансової нестабільності;
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У коференц-залі.

• зарубіжні банки завдяки конкурентним перевагам зможуть “відібрати”
найприбутковіші вітчизняні ринки та
клієнтів, залишивши місцевим обслуговування інших (більш ризикових)
клієнтів, посилюючи тим самим загальний рівень ризиків їх портфелів.
А в цілому прихід іноземних банків
на національний банківський ринок
може стати вагомим фактором прискорення процесів розвитку банківського
сектору.
З метою пом’якшення можливих негативних наслідків створення в Україні
філій іноземних банків і максимального використання їх потужного фінансового потенціалу, – зробив висновок В.О.Зінченко, – доцільним є посилення вимог щодо надійності новостворюваних іноземних банківських
установ шляхом встановлення відповідних критеріїв їх допуску на український ринок.

ІНШІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
і змістовною доповіддю щодо проблеми антиінфляційної політики
держави в перехідній економіці
виступив гість конференції – доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри державного регулювання
економіки підприємств Академії управління при Президентові Республіки
Білорусь Сергій Пелих. На його думку,
одним із найскладніших напрямів сучасної макроекономічної політики держави є розробка комплексу заходів, які
давали б змогу приборкувати інфляційні процеси. Проблема полягає в тому, що інфляція породжує безліч економічних процесів. І результат якогось
процесу стає водночас передумовою
його повторення на новому рівні. З огляду на це в сучасних макроекономічних системах інфляційні процеси
слід приборкувати за допомогою комплексу заходів. Першочергові з них
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такі: дедоларизація економіки; забезпечення зростання товарного покриття
грошової одиниці; зміцнення курсу
національної валюти щодо паритету
купівельної спроможності; проведення державою зваженої структурної
політики.
Заступник директора – начальник
управління регулювання діяльності
банків І та ІІ груп департаменту банківського регулювання і нагляду НБУ Ганна Карчева зупинилася на дослідженні
проблеми системної оцінки ризику
ліквідності банків, складовими якої є:
оцінка ризику ліквідності за допомогою обов’язкових економічних нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України; коефіцієнтний аналіз рівня ліквідності активів, стабільності пасивів банку, впливу значних концентрацій за активними
і пасивними операціями на ліквідність
банку; оцінка волатильності високоліквідних коштів; розрахунок локального та кумулятивного гепу на основі побудови таблиці відповідності
(розривів) активів і пасивів за сумами
та строками погашення (геп-аналіз).
Багато цікавих і змістовних доповідей було зроблено на засіданнях
секцій “Сучасний стан та перспективи
розвитку банківської системи в контексті економічного розвитку держави” та
“Грошово-кредитна політика у сприянні
економічному зростанню”.
У рамках конференції працювала і
секція “Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці”,
в роботі якої взяли участь науковці
ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій
і систем НАН України, Харківського
національного економічного університету, Харківського національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Харківського
національного університету ім. В.Н.Каразіна, Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля,
Прикарпатського національного університету та інші.
За підсумками роботи конференції
розроблено рекомендації щодо прийняття правових, економічних та управлінських рішень з метою підвищення ефективності функціонування банківської системи та посилення її ролі в
соціально-економічному розвитку економіки України.



Андрій Папуша,
“Вісник НБУ”.
Фото автора.
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МАКРОЕКОНОМIКА

Нотатки з конференції/

Глобалізація і банки: проблеми, перспективи
а традицією восени, у листопаді,
Черкаський інститут банківської
справи Університету банківської
справи НБУ провів міжнародну науково-практичну конференцію “Банківська система України в умовах глобалізації
фінансових ринків”. Ініціаторами наукового зібрання були Національний
банк України, Міністерство освіти і науки України, Асоціація українських
банків, Черкаська обласна державна
адміністрація, Державна вища професійна школа та Банк PKOBPSA (м. Ярослав, Польща).
Відкрила конференцію ректор Університету банківської справи НБУ Тамара Смовженко. З вітальним словом до
учасників звернулися директор Черкаського інституту банківської справи УБС
НБУ Микола Дмитренко та голова Черкаської обласної державної адміністрації
Олександр Черевко.
Подаємо нотатки з конференції, в яких
представляємо виступи на пленарних
засіданнях, а також основні пропозиції,
сформовані за результатами її роботи.

З

НОВА ПАРАДИГМА І НОВЕ
МОНЕТАРНЕ МИСЛЕННЯ
“Логіка економічного розвитку і формування нової парадигми грошово-кредитної політики” – такою була тема першої доповіді на пленарному засіданні, з
якою виступив доктор економічних наук, професор, заступник керівника Апарату Ради НБУ – керівник експертноаналітичного центру з питань грошовокредитної політики Андрій Гриценко. Доповідач, зокрема, простежив зв’язок ступеня соціально-економічного розвитку
суспільства і структури та способів мислення, в тому числі
монетарного, яке є
продуктом розвитку
індустріально-ринкової економіки, що
зумовлює його дещо
механістичний ха- Андрій Гриценко.
рактер. Це знаходить
відображення у категорійно-термінологічному апараті: грошова маса, монетарні інструменти, трансмісійний механізм, фінансові важелі тощо. Однак

46

нині починають складатися зв’язки
іншого характеру.
Формується нова економіка, котрій,
за визначенням Келлі, притаманні такі
риси, як глобальний характер змін, оперування невідчутними благами (ідеями,

Сергій Забудський, Олександр Черевко, Микола
Дмитренко.

інформацією, взаємовідносинами), тісне
взаємопереплетіння різних сегментів і
сфер діяльності. Але ж ідеальні блага,
інформаційні цінності мають суттєво
інші закономірності економічного буття. Якщо одна людина є власником певного матеріального блага, наприклад,
автомобіля, то інша людина уже не може мати цей же автомобіль. Якщо ж хтось
володіє якимись ідеальними благами,
наприклад, знаннями, і передає їх іншим, то власність на ці блага стає загальною. Ніхто власності не втрачає.
Нині інтенсивно формується мережева економіка, в якій функціонують
мережеві блага, котрі мають абсолютно
інші економічні властивості, ніж звичайні товари, – зазначив доповідач. Якщо зі збільшенням кількості звичайних
благ їх корисність зменшується, то кожне додаткове мережеве благо збільшує
корисність усіх благ. Наприклад, якщо
людина придбала мобільний телефон,
то корисність мобільних телефонів усіх
їх користувачів підвищилася, бо вони
можуть зв’язатися з більшою кількістю
абонентів. Водночас витрати на виробництво мережевих благ на стадії їх масового розповсюдження різко зменшується. Таким чином, корисність благ збільшується, а їх вартість зменшується. Крива попиту на мережеві блага бере початок із нульової відмітки осі координат і
має випуклий характер, а крива пропозиції, навпаки, схожа на криву попиту на
матеріальні блага. Зрозуміло, ціноутворення за таких умов має зовсім інші ме-

ханізми порівняно зі звичайними товарами. До цього треба додати зростання
значення нелінійних зв’язків, різноманітних синергетичних ефектів тощо.
Потреба в новій парадигмі уже певною мірою усвідомлена вченими, – наголошує дослідник. У 2003 році в Кембриджському університеті вийшла книга нобелівського лауреата Дж.Стігліца і
Б.Грінвальда “До нової парадигми в монетарній політиці”. В ній автори доводять, що в сучасній економіці ключове
значення для забезпечення економічних
трансакцій, пов’язаних із новими технологіями, починає відігравати кредит,
який стає певною мірою незалежним від
регулювання руху грошей. Через це втрачається колишня роль процентної ставки у регулюванні економічної активності, змінюється механізм досягнення
макроекономічної рівноваги тощо. На
жаль, ця книга не перекладена ні
російською, ні українською мовами. Але
її основні ідеї викладено в статті А.Гриценка і Т.Кричевської “Формування
інформаційно-поведінкової парадигми
монетарної політики”, надрукованої у
другому номері журналу “Економічна
теорія” за 2007 рік.
Проте інформаційно-поведінковий
підхід є лише однією складовою, що
відображає нові монетарні реалії. Поведінка суб’єктів господарювання залежить не тільки від інформації, яку вони
переробляють, а й від інституційного середовища (законів, норм, традицій, ментальних установок, формальних і неформальних правил поведінки тощо),
котре визначає характер опрацювання
інформації та прийняття відповідних
рішень. Це інституційно-поведінкова
складова монетарної політики. Ці дві
складові утворюють основу нової інформаційно-інституційної парадигми монетарної політики, яка йде на зміну механістичній парадигмі.
Загальна схема взаємодії у монетарному просторі включає суб’єктів господарювання; інститути, що визначають правила поведінки економічних агентів;
інформацію, яку суб’єкти господарювання одержують через інформаційне
поле і, перепустивши через інституційне
середовище, перетворюють у монетарні
рішення, – зазначив насамкінець доповідач Андрій Гриценко.
ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008
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ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ У
СВІТЛІ МОДЕЛЕЙ БЮДЖЕТНИХ
ОБМЕЖЕНЬ
країна швидко інтегрується у глобальний фінансовий простір. Сучасна фінансова стратегія країни повинна враховувати, по-перше, наслідки
поступового підпорядковування грошово-кредитної і фінансової системи України зовнішнім чинникам і критеріям;
по-друге, – тенденції розвитку зовнішнього фінансово-кредитного середовища, яке містить у собі як нові можливості, так і нові ризики й загрози, – наголосив у доповіді на
пленарному засіданні
заступник керівника
експертно-аналітичного центру з питань
грошово-кредитної
політики Ради Національного банку
України, доктор економічних наук, проОлег Яременко.
фесор Олег Яременко.
Важливою властивістю сучасного
глобального фінансового устрою є посилення ролі механізму так званих
м’яких бюджетних обмежень. Завдяки
відносно легкому доступу до глобальних джерел ліквідності гроші частково
втратили таку характеристику, як дефіцитність. Але якщо гроші не є дефіцитом, бюджетні обмеження набувають
для будь-якого суб’єкта умовного характеру. Тоді відповідно до моделі
м’яких бюджетних обмежень, свого часу запропонованої Корнаї, дефіцитними стають усі інші ресурси, а ціни на
них – нерівноважними.
Така модель породжує низку серйозних наслідків. По-перше, макроекономічну нерівновагу як результат деструкції цінового каналу, коли грошові
ціни диктують суб’єктам перекручену
інформацію. У цих умовах рух попиту
та пропозиції вже не може забезпечити оптимальної мобільності ресурсів,
що нерідко спричиняється до помилкових інвестицій. По-друге, серед таких наслідків – накопичення диспропорцій, які частково приховуються за
рахунок “накачування” ліквідності та
активізації інфляційних процесів. Потретє, серйозним наслідком є глибока
інституційна деструкція на мікрорівні,
коли жити “не по статку” стає нормою. Рівень професійного менеджменту знижується, тому що завжди можна
відносно легко трансформувати актуальні ризики помилкових дій у потенційні або довгострокові, відтягуючи їх реалізацію за рахунок кредиту-
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вання і перекредитування.
Що ж відбувається з ліквідністю та
бюджетними обмеженнями у глобальній економіці? Сьогодні грошей
вистачає на всіх. Невипадково Федеральна резервна система США, заявляючи про підвищення прозорості монетарної політики, водночас обмежує
інформацію щодо грошових агрегатів.
Зовнішній борг США перевищує 10
трлн. доларів, а питання про прогнозні
терміни скорочення хоча б частини цього боргу вважається або риторичним,
або провокаційним. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу США у
2006 році становив 838 млрд. доларів.
Водночас зовнішній борг Китаю, який
наблизився до США за рівнем ВВП за
паритетом купівельної спроможності
(10 трлн. доларів проти 13 трлн. доларів), становить лише 300 млрд. доларів,
тобто в 30 разів нижчий.
Сполучені Штати Америки як
суб’єкт глобальної економіки самі живуть за моделлю м’яких бюджетних обмежень та навчають цьому інших. Аргентинська криза стала історичною межею не за своїми масштабами, а внаслідок принципової відмови Аргентини
від своїх боргів. Міжнародна фінансова спільнота не знайшла ніяких дієвих
важелів проти цього скандального
прикладу відвертого невиконання боргових зобов’язань.
На перший погляд, розмірковує аналітик, питання “поганих” боргів не
загрожує стійкості глобальної фінансової системи, тому що завдяки сучасним фінансовим інструментам можна

Робоча президія конференції.

фондувати навіть безнадійні борги. Але
така глобальна дифузія ризиків є надто поганою ознакою, адже економічна
система без ризиків не може бути
рівноважною.
Україна теж не останній учень у глобальній школі м’яких бюджетних обмежень. Наш валовий зовнішній борг уже
перевищує 60 млрд. доларів і продовжує зростати далі. Завдяки кредитуванню населення динаміка споживання в країні останніми роками набагато
випереджає зростання доходів, яке, в
свою чергу, набагато перевищує зрос-

тання ВВП. Це сприяє накопиченню
макроекономічних диспропорцій – як
очевидних, так і прихованих. Тому наша національна стратегія повинна
орієнтуватися, по-перше, на ідеологію
інноваційно-інвестиційного розвитку
та відновлення тісного зв’язку між темпами зростання споживання в країні та
темпами зростання ВВП і продуктивності праці; по-друге, на жорсткий контроль за динамікою зовнішнього
боргу з урахуванням сукупного фінансового ризику країни. Інакше можуть
виникнути непередбачувані макроекономічні явища, у тому числі й руйнівного характеру, – підсумував свої наукові дослідження експерт.

СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ро це йшлося у доповіді директора
департаменту банківського регулювання і нагляду Національного
банку Віктора Зінченка. Зокрема, доповідач зупинився
на основних тенденціях розвитку банківської системи України за дев’ять місяців 2007 року. Він
був не голослівним, а
оперував цікавими
для учасників конференції статистичВіктор Зінченко.
ними даними.
Регулятивний капітал банків за дев’ять
місяців попереднього року збільшився
до 61 млрд. гривень, або майже на 49%
(за відповідний період 2006 року – на
31%); значно зросли темпи нарощення зобов’язань – майже на 51%.
Кошти фізичних осіб протягом
дев’яти місяців 2007 року збільшилися
до 140 млрд. гривень і становлять 31%
від зобов’язань банків. Строкові кошти фізичних осіб становлять 77% від
загальної суми залучених банками
коштів населення. Частка коштів, залучених на міжбанківському ринку, в
структурі зобов’язань збільшилася з 23
до 27%, а строкові вклади (депозити)
інших банків та кредити, отримані від
інших банків, – на 76% (до 120 млрд.
гривень).
Значно поліпшилися якісні характеристики кредитування реального сектору економіки, а також населення. Із
початку 2007 року кредитні операції
банків зросли на 56% – до 410 млрд.
гривень, а їх частка в активних операціях банків – майже до 78%. Кредити, надані фізичним особам, збільши-
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пасивів за строками погашення;
– невисокий рівень корпоративного управління, що призводить до недоліків у системах ризик-менеджменту, внутрішнього контролю, а також до
випадків порушення законодавства та
нормативно-правових актів НБУ.

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
В УПРАВЛІННІ БАНКОМ
октор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економічної
кібернетики та статистики Гуманітарного університету “Запорізький
інститут державного та муніципального
управління” Людмила Сергєєва досліджувала методи когнітивного моделювання. Комерційний банк – це дуже складна соціально-економічна система, джерелами складності
якої є: велика кількість та індивідуальна
активність елементів
і підсистем, а також
складність та невизначеність зв’язків між
підсистемами. При
аналізі взаємозв’язків Людмила Сергєєва.
виникає низка питань, без вирішення
яких неможливо побудувати адекватну
модель управління банком, зокрема модель управління ризиками. Основні з
цих питань – наявність зв’язку, його
спрямованість, сила та знак (“+” або
“–“), що означає позитивний чи негативний вплив одного елемента системи
на інший.
Застосування методів когнітивного
моделювання дає змогу отримувати
відповіді на ці та багато інших питань,
пов’язаних із властивостями структури
складної системи. Когнітивна модель
(або когнітивна карта) системи становить орієнтований знаковий (зважений)
граф, вершини якого відповідають елементам (підсистемам, факторам) досліджуваної системи, а дуги – взаємозв’язкам
між ними.
У своїй доповіді професор уперше
запропонувала застосування методів
когнітивного моделювання до аналізу
процесу управління кредитним ризиком комерційного банку, визначивши
дев’ять основних етапів побудови моделі та розкривши зміст і особливості
виконання кожного етапу.
Побудовану модель можна застосовувати для проведення стрес-тестування:
за умов зважування дуг графу не знаками, а числами, які відображають ступінь
підсилення/зменшення збурення.
Когнітивне моделювання – це універсальний метод побудови змістов-
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лися на 65% – до 128 млрд. гривень, а
їх частка в кредитних операціях – із 29
до 31%. Кредити, надані суб’єктам господарювання, зросли на 44% – до 242
млрд. гривень, а їх частка в кредитних
операціях зменшилася з 62 до 59%.
На розвиток банківської системи
впливали й такі чинники:
• поліпшення якості кредитів (частка проблемних кредитів зменшилася
з 1.7 до 1.5%);
• зростання прибутковості банків (із
початку 2007 року доходи перевищили
витрати на 4.2 млрд. гривень, що на
41% більше, ніж за відповідний період
минулого року);
• зростання привабливості банківського сектору України для іноземних
інвесторів (із початку 2007 року частка
іноземного капіталу у статутному капіталі
банків збільшилася з 27.6 до 35%).
За станом на 01.10.2007 р. в Україні
ліцензію Національного банку на
здійснення банківських операцій мали
44 банки з участю іноземного капіталу,
або 25% від загальної кількості банків,
що мають ліцензію (174 банки), з них
16 банків – зі 100-відсотковим іноземним капіталом. Найбільшу частку в загальній сумі іноземного капіталу становить капітал Австрії (19%), Кіпру
(16%), Франції (15%), Росії (9%), Нідерландів (9%), Польщі (8%), Швеції
(6%) та Угорщини (5%).
Але, як наголосив доповідач, у діяльності українських банків залишається
ще чимало проблем. Найголовніші з них:
– зростання ризиків, пов’язаних зі
стрімким збільшенням обсягів кредитування – насамперед це стосується
споживчих кредитів та кредитування
в іноземній валюті;
– недостатній рівень концентрації
банківського капіталу та його розпорошеність між значною кількістю невеликих банків;
– наявність суттєвих ризиків, пов’язаних із розбалансуванням активів та
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них моделей управління складними
соціально-економічними системами,
тому він є вельми перспективним для
застосування в управлінні комерційним банком.
***
Конференція продовжила роботу у
секційному режимі. На засіданні першої секції “Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку банківської
системи України. Банківська діяльність
в умовах глобалізації фінансових ринків”
виступили представники Центру наукових досліджень НБУ – начальник відділу
досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних
відносин Роман Лисенко, начальник організаційно-планового відділу Ігор Лис,
провідний економіст департаменту економічного аналізу та прогнозування Галина Богомаз, доцент кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської
справи НБУ Олексій Другов та інші.
На засіданнях секцій “Система
фінансового управління банку. Облік та
аудит банківської діяльності” та “Інформаційні системи: технології в банківській сфері. Забезпечення якісної
підготовки фахівців економічного профілю відповідно до вимог сучасної вищої освіти” з цікавими актуальними
дослідженнями виступили начальник
управління контролю ризиків Владислав Чемерис і головний економіст цього ж управління Олександр Башкіров
(Національний банк України), доцент
кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Лідія Клюско (м. Ірпінь, Національний університет державної податкової служби України),
заступник голови правління АКБ
“Індустріалбанк” Олександр Марковський (м. Запоріжжя), аспірант Університету банківської справи НБУ Віталій
Джулай (м. Київ), доцент кафедри банківської справи Ганна Білокінь, доцент
кафедри фінансів Олександр Харічкін з
Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ та інші науковці.

ПІДСУМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
результаті обговорення учасники
конференції внесли пропозиції щодо підвищення ролі банківської
системи у розвитку та реформуванні
економіки України. Зокрема, наголошено, що для забезпечення сталих та
високих темпів економічного розвитку країни слід зосередитися на стимулюванні не тільки поточного зростання, а насамперед на створенні макроекономічних засад для підвищення
темпів зростання у довгостроковому
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періоді. Для цього уряд і Національний банк мають докласти зусиль для
забезпечення цінової стабільності на
основі інфляційного таргетування.
Основним завданням грошово-кредитної політики має стати вдосконалення структури грошової маси, зокрема в
напрямі скорочення надлишкової маси поза банками. Це сприятиме не лише
ціновій стабільності, а й стане чинником
скорочення тіньового сектору економіки
і сталого економічного зростання.
Щодо вітчизняного валютного ринку, то він сьогодні наближається до стандартів ЄС, відзначили учасники конференції. Однак для його подальшого
розвитку необхідно, щоб Національний банк скоротив свою діяльність як
маркет-мейкер, включаючи встановлення курсів купівлі та продажу валюти, адже виконання ним подібної функції зменшує сферу діяльності інших
учасників ринку. Водночас, аби стимулювати розвиток валютного ринку, НБУ
має скоротити до мінімуму власні операції з банками, прийнявши ринкові
ціни, сприяти розвитку ринку інструментів хеджування ризику (валютних
деривативів) шляхом поступового скасування заборон та контролю над проведенням строкових валютних операцій.
Щодо фінансового ринку, то тут, як
наголосили учасники конференції, необхідна консолідація існуючих, здебільшого малоактивних, фондових бірж
шляхом добровільного злиття (зменшити їх кількість можна, зокрема, шляхом

відкликання ліцензії), щоб забезпечити
реальний рівень цін на фінансові інструменти. Існує також нагальна потреба у
створенні інститутів, які забезпечать
ефективне функціонування ринку капіталів на основі міжнародних норм.
Чимало виступів на конференції було
присвячено формуванню системи ризик-менеджменту банку в умовах глобалізації. У підсумку науковці дійшли
висновку, що це питання потребує якісно
нових підходів щодо вибору інструментарію управління ризиками. Те ж стосується інноваційної діяльності підприємств: необхідно створити ефективну
організаційно-функціональну модель
управління нею. Один із напрямів побудови такої моделі – створення Українського банку реконструкції і розвитку.
Власний механізм необхідно створити і для боротьби з відмиванням “брудних” грошей – ця пропозиція також
увійшла в резолюцію конференції.
Великого значення, наголосили учасники конференції, набуває нині банківське інвестування. Його розвиток стримується низькою капіталізацією, диспропорцією капіталу, технічною слабкістю фондового ринку.
Серед інших проблем – входження
фінансової системи України у світовий
простір, збереження темпів зростання
банківського кредитування, які сформувалися в останні роки. Це завдання
також потребує розробки дієвого механізму, який би контролював джерела
кредитних ресурсів. Зокрема, одним із

напрямів вдосконалення управління кредитними ризиками, зазначили науковці,
є розвиток ринку кредитних деривативів.
Ще одна з головних умов сталого
розвитку вітчизняної економіки – забезпечення бюджетно-фінансової стабілізації. Податкова система, стандарти
бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок мають суттєвий вплив на стабільність бюджетно-фінансових відносин
у суспільстві. Вихід України на світові
фондові біржі потребує від емітентів
цінних паперів ведення фінансової
звітності згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Таку ж
вимогу Світовий банк та інші західні
кредитори висунули й щодо позичальників. Усі розуміють: є бухгалтерський
і є податковий облік. Однак усі звикли, що паралельні книги або подвійний
облік у нас не ведеться. Міжнародна
податкова асоціація проголосила, що
господарські рахунки для цілей фінансової звітності мають служити вихідною
точкою для розрахунку оподатковуваного прибутку. Таким чином, реформування податкової системи України повинно йти шляхом її гармонізації з
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, наголошено у підсумковій резолюції науково-практичної
конференції.



Людмила Патрікац,
Милана Бойчук,
“Вісник НБУ”.
Фото Миколи Васильєва.

ОФІЦІЙНИЙ КУРС ГРИВНІ ЩОДО ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТ, ЯКИЙ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ОДИН РАЗ НА МІСЯЦЬ
(за листопад 2007 року)*
№
п/п

Код
валюти

Назва
валюти
100 левів (Болгарія)
100 бразильських реалів

Офіційний
курс

№
п/п

Код
валюти

371.9979
287.0949

17
18

434 LYD
470 MTL

155.4899

19

484 MXN

5.5684

20

496 MNT

Назва
валюти
100 лівійських динарів
100 мальтійських лір

1
2

100 BGL
986 BRL

3

051 AMD

4

410 KRW

5

704 VND

10000 в’єтнамських донгів

3.1390

21

554 NZD

100 новозеландських доларів

6

981 GEL

100 грузинських ларі

311.2481

22

586 PKR

100 пакистанських рупій

7

344 HKD

100 доларів Гонконгу

65.1585

23

604 PEN

100 перуанських нових сол

8

818 EGP

100 єгипетських фунтів

9

376 ILS

100 ізраїльських нових шекелів

10

356 INR

11

364 IRR

12

368 IQD

100 іракських динарів

13

196 CYP

100 кіпрських фунтів

14

417 KGS

100 киргизьких сомів

15

414 KWD

16

422 LBP

10000 вірменських драмів
1000 вонів Республіки Корея

Офіційний
курс
408.9069
1694.7438

100 мексиканських нових песо

47.1355

10000 монгольських тугриків

42.8293
387.4293
8.3210
167.5792

91.4110

24

642 ROL

100 румунських леїв

217.5893

126.9004

25

682 SAR

100 саудівських ріялів

134.9726

1000 індійських рупій

128.0913

26

760 SYP

100 сирійських фунтів

1000 іранських ріалів

0.5413

27

901 TWD

100 нових тайванських доларів

100 кувейтських динарів
1000 ліванських фунтів

9.8729
15.5900

0.4101

28

972 TJS

1245.3843

29

952 XOF

1000 франків КФА

11.0888

14.4305

30

152 CLP

1000 чилійських песо

10.2154

1821.7893

31

191 HRK

100 хорватських кун

3.3399

32

255

100 доларів США за розр. із Індією

100 таджицьких сомоні

146.5297

99.0677
404.0000

* Курс встановлено з 01.11.2007 р.
На замовлення “Вісника НБУ” матеріал підготовлено співробітниками департаменту валютного регулювання Національного банку України.
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Офіційний курс гривні
який встановлюється Національним банком
№
п/п

Код
валюти

1

036 AUD

100 австралійських доларів

2

826 GBP

100 англійських фунтів стерлінгів

3

031 AZM

100 азербайджанських манатів

4

974 BYR

10 білоруських рублів

5

208 DKK

6
7

Назва валюти
01.11.2007 р.

02.11.2007 р.

03.11.2007 р.

04.11.2007 р.

05.11.2007 р.

465.9430

466.1215

466.1215

466.1215

465.8445

1046.2835

1051.9375

1051.9375

1051.9375

1051.9199

594.6773

594.7474

594.7474

594.7474

594.8875

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

100 датських крон

97.8676

97.7181

97.7181

97.7181

98.0936

840 USD

100 доларів США

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

233 EEK

100 естонських крон

46.6282

46.5508

46.5508

46.5508

46.7315

8

352 ISK

100 ісландських крон

8.4227

8.5740

8.5740

8.5740

8.5780

9

124 CAD

100 канадських доларів

529.9052

533.0514

533.0514

533.0514

540.3810

10

398 KZT

100 казахстанських теньге

4.1774

4.1760

4.1760

4.1760

4.1736

11

428 LVL

100 латвійських латів

1038.9825

1036.8135

1036.8135

1036.8135

1040.9873

12

440 LTL

100 литовських літів

211.2991

210.9481

210.9481

210.9481

211.7671

13

498 MDL

100 молдовських леїв

44.0198

44.0983

44.0983

44.0983

44.1715

14

578 NOK

100 норвезьких крон

93.6431

93.0278

93.0278

93.0278

93.2283

15

985 PLN

100 польських злотих

200.5590

199.8084

199.8084

199.8084

200.3808

16

643 RUB

10 російських рублів

17

702 SGD

100 сінгапурських доларів

18

703 SKK

100 словацьких крон

19

792 TRL

100 турецьких лір

20

795 TMM

10000 туркменських манатів

21

348 HUF

1000 угорських форинтів

22

860 UZS

100 узбецьких сумів

23

203 CZK

100 чеських крон

24

752 SEK

100 шведських крон

25

756 CHF

100 швейцарських франків

26

156 CNY

27

392 JPY

28

978 EUR

29

2.0468

2.0458

2.0458

2.0458

2.0472

348.5612

348.5150

348.5150

348.5150

348.6005

21.8881

21.8353

21.8353

21.8353

21.9774

429.4893

428.4984

428.4984

428.4984

428.5988

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

29.0193

28.9078

28.9078

28.9078

28.9775

0.3943

0.3943

0.3943

0.3943

0.3943

27.0483

26.9504

26.9504

26.9504

27.1404

79.1372

78.9766

78.9766

78.9766

79.0219

435.2544

435.2324

435.2324

435.2324

437.0529

100 юанiв женьмiньбi (Китай)

67.6671

67.7609

67.7609

67.7609

67.7322

1000 японських єн

43.8209

43.8007

43.8007

43.8007

43.8153

100 євро

729.5735

728.3615

728.3615

728.3615

731.1895

960 ХDR

100 СПЗ

793.8017

792.9467

792.9467

792.9467

795.2956

16.11.2007 р.

17.11.2007 р.

18.11.2007 р.

19.11.2007 р.

1

036 AUD

100 австралійських доларів

450.0880

450.0880

450.0880

451.1711

449.7004

2

826 GBP

100 англійських фунтів стерлінгів

1034.1603

1034.1603

1034.1603

1032.9850

1035.7996

3

031 AZM

100 азербайджанських манатів

595.5189

595.5189

595.5189

595.5891

595.6594

4

974 BYR

10 білоруських рублів

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

5

208 DKK

100 датських крон

99.1949

99.1949

99.1949

99.2682

99.2938

6

840 USD

100 доларів США

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

7

233 EEK

100 естонських крон

47.2479

47.2479

47.2479

47.2867

47.2963

8

352 ISK

100 ісландських крон

8.3590

8.3590

8.3590

8.3085

8.2694

9

124 CAD

100 канадських доларів

517.9496

517.9496

517.9496

517.3231

516.8508

10

398 KZT

100 казахстанських теньге

4.1843

4.1843

4.1843

4.1853

4.1850

11

428 LVL

100 латвійських латів

1055.9484

1055.9484

1055.9484

1058.0230

1058.2397

12

440 LTL

100 литовських літів

214.1072

214.1072

214.1072

214.2828

214.3266

13

498 MDL

100 молдовських леїв

44.6393

44.6393

44.6393

44.6768

44.6883

14

578 NOK

100 норвезьких крон

92.4838

92.4838

92.4838

92.1217

91.6102

15

985 PLN

100 польських злотих

201.5896

201.5896

201.5896

201.7549

201.6093

16

643 RUB

10 російських рублів

2.0644

2.0644

2.0644

2.0599

2.0614

17

702 SGD

100 сінгапурських доларів

347.8097

347.8097

347.8097

347.7839

348.9212

18

703 SKK

100 словацьких крон

22.3412

22.3412

22.3412

22.3595

22.3290

19

792 TRL

100 турецьких лір

426.8300

426.8300

426.8300

426.6133

425.0830

20

795 TMM

10000 туркменських манатів

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

21

348 HUF

1000 угорських форинтів

29.0571

29.0571

29.0571

29.1095

29.1086

22

860 UZS

100 узбецьких сумів

0.3936

0.3936

0.3936

0.3936

0.3933

23

203 CZK

100 чеських крон

27.7670

27.7670

27.7670

27.7575

27.7236

24

752 SEK

100 шведських крон

79.9383

79.9383

79.9383

79.9114

79.7194

25

756 CHF

100 швейцарських франків

449.2947

449.2947

449.2947

450.9786

451.8145

26

156 CNY

100 юанiв женьмiньбi (Китай)

68.0339

68.0339

68.0339

68.0070

67.9803

27

392 JPY

1000 японських єн

45.6396

45.6396

45.6396

45.6770

45.7994

28

978 EUR

100 євро

739.2695

739.2695

739.2695

739.8755

740.0270

29

960 ХDR

100 СПЗ

799.1493

799.1493

799.1493

798.4581

800.2383

50

20.11.2007 р.
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ВАЛЮТНИЙ РИНОК

щодо іноземних валют,
України щоденно (за листопад 2007 року)
Офіційний курс
06.11.2007 р.

07.11.2007 р.

08.11.2007 р.

09.11.2007 р.

11.11.2007 р.

12.11.2007 р.

13.11.2007 р.

464.0939

468.0621

473.4516

469.2600

10.11.2007 р.
469.2600

469.2600

463.6350

445.7735

14.11.2007 р.
452.7148

15.11.2007 р.
455.2060

1050.9107

1054.2061

1062.6944

1063.7458

1063.7458

1063.7458

1058.6686

1045.1267

1046.7625

1044.9747

594.9576

594.9576

595.0277

595.1679

595.1679

595.1679

595.2381

595.3083

595.3083

595.4486

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

98.1506

98.5516

99.7399

99.3498

99.3498

99.3498

99.4783

98.7909

98.9807

99.6216

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

46.7606

46.9510

47.5158

47.3351

47.3351

47.3351

47.3899

47.0543

47.1447

47.4448

8.5253

8.6062

8.6049

8.5130

8.5130

8.5130

8.3965

8.2966

8.3615

8.4502

540.8768

544.8921

556.7328

543.4243

543.4243

543.4243

537.7023

527.5434

528.9735

528.7017

4.1736

4.1763

4.1836

4.1857

4.1857

4.1857

4.1829

4.1850

4.1867

4.1860

1041.1897

1045.8763

1058.9104

1055.4838

1055.4838

1055.4838

1056.5567

1048.1770

1050.3396

1058.0815

211.8987

212.7617

215.3212

214.5021

214.5021

214.5021

214.7508

213.2297

213.6392

214.9994

44.2559

44.2878

44.3667

44.4315

44.4315

44.4315

44.4476

44.4812

44.5001

44.5774

93.6145

94.4246

95.7328

95.6767

95.6767

95.6767

94.9231

93.5026

93.2676

93.6424

200.7474

201.9472

204.0513

203.6384

203.6384

203.6384

203.9025

202.0582

202.4018

203.7464

2.0472

2.0509

2.0602

2.0627

2.0627

2.0627

2.0658

2.0617

2.0588

2.0619

348.1864

348.8572

351.0203

350.7283

350.7283

350.7283

350.2392

348.7138

348.6240

349.2754

21.9779

22.1372

22.4049

22.3608

22.3608

22.3608

22.3718

22.3103

22.4443

22.5453

424.5106

430.6369

428.6313

426.6565

426.6565

426.6565

422.8396

416.8967

419.0975

427.2518

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

28.9279

29.1263

29.3117

29.2347

29.2347

29.2347

29.2259

28.9289

29.0106

29.2471

0.3940

0.3940

0.3940

0.3940

0.3940

0.3940

0.3940

0.3936

0.3936

0.3936

27.1230

27.2588

27.6031

27.5390

27.5390

27.5390

27.7400

27.6314

27.6368

27.8086

79.0283

79.4188

80.3438

79.9647

79.9647

79.9647

79.8092

78.9838

79.4842

80.2801

438.4515

441.0034

448.1650

446.1376

446.1376

446.1376

449.8523

448.8444

448.8035

451.2766

67.7392

67.7578

67.8569

68.0529

68.0529

68.0529

68.1437

68.1300

67.9358

68.0107

44.2375

44.0158

44.7679

44.6433

44.6433

44.6433

45.4290

46.1448

45.8284

45.4704

731.6440

734.6235

743.4610

740.6330

740.6330

740.6330

741.4915

736.2395

737.6535

742.3500

795.0590

796.4910

801.0088

800.8653

800.8653

800.8653

802.5159

799.9518

800.0596

801.1740

21.11.2007 р.

22.11.2007 р.

23.11.2007 р.

24.11.2007 р.

25.11.2007 р.

26.11.2007 р.

27.11.2007 р.

28.11.2007 р.

29.11.2007 р.

448.2455

441.3090

440.2237

440.2237

440.2237

440.7440

445.1737

440.7046

445.4354

30.11.2007 р.
445.2168

1041.1246

1039.4706

1042.1884

1042.1884

1042.1884

1038.3263

1044.1848

1045.3511

1043.3954

1041.2998

595.7296

595.7296

595.7296

595.7296

595.7296

595.7296

595.8702

595.9405

596.0109

596.0812

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

0.0235

100.1882

100.3578

100.4527

100.4527

100.4527

100.3145

100.5543

100.7332

99.8717

99.8027

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

505.0000

47.7192

47.8128

47.8612

47.8612

47.8612

47.7966

47.9128

48.0064

47.5965

47.5675

8.0319

8.1254

8.0075

8.0075

8.0075

8.0466

8.0810

8.0044

8.1045

8.2067

514.0396

511.0370

511.9391

511.9391

511.9391

511.6684

512.3163

508.6592

507.4431

509.5988

4.1874

4.1916

4.1964

4.1964

4.1964

4.1954

4.1937

4.1877

4.1822

4.1780

1067.8525

1071.0193

1071.0305

1071.0305

1071.0305

1070.3514

1072.6463

1075.3572

1066.3280

1065.0673

216.2426

216.6668

216.8862

216.8862

216.8862

216.5936

217.1202

217.5443

215.6868

215.5552

44.7176

44.7271

44.7604

44.7604

44.7604

44.7818

44.8076

44.8184

44.8634

44.8498

93.3887

93.0308

93.3106

93.3106

93.3106

92.9185

93.2719

92.9625

91.8561

91.9702

202.5068

202.7665

203.0819

203.0819

203.0819

202.5882

203.9370

203.2847

204.0953

204.0882

2.0669

2.0749

2.0767

2.0767

2.0767

2.0812

2.0773

2.0772

2.0729

2.0739

348.8658

347.6980

348.0662

348.0662

348.0662

350.2175

350.4125

349.7239

349.7504

348.4079

22.4872

22.3683

22.3749

22.3749

22.3749

22.2781

22.4225

22.3832

22.4051

22.3035

423.0269

418.8494

421.3495

421.3495

421.3495

419.7892

422.8987

411.6947

421.3190

423.5781

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

9.7115

29.2801

29.1944

29.1796

29.1796

29.1796

29.0643

29.1815

29.0373

29.1740

29.2444

0.3933

0.3933

0.3933

0.3933

0.3933

0.3933

0.3929

0.3929

0.3929

0.3929

27.9746

27.9342

27.9792

27.9792

27.9792

27.9478

28.0094

28.0621

28.1091

28.2134

80.4372

80.2948

80.2728

80.2728

80.2728

80.2522

80.7054

80.6503

79.7630

79.4404

455.0478

456.7477

457.9651

457.9651

457.9651

458.1880

457.8992

460.0864

452.3620

450.9355

68.0430

68.1417

68.1095

68.1095

68.1095

68.1882

68.2718

68.3909

68.2938

68.4058

45.8485

46.4894

46.4499

46.4499

46.4499

46.7789

46.5751

46.9138

45.9649

45.8689

746.6425

748.1070

748.8645

748.8645

748.8645

747.8545

749.6725

751.1370

744.7235

744.2690

804.7693

804.7693

804.7693

804.7693

804.7693

806.4619

807.0574

802.9842

803.0404

803.3521

На замовлення “Вісника НБУ” матеріал підготовлено співробітниками департаменту валютного регулювання Національного банку України.
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Дослідження/

Проблеми визначення платіжності
й обміну банкнот у роботі касирів
банківських установ
Людмила
Семенюк
Доцент кафедри банківської справи
Харківського інституту банківської
справи Університету банківської
справи Національного банку
України. Кандидат економічних наук

У роботі касирів банківських установ чи не найскладнішим завданням є визначення платіжності банкнот національної валюти, що надходять до кас
банку. Основним нормативним документом, яким керуються касири, є “Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку
України”, затверджені постановою Правління НБУ від 17.11.2004 р. № 547.
Проте на практиці нерідко виникають проблемні питання щодо правильності
застосування ознак платіжності до тієї чи іншої сумнівної банкноти і подальших дій касира щодо вилучення такої банкноти з обігу, необхідності передавання її на експертизу. З огляду на це автори статті розглядають різноманітні аспекти визначення платіжності й обміну банкнот національної валюти, пропонують відповідні шляхи підвищення ефективності роботи касирів.

БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ВАЛЮТИ В ОБІГУ
ьогодні в готівковому обігу країни
перебуває 22 види банкнот різних
номіналів та зразків, а також 13 видів банкнот додаткового випуску, які
містять зміни підписів Голови НБУ,
дати випуску та кольори дизайну тощо
(див. таблицю 1).
Виключне право введення в обіг
банкнот і монет, організація їх обігу та
вилучення з обігу належить Національному банку України, що закріплено у
статті 34 Закону України “Про На-

С

Олександр
Ключка
Головний експерт відділу готівкового
обігу та касових операцій управління
Національного банку України
в Харківській області

Таблиця 1. Банкноти національної валюти України в обігу
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

52

ціональний банк України” [1]. Перед
уведенням в обіг банкнот нового зразка, а також у разі внесення змін до їх
дизайну або захисту від підроблення
Національний банк України оприлюднює опис банкнот та розсилає їх зразки українським і центральним зарубіжним банкам, іншим установам. Введені в обіг банкноти стають законним
платіжним засобом і мають прийматися всіма учасниками готівкових розрахунків.
У процесі свого обігу гроші набувають ознак зношення та пошкодження
через різні механічні, хімічні і термічні
дії, у зв’язку з чим стають непридатни-

Зразок

1992 року
19
1992
1994–2001
років

Номінал (грн.)
та рік затвердження
зразка
1 грн. 1992 р.
2 грн. 1992 р.
5 грн. 1992 р.
10 грн. 1992 р.
20 грн. 1992 р.
1 грн. 1994 р.
1 грн. 1995 р.
2 грн. 1995 р.
2 грн. 2001 р.
5 грн. 1994 р.
5 грн. 1997 р.
5 грн. 2001 р.
10 грн. 1994 р.
10 грн. 2000 р.
20 грн. 1995 р.
20 грн. 2000 р.

Дата введення
банкнот в обіг

Виробник банкнот

2 вересня 1996 р.
2 вересня 1996 р.
2 вересня 1996 р.
2 вересня 1996 р.
2 вересня 1996 р.
2 вересня 1996 р.
1 вересня 1997 р.
1 вересня 1997 р.
6 липня 2001 р.
1 вересня 1997 р.
1 вересня 1998 р.
5 березня 2001 р.
1 вересня 1997 р.
8 листопада 2000 р.
1 вересня 1997 р.
20 листопада 2000 р.

“Канадієн банкнот
компані”*

БМД НБУ**
БМД НБУ
БМД НБУ
БМД НБУ
“Томас де ля Рю”***
БМД НБУ
БМД НБУ
“Томас де ля Рю”
БМД НБУ
БМД НБУ
БМД НБУ
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Продовження таблиці 1.
1
17
18

2
2003
та наступних
років випуску

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

—
—
—

3
1 грн. 2004 р.
1 грн. 2005 р.
(зразка 2004 р.)
1 грн. 2006 р.
(зразка 2004 р.)
2 грн. 2004 р.
2 грн. 2005 р.
(зразка 2004 р.)
5 грн. 2004 р.
5 грн. 2005 р.
(зразка 2004 р.)
10 грн. 2004 р.
10 грн. 2005 р.
(зразка 2004 р.)
10 грн. 2006 р.
(зразка 2004 р.)
20 грн. 2003 р.
20 грн. 2005 р.
(зразка 2003 р.)
50 грн. 2004 р.
50 грн. 2005 р.
(зразка 2004 р.)
100 грн. 2005 р.
500 грн. 2006 р.
50 грн.
100 грн.
200 грн.

ми для подальшого використання або
взагалі втрачають свою платіжність.
Доступність придбання високоякісних
принтерів, сканерів, міні-поліграфічних комплексів та наявність людей, які
через неправомірне виготовлення грошей хотіли б привласнити собі частину суспільного продукту, можуть спричинитися до появи високоякісних
підроблених банкнот. У цьому зв’язку
знання ознак справжності і платіжності
грошей має надзвичайно важливе значення для всіх учасників готівкових
розрахунків. Насамперед це стосується касирів банківських установ, які повинні не лише добре орієнтуватися у
розмаїтті банкнот, котрі перебувають в
обігу, а й знати критерії визначення
платіжності, вміти відрізняти платіжні
банкноти від неплатіжних, своєчасно
виявляти підроблені банкноти з метою
вилучення їх із подальшого обігу.

4
1 грудня 2004 р.
1 березня 2005 р.

5
БМД НБУ
БМД НБУ

22 травня 2006 р.

БМД НБУ

28 вересня 2004 р.
10 червня 2005 р.

БМД НБУ
БМД НБУ

14 червня 2004 р.
18 квітня 2005 р.

БМД НБУ
БМД НБУ

1 листопада 2004 р.
1 липня 2005 р.
(зразка 2004 р.)
Серпень 2006 р.

БМД НБУ

1 грудня 2003 р.
1 серпня 2005 р.

БМД НБУ
БМД НБУ

29 березня 2004 р.
1 грудня 2005 р.

БМД НБУ
БМД НБУ

20 лютого 2006 р.
15 вересня 2006 р.
2 вересня 1996 р.
2 вересня 1996 р.
22 серпня 2001 р.

БМД НБУ
БМД НБУ
“Томас де ля Рю”
“Томас де ля Рю”
“Томас де ля Рю”

БМД НБУ
БМД НБУ

Примітки:
* виготовлено канадською компанією з виробництва банкнот “Канадієн банкнот компані”;
** виготовлено на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України;
*** виготовлено на фірмі з виробництва банкнот “Томас де ля Рю” (Великобританія).
Джерело: Офіційний сайт НБУ (www.bank.gov.ua).

ПЛАТ ІЖНІСТЬ БАНКНОТ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ
основі поняття платіжності лежить
справжність грошей, під якою розуміють гроші, введені в обіг Національним банком України як законний
засіб платежу. Відповідно до “Правил
визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку Украї-

В

Схема 1. Банкноти національної валюти України, що перебувають в обігу

Банкноти національної валюти України, що перебувають в обігу
відповідно до постанови Правління НБУ від 17.11.2004 р. № 547

Неплатіжні

Платіжні

Придатні
для обігу

Не придатні
для обігу

Зношені

Значно
зношені

Неплатіжні
справжні

Ознаки зношення
та пошкодження
перевищують
установлені
критерії

Вилучені з обігу

Підроблені

Виготовлені різними
способами

Перероблені

Зі справжніх
банкнот шляхом
зміни деяких
реквізитів

З дефектом
виробника
Зразки банкнот

Справжні
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Таблиця 2. Ознаки зношення банкнот відповідно до критеріїв, установлених НБУ
Характеристика
Ознаки зношення, пошкодження
банкнот
Зношені
— Потертості, часткова втрата фарби на зображеннях, розпушення паперу,
втрата папером жорсткості;
— загальне або локальне забруднення, плями та написи (включаючи видимі в
ультрафіолетових променях) площею кожні понад 400 мм2, колір яких контрастує з кольором навколишнього зображення або навколишньої незадрукованої
ділянки банкноти;
— відбитки штампів площею понад 400 мм2, включаючи видимі в ультрафіолетових променях, крім штампів про погашення;
— надриви або надрізи довжиною кожний понад 5 мм, у тому числі склеєні;
— отвори та проколи, відірвані краї або кути, площа кожного з яких більша ніж 10 мм2.
Значно зношені — Банкноти з утраченими частинами, якщо разом з отворами (дірками) збереглася ціла частина банкноти, площа якої не менш як 55% її початкової площі;
— банкноти, розірвані та розрізані на дві або більше частин, включаючи склеєні,
якщо не менш як 55% загальної площі частин, що залишилися, безумовно належать одній банкноті;
— банкноти, складені (склеєні) з половин двох різних банкнот одного номіналу
і дизайну, розірваних (розрізаних) навпіл, загальною площею не менш як 92%
початкової площі банкноти;
— банкноти, пошкоджені вогнем, водою, різними рідинами або хімікатами тощо,
які спричинили деструкцію та обвуглення паперу на окремих ділянках або по всій
площі банкноти, якщо разом з пошкодженими ділянками збереглося не менш як
55% її початкової площі
Критерії зносу
Банкноти, які за своїми пошкодженнями не відповідають критеріям, встановлеперевищують
ним до зношених та значно зношених банкнот, зокрема:
встановлені НБУ — банкноти, що зберегли менше 55% від своєї початкової площі, включаючи і ті,
які складено з кількох частин;
— банкноти, що складено (склеєно) з половин двох різних банкнот одного номіналу і дизайну, розірваних (розрізаних) навпіл, загальною площею менше 92% тощо

ни”, затверджених постановою Правління Національного банку України від
17.11.2004 року № 574 (далі – Правила
платіжності), справжніми є паперові
грошові знаки, що мають прямокутну
форму встановленого розміру і виготовлені на спеціальному папері з елементами захисту, на яких зазначені реквізити
(найменування банку-емітента, назва
грошової одиниці, номінал, рік затвердження Головою Національного банку
зразка або рік виготовлення, серія та
номер), інші елементи дизайну і захисту. В свою чергу платіжними вважаються справжні банкноти, що за встановленими Національним банком України
критеріями можуть використовуватися
для розрахунків за всіма видами готівкових операцій або прийматися банками
до обміну та проведення інших банківських операцій [2].
Розглянемо банкноти національної
валюти, що перебувають в обігу, залежно від критеріїв справжності і платіжності (див. схему 1).
Справжні банкноти, введені в обіг
Національним банком України і які
ще не набули ознак зношення або
пошкодження, є платіжними і придатними для подальшого обігу, використовуються для розрахунків усіма учасниками готівкового обігу за всіма видами
готівкових операцій.
Встановлені правилами платіжності
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критерії зносу банкнот відображено в
таблиці 2.
Справжні банкноти, що перебувають в обігу, ступінь зносу та пошкодження яких відповідає критеріям, установленим Національним банком України (зношені та значно зношені банкноти), вважаються платіжними, але не
придатними для подальшого обігу і мають вилучатися банками шляхом
обміну на придатні з подальшим їх знищенням, так же, як і виявлені банкноти з дефектами виробника.
Неплатіжними, хоча й справжніми,
є банкноти, які набули в процесі обігу
ознак зношення та пошкодження, що
перевищують установлені Національним банком критерії, а також банкноти, які були вилучені Національним
банком України з обігу з певної, заздалегідь оголошеної, дати (наприклад,
українські купонокарбованці зразків
1991–1995 рр. було вилучено з обігу в
результаті проведення грошової реформи 1996 року).
Не можуть використовуватися як
засіб платежу і зразки банкнот із повною
системою ознак платіжності й захисних
елементів, які є контрольними примірниками банкнот відповідного номіналу. (Зразки банкнот виготовляються на замовлення НБУ, мають нульову
нумерацію та обов’язкове позначення за
допомогою перфорації або друку слова

“ЗРАЗОК” чи “SPEСIMEN”).
Зрозуміло, що не можуть бути платіжними підроблені (фальшиві) банкноти, які виготовляються з метою шахрайства та отримання нелегальних доходів і
потрапляють в обіг протизаконним шляхом, у зв’язку з чим украй важливим є
своєчасне виявлення таких банкнот та
вилучення їх з подальшого обігу.

ПІДРОБЛЕНІ (ФАЛЬШИВІ)
БАНКНОТИ
ідповідно до Правил платіжності
підробленими вважаються банкноти, виготовлені будь-яким способом, зокрема промисловим, усупереч
установленому законодавством України порядку та імітують (фальсифікують) справжні банкноти, введені
Національним банком України в обіг.
До підроблених відносять також перероблені банкноти, які за своїм зовнішнім виглядом можуть бути сприйняті як справжні. Правила платіжності
містять ознаки перероблених банкнот
(змінені зображення, що визначають
номінал, рік затвердження або виготовлення зразка, банк-емітент, інші
реквізити й елементи дизайну), а також способи їх переробки (наклеюванням, малюванням, друкуванням тощо). Проте, на наш погляд, перелік
цих ознак та способів переробки є неповним, оскільки не враховує сучасні
зразки підробок, які з’явилися останнім часом в обігу сусідніх країн,
зокрема в Росії, що не виключає можливості появи подібних підробок і в
нашій країні.

В

ДІЇ КАСОВИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
ПЛАТІЖНОСТІ Й ОБМІНУ
БАНКНОТ
ідповідно до “Інструкції про касові
операції в банках України”, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від
14.08.2003 р. № 337, касири банківських установ при здійсненні касових операцій мають забезпечувати визначення
справжності та платіжності банкнот;
своєчасну видачу клієнтам придатних
до обігу банкнот; безкоштовний обмін
клієнтам непридатних до обігу платіжних банкнот національної валюти на
придатні; вилучення сумнівних банкнот
і надсилання їх на дослідження [5].
Найскладнішим моментом у роботі
касира є визначення платіжності банкноти, яка має ознаки зношення або
пошкодження, тобто викликає певні

В
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Таблиця 3. Дії касового працівника відповідно до критеріїв справжності
і платіжності банкнот

Сумнівні
щодо
справжності

Не мають ознак
зношення та
пошкодження
Непридатні Зношені
для обігу
Значно зношені
З дефектами
виробника
Неплатіжні Критерії зносу
справжні
перевищують
встановлені Національним банком України
Виведені з обігу
Зразки банкнот
Підроблені Перероблені зі
справжніх банкнот
шляхом зміни
будь-яких реквізитів

сумніви щодо її платіжності, придатності для подальшого обігу, можливості обміну тощо. Необхідність прийняття рішення щодо такої банкноти
може стати доволі складним завданням для касира, оскільки потребує
спеціальних знань та відповідного
досвіду практичної роботи.
Банкноти, що надходять до кас банку, оцінюються касиром з точки зору
їхньої справжності і платіжності відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, зокрема Правил платіжності, та з використанням довідкової інформації, що надається Національним банком України.

Назва країни
США, Євросоюз,
Швейцарія, Данія
Японія, Швеція,
Австралія,
Туреччина

Україна,
Білорусь
Ісландія,
Сінгапур

Великобританія,
Канада

Передача на
експертизу як
сумнівних

Неплатіжні

Придатні
для обігу

Дії касового працівника
Вилучення з обігу

Платіжні

Характеристика
банкнот

Обмін на придатні
для обігу

Справжні

Види
банкнот

Використання для
розрахунків та
подальшого обігу

Справжність Платіжність

+

+

–

–

+

+

+

–

–
–

+
+

+
+

+/–
–

–

–

+/–

+/–

–
–
–

–
–
–

–
–
+

–
–
+

Процедура встановлення справжності і платіжності банкнот передбачає проведення певного комплексу дій,
які проводяться в два етапи.
На першому здійснюється безпосередній огляд банкноти без використання технічних засобів контролю
платіжності: на дотик; в умовах розсіяного денного (або штучного) освітлення; на просвіт; у відбитих променях
(косо падаюче світло).
На другому етапі проводяться дослідження банкноти за допомогою спеціальних приладів: в ультрафіолетових променях; у частині інфрачервоного спектра;
на наявність магнітного захисту.

Таблиця 4. Критерії обміну пошкоджених банкнот
Умови обміну пошкоджених банкнот
Відшкодуванню у розмірі 100% від зазначеного номіналу підлягають банкноти,
які зберегли в сукупності понад 50% від своєї початкової площі
Сума відшкодування залежить від збереженої площі пошкодженої банкноти:
– 100% від номіналу відшкодовують при пред’явленні 2/3 від початкової площі
банкноти;
– 50% – від 1/3 до 2/3 від площі початкової банкноти;
– 0% – менш як 1/3 від площі початкової банкноти
Відшкодуванню у розмірі 100% від зазначеного номіналу підлягають банкноти,
які зберегли в сукупності понад 55% від своєї початкової площі
Сума відшкодування залежить від наявності на збереженій частці пошкодженої
банкноти серійних номерів:
– 100% від номіналу відшкодовують при пред’явленні пошкодженої банкноти з
двома серійними номерами;
– 50% – при пред’явленні пошкодженої банкноти з одним серійним номером
Обміну у розмірі 100% підлягають пошкоджені банкноти, якщо встановлено, що
вони не обмінювалися раніше. Сума відшкодування встановлюється експертами банку – емітента банкнот

Джерело: [6, с. 37].
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За результатами проведених досліджень касир робить висновок щодо справжності і платіжності банкноти, можливості подальшого обігу, обміну, передачі
на експертизу тощо (див. таблицю 3).
Справжні платіжні банкноти, які
надходять до каси банку, розсортовуються за номіналами, кожен номінал –
на придатні до обігу, зношені, значно
зношені та з дефектами виробника, а
також відповідно до їх розмірів. Придатні та непридатні для обігу платіжні
банкноти формуються в окремі корінці
та пачки.
У разі виявлення справжньої неплатіжної банкноти, яка не викликає
сумнівів щодо справжності, її слід або
повернути пред’явнику (після нанесення на банкноту відбитка штампа
“неплатіжна” з назвою банку, датою,
номером штампа, підписом касового
працівника), або, за бажанням пред’явника, вилучити з обігу та передати на
дослідження до територіального управління НБУ.
Якщо в ході касових операцій виявлено сумнівні щодо справжності банкноти, вони вилучаються з обігу, не підлягають обміну на платіжні, пред’явнику не повертаються та обов’язково
передаються на дослідження до відповідного територіального управління
НБУ.
Обміну на придатні підлягають пошкоджені банкноти у відповідності з
критеріями, встановленими у Правилах
платіжності. В Україні діє порядок
обміну, згідно з яким такі банкноти
обов’язково направляються на дослідження до територіального управління
Національного банку України. Відшкодуванню у розмірі 100% від зазначеного номіналу підлягають лише ті банкноти, які зберегли в сукупності більш
як 55% від своєї початкової площі.
Такий порядок обміну пошкоджених банкнот дещо відрізняється від
аналогічних принципів, що застосовуються в інших державах світу (див.
таблицю 4). Однак спільним для всіх
країн є те, що пошкоджені (проблемні)
банкоти обовязково вилучаються і передаються на дослідження, а рішення
про їх обмін приймають експерти центральних банків держав.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТІЖНОСТІ Й
ОБМІНУ БАНКНОТ У РОБОТІ КАСИРІВ
ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

С

еред проблем, що постають перед
касирами банківських установ у
ході визначення платіжності й
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обміну банкнот національної валюти,
найважливішою, на наш погляд, є правильність застосування критеріїв зношення та пошкодження, закріплених у
Правилах платіжності. Складність
розв’язання цієї проблеми пояснюється тим, що застосування критеріїв зношення банкнот є певною мірою справою суб’єктивною, адже в Правилах
платіжності неможливо відобразити,
передбачити, описати й узагальнити
всі можливі варіанти пошкодження
банкнот, з якими можуть стикнутися
касири.
Проте від прийнятого рішення щодо
визнання банкноти платіжною або неплатіжною, придатною чи не придатною для подальшого обігу залежать подальші дії касира щодо використання
такої банкноти для розрахунків, можливості її обміну, необхідності вилучення
з обігу, передачі на експертизу.
Неправильні дії касирів можуть
призвести до негативних наслідків і
тягнуть за собою матеріальну відповідальність, так само, як і неправильно
прийняте рішення щодо обміну сумнівної банкноти. У цьому зв’язку надзвичайно важливим є постійне вдосконалення нормативної бази щодо визначення платіжності й обміну банкнот
національної валюти, яке має відбуватися з урахуванням реалій сьогодення.
Так, на нашу думку, необхідно внести уточнення до Правил платіжності
щодо обміну значно зношених бакнот,
оскільки з діючої редакції цих правил
не зовсім зрозуміло, хто саме (касир
банку чи експерт НБУ) має здійснювати обмін таких банкнот, у зв’язку з чим
виникають помилки в роботі касирів
банківських установ і зростає ймовірність прийняття ними підроблених
банкнот.
Вважаємо доцільним зазначити в
“Інструкції про касові операції в банках
України”, що проведення обміну значно пошкоджених (розірваних, розрізаних) банкнот національної валюти
здійснюється виключно територіальними управліннями Національного
банку України, окрім двох випадків:
• якщо банкноти зберегли цілу частину площею не менш як 55% від своєї
початкової площі;
• якщо банкноти розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглись
обидва однакові номери та серія і загальна площа яких є не меншою, ніж 55 %
від початкової площі банкноти.
Для забезпечення ефективного контролю за платіжністю і справжністю
банкнот під час приймання та оброблення готівки вкрай необхідним є тех-
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нічне оснащення робочих місць касирів
сучасними приладами, які дають змогу проводити дослідження банкнот. На
жаль, дуже часто касири банків мають
на своїх робочих місцях лише лупи та
простенькі детектори, за допомогою
яких важко розпізнавати всі захисні
елементи банкнот національної валюти. На нашу думку, назріла необхідність
уже сьогодні забезпечити касирів сучасними приладами, передусім детекторами та візуалізаторами, які дають
змогу здійснювати контроль за зображенням зі збільшенням (не менш як у
десять разів), візуалізацією інфрачервоного та ультрафіолетового захисту. У
цьому зв’язку пропонуємо включити
до “Інструкції про касові операції в
банках України” відповідні вимоги щодо технічного оснащення робочих
місць касирів.
Вирішенню проблеми визначення
платіжності банкнот сприятиме також
упровадження в банках автоматизованих систем з обробки готівки та високошвидкісних її сортувальників, що
дасть змогу не лише відсортовувати
готівку, а й виявляти неплатіжні та підроблені банкноти.
Важливого значення для вирішення
проблем платіжності й обміну банкнот
національної валюти має також професіоналізм касових працівників банківських установ. Згідно із чинним законодавством касири несуть повну
персональну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну з їх вини, у тому числі за наявність серед прийнятої
готівки неплатіжних банкнот і монет.
Отже, некомпетентність або недостатній професіоналізм касира обертається проти самого касира.
Як правило, банки допускають до
роботи з готівкою та іншими цінностями працівників, які знають ознаки
справжності і платіжності грошей, вимоги “Інструкції про касові операції в
банках України” та ознайомлені з внутрішніми положеннями про організацію
роботи зі здійснення касових операцій
у межах тих питань, що належать до їх
функціональних обов’язків. У більшості випадків від касирів не вимагається спеціальна освіта, а підвищення кваліфікації цієї категорії працівників з метою економії коштів здійснюється безпосередньо на робочому
місці.
З огляду на надзвичайну важливість
для готівкового обігу країни своєчасного вилучення неплатіжних, а також попередження появи та подальшого обігу
підроблених банкнот вважаємо за
доцільне внести до “Інструкції про касові операції в банках України” пункт

щодо обов’язкового підвищення кваліфікації касирів з питань визначення
платіжності й захисту від підробок
національної валюти. Навчання цієї
категорії працівників можуть здійснювати як кваліфіковані експерти територіальних управлінь Національного
банку України, так і навчальні заклади,
які отримали відповідний дозвіл НБУ,
мають спеціальні прилади для проведення експертизи грошей, відповідну матеріальну базу, штат викладачів
тощо.

ВИСНОВКИ
ля вирішення проблем, які виникають у процесі визначення платіжності й обміну банкнот, а також з
метою підвищення ефективності роботи касирів банківських установ вважаємо за необхідне:
• вдосконалити нормативну базу,
внісши відповідні зміни до Правил
платіжності з урахуванням реалій сьогодення;
• технічно оснастити робочі місця
касирів сучасними приладами, які дають змогу проводити дослідження захисних елементів;
• запровадити в банках автоматизовані системи з обробки готівки та встановити високошвидкісні сортувальники готівки, які дають змогу виявляти
підроблені банкноти;
• постійно підвищувати кваліфікацію касових працівників.

Д



Література
1. Закон України “Про Національний
банк України” / Офіційний сайт Верховної Ради України // www.rada.gov.ua.
2. Правила визначення платіжності
та обміну банкнот і монет Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. № 547, зі змінами
та доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України // www.rada.gov.ua.
3. Банкноты стран мира. Информационный бюллетень. – М.: БДЦ-пресс,
2005. – № 6 – 40 с.
4. Банкноты стран мира. Информационный бюллетень. – М.: БДЦ-пресс,
2006. – № 2 – 36 с.
5. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою
Правління Національного банку України
від 14.08. 2003 року № 337, зі змінами та
доповненнями / Офіційний сайт Верховної Ради України // www.rada.gov.ua.
6. Банкноты стран мира. Информационный бюллетень. – М.: БДЦ-пресс,
2004. – № 12 – 40 с.
ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

НУМІЗМАТИКА І БОНІСТИКА

План випуску пам’ятних і ювілейних монет України на 2008 рік
№
п/п

Тематика

Технічні характеристики
Номінал, Метал, маса дорогоцінного Діаметр,
грн.
металу в чистоті, г
мм

1

Лев Ландау

2

Cерія “Видатні діячі України”
Нейзильбер
31

2

Василь Стус

2

Нейзильбер

31

3

Сидір Голубович

2

Нейзильбер

31

4

Євген Петрушевич

2

Нейзильбер

31

5

Наталія Ужвій

2

Нейзильбер

31

6

Григорій Квітка-Основ’яненко

2

Нейзильбер

31

7

Гетьман Данило Апостол

10

8

Глухів

10

9
10

Рак
Рак

5
2

Серія “Герої козацької доби”
Срібло 925 проби; 31.1
38.61
Серія “Гетьманські столиці”
Срібло 925 проби; 31.1
38.61
Серія “Знаки Зодіаку”
Срібло 925 проби; 15.55
33
Золото 999.9 проби; 1.24
13.92

11
12

Лев
Лев

5
2

Срібло 925 проби; 15.55
Золото 999.9 проби; 1.24

33
13.92

13
14

Діва
Діва

5
2

Срібло 925 проби; 15.55
Золото 999.9 проби; 1.24

33
13.92

15
16

Терези
Терези

5
2

Срібло 925 проби; 15.55
Золото 999.9 проби; 1.24

33
13.92

17

Скіфське золото (богиня Апі)

2

Серія “Найменша золота монета”
Золото 999.9 проби; 1.24
13.92

18
19

Благовіщення
Благовіщення

10
5

Серія “Обрядові свята України”
Срібло 925 проби; 31.1
38.61
Нейзильбер
35

20

Родина Терещенків

10

21

600 років м. Чернівці

5

22

850 років м. Снятин

5

23

Рік Пацюка

5

24

100 років Київському зоопарку

2

25
26

Гриф чорний
Гриф чорний

10
2

27

За твором М.В.Гоголя
“Тарас Бульба”
“Ластівчине гніздо”
“Перші давньоруські монети”

20

28
29

ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

50
20

Серія “Славетні роди України”
Срібло 925 проби; 31.1
38.61
Серія “Стародавні міста України”
Нейзильбер
35
Нейзильбер

35

Серія “Східний календар”
Срібло 925 проби;15.55
33
Серія “Флора і фауна України”
Нейзильбер
31

Категорія якості
карбування

35 000

Січень

35 000

Січень

35 000

Лютий

35 000

Травень

35 000

Вересень

35 000

Листопад

Пруф

7 000

Жовтень

Пруф

7 000

Травень

Пруф
Спеціальний
анциркулейтед
Пруф
Спеціальний
анциркулейтед
Пруф
Спеціальний
анциркулейтед
Пруф
Спеціальний
анциркулейтед

15 000
10 000

Червень
Червень

15 000
10 000

Липень
Липень

15 000
10 000

Серпень
Серпень

15 000
10 000

Вересень
Вересень

Спеціальний
анциркулейтед

10 000

Лютий

Пруф
Спеціальний
анциркулейтед

8 000
45 000

Березень
Березень

Пруф

5 000

Квітень

Спеціальний
анциркулейтед
Спеціальний
анциркулейтед

45 000

Травень

45 000

Червень

Пруф

15 000

Січень

50 000

Квітень

7 000
45 000

Червень
Червень

5 000

Березень

5 000
5 000

Травень
Вересень

Спеціальний
анциркулейтед
Спеціальний
анциркулейтед
Спеціальний
анциркулейтед
Спеціальний
анциркулейтед
Спеціальний
анциркулейтед
Спеціальний
анциркулейтед

Спеціальний
анциркулейтед
Срібло 925 проби; 31.1
38.61
Пруф
Нейзильбер
31
Спеціальний
анциркулейтед
Монети, що не входять до тематичних серій
Срібло 925 проби; 62.2
50
Пруф
Золото 900 проби; 15.55
Срібло 925 проби; 62.2

25
50

Орієнтовний
Тираж, шт. термін уведення
в обіг

Пруф
Пруф
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БАНКИ УКРАЇНИ

Дослідження /

Світлана
Міщенко
Аспірантка кафедри фінансів,
грошового обігу та кредиту
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Аналізується сутність
економічного капіталу та
його роль у забезпеченні
фінансової стійкості банку. Розглядається можливість та особливості застосування цього показника у практиці українських
банківських установ з метою розроблення ефективної стратегії управління
ризиками.
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Сутність економічного капіталу
та його роль у забезпеченні
фінансової стійкості банку
О

днією з ключових проблем банківської діяльності, яка безпосередньо
пов’язана із забезпеченням ліквідності, фінансової стійкості та надійного нагляду, є оцінка рівня адекватності
капіталу банківської установи і його
спроможність покривати можливі ризики. Основою цього процесу зазвичай вважають Базельські угоди, які передбачають обчислення показників регулятивного капіталу та рівня його
адекватності з урахуванням ризиків.
Однак практика засвідчила, що в
діяльності багатьох банківських установ для оцінки фактичного рівня ризиків, які змушена брати на себе фінансово-кредитна установа, цих критеріїв
недостатньо, а тому великі банки, зокрема американські, вже понад десять
років використовують ще один показник – економічний капітал.
У діяльності вітчизняних банків він
досі практично не використовувався,
але зміна умов банківської діяльності,
обумовлена насамперед приходом на
український ринок іноземних банків
та необхідністю запровадження Базеля
ІІ, певною мірою стимулювала пошук
підходів до розрахунку і запровадження показника економічного капіталу
як альтернативної стратегії управління
ризиками та забезпечення фінансової
стійкості.
У вітчизняній науковій літературі
сутність показника економічного капіталу мало вивчена. Окремі його аспекти висвітлено в роботах Н.В.Іваненко,
К.О.Кірєєвої, В.Л.Кротюка, І.О.Лютого, І.А.Шумила. Недостатня увага
науковців до цієї проблематики пояснюється незначними масштабами
вітчизняної банківської системи, а також тим, що підходи до розрахунку регулятивного капіталу та рівня його
адекватності, передбачені умовами Базеля І та Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні
[1], до останнього часу влаштовували
практиків, оскільки давали змогу доволі ефективно враховувати ризики,
ототожнюючи поняття регулятивного

та економічного капіталу. Однак розширення масштабів банківської діяльності, зростання ролі банків у фінансовому секторі країни, урізноманітнення
видів ризиків та ускладнення управління ними виявили обмежені можливості застосування Базеля І, передусім
через недостатню чутливість до рівня
ризику та можливості “регуляторного
арбітражу”, і спонукали до пошуку нових стратегій поєднання ризику та
капіталу. Тому метою цієї статті є визначення сутності та обґрунтування
доцільності використання показника
економічного капіталу для розроблення ефективної стратегії управління ризиками і забезпечення фінансової стійкості банку.
Відповідно до усталеної вітчизняної практики згідно з Інструкцією про
порядок регулювання діяльності банків
в Україні Національний банк встановлює норматив мінімального розміру
регулятивного капіталу (Н1) та норматив адекватності регулятивного
капіталу як критерій платоспроможності банку (Н2), який відображає його
спроможність своєчасно і в повному
обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями. Регулятивний капітал
українських банків складається із основного (першого рівня) та додаткового (другого рівня) капіталу і призначений для “покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів,
фінансової стійкості та стабільної
діяльності банків” [1].
До складу основного капіталу входять такі елементи: фактично сплачений зареєстрований статутний капітал;
розкриті резерви, що створені за рахунок нерозподіленого прибутку; дивіденди, спрямовані на збільшення статутного капіталу; резервні фонди тощо.
Додатковий капітал включає: резерви під стандартну заборгованість інших
банків та клієнтів за кредитними операціями; результат переоцінки основних засобів, певну частину прибутку
ВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

БАНКИ УКРАЇНИ

поточного року, а також субординований борг, що зараховується до складу
капіталу.
При цьому слід зазначити, що загальна сума основного капіталу коригується з урахуванням розміру очікуваних збитків за невиконаними зобов’язаннями контрагентів і зменшується на суму: недосформованих резервів
під можливі збитки; нематеріальних
активів за мінусом суми зносу; капітальних вкладень у нематеріальні активи; збитків минулого і поточного років.
У світовій практиці виділяють ще й
капітал третього рівня, який складається із короткострокового субординованого боргу, що використовується для
покриття ринкового ризику, і чистого
прибутку торгового портфеля, визначеного за законодавством ЄС [6, с. 62].
Норматив адекватності регулятивного капіталу встановлюється з метою
запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів
на кредиторів – вкладників банку. Обчислюється цей показник як відношення суми регулятивного капіталу
банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених
за ступенем кредитного ризику та
зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями і на суму забезпечення кредиту
безумовним зобов’язанням або грошовим покриттям [1]. Відповідно до Базельських угод показник адекватності
капіталу має становити не менше 8%,
а відношення капіталу першого рівня
до зважених на ризик активів банку –
не менше 4%. Для вітчизняних банків
норматив адекватності капіталу (Н2) з
2003 р. встановлено на рівні 10%.
За станом на 01.10.2007 р. регулятивний капітал банків України становив 61.15 млрд. грн. і зріс порівняно з
початком 2006 р. в 2.3 раза, а порівняно з початком 2007 р. – на 48.6%. Фактичне значення показника адекватності капіталу на 01.10.2007 р. дорівнювало 13.89%, що на 0.3 в.п. менше, ніж на
початок року. При цьому значення показника адекватності основного капіталу становило 8.98%, що на 0.36 в.п.
менше, ніж це було на 01.01.2007 р.
Аналіз фактичних даних свідчить,
що протягом останніх років спостерігалася тенденція до стрімкого зростання
обсягів регулятивного капіталу і зменшення значення показників адекватності капіталу – Н2 і Н3 (див. графік).
Розглянута схема розрахунку адекватності капіталу є усталеною і має використовуватися всіма банками, а її
застосування дає можливість визначиВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008

ти, наскільки співставний капітал банку з його активами, скоригованими на
певні показники ризиковості (доступності, можливості використання) окремих видів капіталу та активів.
Однак у практичній діяльності багатьох банківських установ, особливо
упродовж останнього року, загострилася проблема необхідності порівняння
капіталу з рівнем загальних потенційних ризиків, пов’язаних не тільки з
якістю активів, а й з іншими напрямами банківської діяльності та економічного розвитку загалом. Це спонукало
банки приділити більшу увагу показнику економічного капіталу.
На відміну від показника регулятивного капіталу, який має єдине визначення і єдину методику обчислення,
економічний капітал може бути визначений за власною концепцією кожного банку.
У науковій літературі описані різні
підходи до визначення економічного
капіталу. Так, М.Тьєссе і Ф.Труссард
визначають економічний капітал як
виражений в абсолютних величинах
чи у відсотках обсяг економічних власних коштів, необхідних, з точки зору
установи, для покриття своїх ризиків.
“Економічні власні кошти, визначені
конкретною банківською установою,
зазвичай включають акціонерний капітал і резерви, хоча деякі банки можуть збільшувати обсяг капіталу за рахунок включення до його складу
інструментів нижчої якості” [6, с. 61].
На думку авторів, цільові параметри
економічного капіталу встановлюються у відповідь на суперечливі вимоги з
боку різноманітних зовнішніх сторін:
акціонерів, рейтингових агенцій, держателів облігацій, контрагентів за операціями на ринку похідних інструментів, а також як реакція на внутрішні

управлінські проблеми. Економічний
капітал включається в процес управління як на рівні банку в цілому, так і
на рівні конкретних бізнесів чи інвестиційних рішень, що дає змогу якнайкраще використовувати наявний капітал [6, с. 63].
Точка зору Роберта Л.Бернса полягає в тому, що “… економічний капітал
– це абсолютна сума капіталу, необхідна для адекватної підтримки
прийнятих конкретних ризиків. Якщо
традиційні показники адекватності
капіталу співвідносять наявний рівень
капіталу з активами чи з певною скоригованою їх сумою, то економічний
капітал співвідносить рівень капіталу з
ризиками, незалежно від наявних активів. Економічний капітал базується
на імовірнісній оцінці потенційних
майбутніх збитків і тому потенційно є
перспективнішим показником адекватності капіталу порівняно з традиційними обліковими критеріями.
Розробка і впровадження добре функціонуючої моделі економічного капіталу може зробити керівництво банку краще озброєним до сприйняття потенційних проблем” [3, с. 1].
П’єр-Ів Тораваль характеризує економічний капітал як “інструмент внутрішнього управління для банківських
менеджерів, що прагнуть забезпечити
достатній рівень прибутку для акціонерів і оптимальне розміщення капіталу
у різних сферах бізнесу” [5, с. 122].
Визначає його як суму капіталу, необхідну для покриття всіх ризиків (а
не лише передбачених Основним
принципом 1), які приймає на себе конкретна банківська установа [5, с. 118].
Як бачимо, є два основні підходи до
характеристики економічного капіталу банку. Перший характеризує його
як суму капіталів, необхідних для по-

Динаміка показників регулятивного капіталу і адекватності капіталу
в банківській системі України в 2003–2007 рр.
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криття певної сукупності конкретних
ризиків (Роберт Л.Бернс, П’єр-Ів Тораваль), другий базується на визначенні
найбільш надійної та стійкої компоненти регулятивного капіталу, спроможної покрити певну сукупність ризиків та результат їх комплексної
взаємодії (М.Тьєссе, Ф.Труссард).
За таких підходів у першому випадку кількісне значення економічного
капіталу для банку може бути і більшим, і меншим за обсяг регулятивного капіталу, тоді як у другому – суттєво
меншим.
Можна стверджувати, що у випадку,
коли економічний капітал банку є
значно меншим від регулятивного, установа веде низькоризикову діяльність.
Якщо ж нарахований економічний
капітал перевищує регулятивний, то
це може означати: або банк веде більш
ризикову діяльність, або до розрахунку капіталу включено більшу кількість
видів ризиків, або ж враховано неочікувані збитки, що в будь-якому випадку
сприяє забезпеченню вищого рівня
фінансової стійкості.
Отже, економічний капітал банку –
це доволі широка за своєю суттю економічна категорія, яка відображає систему відносин між банком та його
контрагентами у контексті внутрішньобанківської оцінки потреби та
формування певної суми капіталу для
покриття можливих збитків за ризиками, які приймає на себе банк у процесі своєї діяльності з метою одержання високого прибутку, забезпечення
належного рівня конкурентоспроможності та фінансової стійкості. Тому економічний капітал слід насамперед розглядати не як сукупність певних елементів регулятивного чи іншого капіталу, а як показник ризику, порівнянний
з обсягом капіталу.
У випадку, коли економічний капітал визначається для фінансово-кредитної установи як сукупність капіталу для покриття всіх ризиків, його можна порівнювати чи визначати на основі певних складових регулятивного
капіталу. Коли ж мова йде про убезпечення від ризиків за окремими операціями чи бізнесами, то економічний
капітал доцільно розглядати як сукупність капіталу, що сприяє запобіганню таких ризиків, що, на нашу думку,
дає змогу усунути протиріччя у визначенні категорії економічного капіталу.
Ґрунтуючись на теоретичному аналізі регулятивного та економічного
капіталів, можна зробити висновок,
що багато в чому вони подібні і пов’язані між собою. Однак слід зазначити,
що обидва ці показники мають різні
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завдання і виконують різні функції.
Так, розрахунки регулятивного капіталу і контроль за дотриманням відповідних нормативів з боку наглядових органів мають на меті забезпечення платоспроможності та ліквідності банківської установи, а також стабільність
функціонування банківського сектору в цілому, тоді як розрахунки економічного капіталу використовуються керівництвом банку з метою зменшення втрат і одержання додаткових
прибутків власниками (акціонерами)
банку.
Розглядаючи витоки проблеми, зазначимо, що вперше міжнародний
стандарт банківського капіталу, відомий як коефіцієнт Кука, було запроваджено Базельським комітетом у 1988 р.
у відповідь на лібералізацію умов функціонування міжнародного фінансового сектору в 80-ті роки ХХ ст. Цей показник можна розглядати як фінансовий важіль банків – відношення боргу
до капіталу, тобто леверидж. Підвищення показника фінансового левериджу має для банків такі ж наслідки,
як і для інших видів підприємств, і дає
змогу компенсувати зменшення прибутковості своїх операцій завдяки
збільшенню їх обсягів. Водночас це
може посилювати нестабільність
банківської діяльності та ризиковість
банківських операцій і зрештою призводити до значних збитків, якщо такі
ризикові ситуації не передбачено та не
здійснено необхідного резервування
коштів. Тому встановлення нормативного значення коефіцієнта Кука (як
співвідношення регулятивного капіталу та активів банку, зважених на ризики, з ваговою оцінкою ризиків від 0 до
100% за окремими видами активів) на
рівні 8% відображало вимоги регулятивних органів до банків з метою забезпечення фінансової стабільності банківської системи в цілому. Це знайшло
свій прояв у тому, що банки не мали
права підвищувати рівень показника
фінансового левериджу, тобто перевищувати ліміт запозичення коштів,
наслідком чого стало зосередження
уваги банків на збільшенні обсягів
власного капіталу та переорієнтації їх
діяльності на менш ризикові і більш
дохідні операції.
Однак з часом, як зазначають
М.Тьєссе і Ф.Труссард, коефіцієнт Кука, початково призначений для виконання регулятивних функцій, перетворився на інструмент оцінки результатів роботи банків, що стимулювало їх
до виведення ризикових позицій за
межі балансу, зокрема на основі
сек’юритизації активів та використан-

ня кредитних деривативів. Крім того,
значні вади виявила й сама система
встановлення ваги ризиків за окремими активами залежно від різних аспектів оцінки їх ризиковості, виходячи із термінів, характеристик позичальників тощо. Так, наприклад, кредит із високим рівнем маржі для позичальника зі значним ризиком дефолту потребував такого ж нарахування
капіталу, як і кредит з низькою маржею для високоякісного позичальника. Це стимулювало банки до проведення “регуляторного арбітражу” шляхом розширення кредитування ризикових позичальників та виведення менш
ризикових кредитів із балансу з метою
збільшення прибутку на регулятивний
капітал [6, с. 60–61].
Таким чином, необґрунтоване розширення сфери використання показника адекватності капіталу для виконання непритаманних йому функцій
виявило його недоліки, оскільки він
не міг адекватно враховувати значну
кількість ризиків і забезпечувати чітке
визначення їх рівнів.
Розуміння представниками наглядових органів недоліків показника
адекватності капіталу спонукало Базельський комітет у червні 2004 р.
прийняти новий, більш чутливий до
ризиків стандарт капіталу, відомий під
назвою Базель ІІ, що певною мірою, як
буде показано нижче, зблизило поняття і методологію розрахунку показників
регулятивного та економічного капіталу. Разом з тим це також стимулювало
й самі банки до розробки власних моделей управління ризиками та розрахунку економічного капіталу.
Передусім зазначимо, що економічний капітал слід розглядати “як функцію, що діє, зважаючи на середовище,
в якому функціонує банк” [6, с. 62].
Розрахунок економічного капіталу
покликаний врахувати не лише кредитний, ринковий та операційний ризики, як це здійснюється відповідно
до Базеля ІІ через показник адекватності капіталу, а й ризик ліквідності,
трансферту, страхування, концентрації;
відсотковий, стратегічний, репутаційний, а також інші можливі ризики та їх
поєднання, що може призвести до посилення чи послаблення ефекту спільної дії. Тобто показник економічного
капіталу повинен максимально враховувати агреговану дію всіх видів ризиків, на які наражається і які вважає за
необхідне контролювати конкретна
банківська установа.
Теоретично економічний капітал
можна також розглядати як певний захист банку від майбутніх втрат, спричиВIСНИК НБУ, СIЧЕНЬ 2008
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Частота збитків

Схема 1. Композиційна сутність
економічного капіталу банку [3, с. 2].

Довірчий
інтервал

Очікувані
збитки
Економічний
капітал
Розмір збитків

нених ризиками на певному, заздалегідь визначеному довірчому інтервалі (див. схему 1). При цьому очікувані
збитки (expected loss) слід розглядати як
прогнозований середній розмір втрат
банку за певний проміжок часу. На
практиці такі збитки покриваються за
рахунок операційного доходу або ж, у
разі збитків за кредитами, враховуються у вартості кредиту шляхом підвищення відсоткової ставки чи компенсуються відповідним нарахуванням резервів.
Неочікувані та непередбачувані
збитки (unexpected loss) – це збитки
понад їх очікуваний розмір, які визначаються як мінливість втрат банку
відносно їх середнього значення за певний період часу. Тому історично саме
необхідність убезпечення банківського бізнесу від неочікуваних збитків і
зумовила потребу у використанні показника економічного капіталу.
Довірчий інтервал (сonfidence level),
зображений на схемі як обмежувальна
лінія, – це певне значення ризику неплатоспроможності банку протягом
певного періоду часу, обране керівництвом банківської установи виходячи з
конкретних умов ведення бізнесу. Наприклад, якщо вище керівництво банку визначає довірчий інтервал на рівні
99.96%, то це означає, що ймовірність
виникнення неплатоспроможності (дефолту) банку протягом найближчих 12
місяців становить 0.04%, тобто в чотирьох випадках із десяти тисяч. На
практиці більшість провідних банків
світу визначають довірчий інтервал у
межах 99.96–99.98%, що еквівалентно
кредитному рейтингу банку на рівні А
або АА. Для десятилітнього періоду
ймовірність дефолту для рейтингу ВВВ
дорівнює вже 6.10%, а для рейтингу
АА – 0.85%, тобто він можливий у 8.5
випадку із 1 000 (див. таблицю 1).
Оскільки основна суть економічного капіталу полягає в тому, що він обчислюється як функція від збитків за
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Таблиця 1. Відповідність рівня кредитного
рейтингу банку певному рівню
ймовірності дефолту за шкалою
Standard & Poor’s [6, с. 69]
Кредитний
рейтинг
банку
ААА
АА
А
ВВВ
ВВ
В

Ймовірність дефолту,
у відсотках
для певного періоду
1 рік
10 років
0.00
0.45
0.01
0.85
0.04
1.94
0.29
6.10
1.20
19.20
5.71
33.75

ризиками, то очікувані збитки (EL)
можна визначити як добуток ймовірності настання дефолту (PD – probability of default) протягом певного
періоду часу, розміру очікуваних від
дефолту збитків (кількісного впливу
дефолту – LGD – loss given default) та
оцінки загальної суми експозиції під
дефолтом (EAD – exposure at default),
тобто кількісного значення того показника (явища), що знаходиться під
ризиком (вартість наданого кредиту,
сума валютної позиції тощо):
PD × LGD × EAD
.
EL =
100 × 100
При здійсненні розрахунків економічного капіталу банківські установи
самостійно ідентифікують ризики (ви-

значають їх групи та елементи), а також приймають певні кількісні значення показників PD та LGD, ґрунтуючись
на власному досвіді, використовуючи
певні рейтингові оцінки, аналоги тощо. Наприклад, якщо банк здійснює
розрахунки з метою покриття кредитних ризиків щодо позичок (чи позичальників), яким присвоєно кредитний
рейтинг ВВВ, то слід мати на увазі, що
протягом року ймовірність дефолту за
таким кредитом може становити 0.29%,
тобто 2.9 випадку на 1 000 кредитів.
Якщо рейтинг визначено на рівні ВВ, то
ймовірність дефолту вже дорівнюватиме 1.20%, а для рейтингу В – 5.71% (див.
таблицю 1).
Показник LGD зазвичай також визначається на основі історичних даних, залежно від того, яка сума збитків
припаде на один кредит чи на іншу
певну одиницю, якою вимірюється експозиція під ризиком, і в кінцевому
підсумку характеризується питомою
величиною збитків, вираженою в грошових одиницях. Таке уточнення є
важливим з огляду на те, що завдяки
певній кореляції як дефолтів, так і
збитків між різними видами ризиків
або їх складових загальний ризик може бути меншим або більшим від суми
окремих ризиків. Наприклад, завдяки
концентрації кредитів ризик дефолту
кредитного портфеля буде меншим,
ніж сума ризиків всіх його складових.

Схема 2. Принципова схема врахування дії ризику для розрахунку економічного капіталу

Оцінка та врахування впливу ризиків

Елемент ризику

Група ризику

Вплив (LGD)

Для конкретного
виду бізнесу

Ймовірність (PD)

Експозиція (EAD)

Кредити
Для окремого
виду бізнесу

Цінні папери

Для установи
в цілому

Капітал
Для окремих
клієнтів

Агрегований (для груп

Відсоткові ставки
Валюта

(банкострахування,
конгломератів, холдингів)

Для установ,
подій, операцій

Об’єкти застави

в цілому
Комплексні
Синтетичні
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Таблиця 2. Умовний розрахунок необхідного обсягу економічного капіталу
під кредитний ризик
Показники
1. Сума кредиту (залишок заборгованості) – EAD, млн. грн.
2. Очікуваний дохід від операцій за кредитами, млн. грн.
3. Параметри кредиту:
PD, %
LGD, %
4. Очікувані збитки, млн. грн.
PD × LGD × EAD
)
(
100 × 100
5. Дохідність за вирахуванням збитків, млн. грн.
6. Рентабельність операцій за вирахуванням очікуваних
збитків, %
7. Економічний капітал – потреба в капіталі для покриття
(компенсації) збитків, млн. грн.
( рядок 4 × 100)
рядок 6
8. Рентабельність операції з урахуванням необхідності
нарахування економічного капіталу, %
( рядок 5 × 100 )
рядок 1 + рядок 7

Подібну ситуацію можемо спостерігати в конгломератах, які поєднують
банківництво і страхування. Оскільки
ділові цикли для цих видів діяльності
не збігаються, то можливе взаємне
страхування їх ризиків, що зменшує
потенційні втрати і, відповідно, буде
зменшувати обсяг економічного капіталу.
А от при характеристиці та оцінці
глобального ризику, притаманного
фінансовим конгломератам або великим фінансовим установам, слід мати
на увазі, що він може бути значно більшим, ніж сума ризиків окремих підрозділів цього конгломерату, а тому й капітал для покриття глобального ризику конгломератів повинен бути більшим, ніж сума економічних капіталів
усіх установ, що входять до його складу. Цей принцип ґрунтується на політиці, відомій під назвою “занадто великі,
щоб впасти”, відповідно до якої для
таких установ потрібні значно більші
суми регулятивного чи економічного
капіталу, щоб гарантувати суспільству
стабільність їх функціонування [6, с. 73].
Крім того, функції врахування ризику
на консолідованій основі для таких
установ краще виконує саме економічний капітал, оскільки регулятивний
капітал може бути визначений лише
для кожної конкретної установи у
складі конгломерату [5, с. 119].
Проведений нами теоретичний
аналіз дає змогу здійснити умовний
розрахунок певної суми економічного капіталу, необхідного для покриття
кредитного ризику за визначеними параметрами ризиковості двох кредитних портфелів (див. таблицю 2).
Аналіз розрахунку економічного
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Кредитний портфель
А
Б
150
150
14.0
13.5
0.5
50
0.375

0.25
40
0.150

13.625
9.083

13.350
8.900

4.129

1.685

8.840

8.801

капіталу для двох кредитних портфелів
дає підстави для висновку, що менша
ризиковість операцій спричиняє менші
збитки, а тому й потребує значно меншого нарахування економічного капіталу. Так, для кредитного портфеля А
загальний ризик кредиту становить 25
базисних процентних пунктів (0.5 ×
× 50), тоді як для кредиту Б – лише 10.
При цьому в першому випадку для
покриття ризику необхідне нарахування економічного капіталу в сумі 4.129
млн. грн., тоді як у другому – лише
1.685 млн. грн., що значно зближує відносні показники рентабельності (див.
таблицю 2).
Таким чином, економічний капітал
можна розглядати як інструмент для
поліпшення ідентифікації та вибору
ризиків. Зазвичай прийняття банком
ризиковіших стратегій обумовлене й
вищою дохідністю трансакцій, яка може компенсувати підвищення ризику
та рівня очікуваних збитків.
Як засвідчує більшість науковців і
практиків, між показниками регулятивного й економічного капіталу є багато подібного, але багато й відмінностей. На нашу думку, схематичне порівняння розрахунку та структури показників мінімального обсягу регулятивного та економічного капіталу, зроблене Робертом Л. Бернсом і в адаптованому вигляді наведене на схемі 3, дає
про це доволі чітке уявлення. Так, у даному випадку загальна сума регулятивного капіталу на 4 млн. грн. менша,
ніж економічного. Це пояснюється
більшою кількістю врахованих ризиків.
Скажімо, для регулятивної моделі враховано лише три види ризиків із сумою нарахування капіталу 21 млн. грн.

Для банківської моделі враховано шість
видів ризику на суму 32 млн. грн. за
мінусом позитивної комплексної дії
кількох чинників унаслідок диверсифікації ризиків на суму 7 млн. грн.
Специфікою регулятивного капіталу, на відміну від економічного, є низька чутливість до змін прибутковості
діяльності банку, а тому було б цілком
логічним припустити, що орієнтація
наглядових органів саме на виконання
вимог щодо регулятивного капіталу буде більшою мірою сприяти вирішенню завдань забезпечення стабільності
банківської системи. Як вважають
М.Тьєссе і Ф.Труссард, процес встановлення економічного капіталу може вступити у суперечність із метою
фінансової стабільності [6, с. 70].
Разом з тим ми повинні чітко розуміти: оскільки інтереси наглядових
органів і менеджменту банку можуть не
збігатися, а це знаходить свій прояв у
розбіжностях у методології та методиках розрахунку показників регулятивного й економічного капіталу, то завдання полягає саме у зближенні функцій та
методів їх визначення на основі більш
порівнянних методик і методів розрахунку та управління банківськими ризиками. Однак, зазначають дослідники,
хоча “подальша конвергенція різних моделей економічного капіталу є очевидно
бажаною для підтримання фінансової
стабільності, особливо якщо вона надає
кращі методи для вимірювання ефекту
кореляції та диверсифікації як видів
діяльності, так і ризиків, повна конвергенція була б небажаною” [6, с. 73].
Проблема визначення, оцінки та управління ризиками була й залишається одним із найактуальніших питань
розвитку банківництва. Як зазначають
Н.Валла, Б.Сес-Ескорбіак і М.Тьєссе,
хоча банківська нестабільність є подією
рідкісною, але потенційно шкідливою,
“органи регулювання і нагляду повинні
забезпечити, щоб функції банків з управління ризиком та ліквідністю завжди підтримували фінансову стабільність” [7, с. 91]. Тому прийняття банківською спільнотою нових правил Базеля ІІ, спрямованих на забезпечення
більш повного та чутливого охоплення
банківських ризиків, було практично
неминучим і дало поштовх до продовження пошуку взаємозв’язку економічного та регулятивного капіталу.
Як відомо, Базель ІІ складається з
трьох Основних принципів, економічний і наглядовий зміст яких тісно пов’язаний між собою. Відповідно до першого принципу при розрахунку показника
адекватності капіталу кожен банк повинен враховувати кредитний, ринковий
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Схема 3. Порівняння розрахунку та структури показників мінімального обсягу регулятивного та економічного капіталу банку,
млн. грн. [3, с. 7]
Обсяг капіталу

Банківська модель

Регулятивна модель

Ризик ліквідності 4

Джерела фінансування
та застосування аналізу
стрес-сценаріїв

Бізнес-ризик 4

Зміна потенційної
мінливості прибутку
від окремих бізнесів

Процентний ризик 4

Економічна вартість
капіталу

Ринковий ризик 5

VaR за період ліквідації
плюс аналіз сценаріїв
стресів

Операційний ризик 5

Розподіл частоти і
важливості збитків

25

20
Ринковий ризик 4
15
Операційний ризик 5

Фактори моделі
10-денної VaR + зміни
конкретного ризику

Розподіл частоти і
важливості збитків

Капітал 21

Капітал 25
Кредитний ризик 10

10

Кредитний ризик 12
5

Інтервали значення
PD і LGD, EAD та інформація
щодо термінів погашення;
криві ризику, що застосовуються
для аналізу кореляції;
збитки за кредитами,
які відносяться до дефолту

Показники PD, LGD,
EAD і термін погашення;
спостереження кореляції;
облік кредитів; кредитні
збитки у зв’язку зі зміною
економічної вартості

0
Вигода від
диверсифікації –7

−5

Мінімальний регулятивний капітал

(який включає процентний, валютний,
товарний ризик і ризик пайових цінних
паперів) та операційний ризики, що виникають в його діяльності та під які банки повинні утримувати капітал.
Однією з новацій Базеля ІІ відповідно до першого принципу є запровадження для визначення кредитного та
операційного ризиків трьох альтернативних варіантів розрахунку: стандартного підходу, підходу на основі внутрішніх рейтингів (foundation internal raitings-based (FIRB) та так званого просунутого підходу на основі внутрішніх
рейтингів (advanced internal raitings-based
(AIRB). На нашу думку, це означає, що,
по-перше, відбувається певне зближення методик розрахунку регулятивного та
економічного капіталу, а по-друге, банки практично заохочуються до збільшення його обсягів і посилення ролі.
За даними Інституту фінансової
стабільності (Швейцарія, м. Базель),
на основі опитування 98 центральних
банків країн – не членів Базельського
комітету, проведеного в 2006 р., стандартний підхід планували використати
85% респондентів, базовий підхід
(FIRB) – 67% і просунутий підхід
(AIRB) – 55%. Тобто окремі країни рекомендують банкам (і, відповідно, готові здійснювати нагляд) використовувати не одну, а дві, а то й три моделі
розрахунку кредитного ризику, що, на
нашу думку, свідчить про ґрунтовні
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підходи до обчислення показників
адекватності капіталу та значне зближення методів визначення регулятивного й економічного капіталу [10, с. 7].
У цілому більшість країн планують запровадити Угоду “Базель ІІ” у повному
обсязі до кінця 2015 р.
Суттєвіший прогрес у цьому напрямі
можемо спостерігати при підходах Базеля ІІ щодо покриття операційного
ризику (чого взагалі не було в Базелі І)
на основі використання:
• а) базового варіанту (basic indicator
approach), що ґрунтується на застосуванні зовнішніх рейтингів, згідно з якими потреба банку в капіталі розраховується як відсоток від середньої суми
процентних і непроцентних доходів за
три роки. (За результатами опитування
цей варіант є найпопулярнішим) [10, с. 9];
• б) стандартизованого (standardized
approach), що ґрунтується на поділі операцій банку на вісім бізнес-ліній та визначенні потреби в капіталі за кожною із
них із використанням коефіцієнтів покриття капіталом: торговельні операції,
платежі й розрахунки та корпоративні
фінанси – по 18%; комерційне кредитування та агентські послуги – по 15%;
роздрібний банківський бізнес, управління активами та роздрібні брокерські
операції – по 12%;
• в) удосконаленого (advanced measurement approach), відповідно до якого розмір необхідного капіталу дорів-

Векторний аналіз
кореляції ризиків

Економічний капітал

нює величині ризику, розрахованого
на підставі розроблених банками внутрішніх систем визначення операційного ризику [4, с. 7].
Другий принцип Базеля ІІ стосується
вимог щодо рівня капіталу банку, який
відповідав би характеру ризиків та підтримував необхідний рівень адекватності
капіталу на основі певної стратегії, узгодженої з органом нагляду. Так, § 724 і § 732
Базеля ІІ рекомендують банкам при
здійсненні власної оцінки адекватності
капіталу враховувати загальний стан економіки та всі суттєві ризики, з якими
стикається банківська установа (зокрема,
зовнішні ризики, ризик концентрації
кредитів, процентний ризик), що можна здійснити лише за допомогою застосування показника економічного капіталу. І не дивлячись на те, що наглядові
вимоги не поширюються на економічний капітал, слід очікувати, що більшість великих банків і надалі будуть широко використовувати внутрішні моделі
розрахунку економічного капіталу для
власної оцінки адекватності капіталу [3,
с. 13]. Це обумовлено також і тим, що в
разі необхідності орган нагляду може вимагати від банку поліпшувати внутрішні
системи управління ризиком або ж
підвищити вимоги до регулятивного
капіталу (а це означає, що банк змушений більшою мірою орієнтуватися на
запровадження і використання економічного капіталу). Саме тому П.І.То-
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раваль вважає, що другий принцип Базеля ІІ безпосередньо заохочує банки до
розрахунку економічного капіталу. “Банки, – пише він, – повинні впроваджувати системи для оцінювання достатності
економічного капіталу відносно їх
профілю ризику і завжди утримувати
відповідний рівень капіталу. Це процес
внутрішньої оцінки достатності капіталу – ІСААР” [5, с. 118].
Хоча принцип 3 Базеля ІІ безпосередньо і не стосується питань розрахунку капіталу, але на основі вимог щодо посилення ринкової дисципліни шляхом
кращого та повнішого розкриття банками фінансової інформації передбачає
висвітлення процедур управління ризиками та визначення і підтримання необхідного рівня адекватності капіталу.
Тому він безпосередньо пов’язаний із
розробкою і дотриманням стандартів
обліку та звітності. “Стандарти обліку, –
зазначають П.Аміс, Е.Роспарс, – мають
прямий вплив на поведінку кредитних
установ, які намагаються оптимізувати
виконання пруденційних вимог та максимізувати дохідність капіталу, що знаходить свій прояв у списанні активів та
сек’юритизації, оскільки значна частка
витрат банків на регулятивний капітал,
а отже й економічного прибутку, залежить від тлумачення обліку” [2, с. 49].
У зв’язку з тим, що певні положення
МСФЗ залишають банкам право самостійно обирати варіанти обліку, є
ймовірність неоднозначного облікового
та пруденційного тлумачення певної операції чи фінансового інструменту, що
може недостовірно відображати фактичну позицію під ризиками чи обсяг регулятивного капіталу і таким чином порушувати принципи прозорості інформації
та дотримання ринкової дисципліни.
Власне, з урахуванням цієї обставини
Комітетом з банківського нагляду Європейського центрального банку в грудні
2006 р. було опубліковано Доповідь
“Оцінка стандартів обліку з позиції забезпечення фінансової стабільності”, в
якій наголошується на необхідності дотримання відповідності між стандартами
обліку і звітності з метою посилення
фінансової стабільності: “Фінансова
інформація може внести суттєвий вклад
у ефективність фінансового посередництва, а рівною мірою і в підтримку
стабільності фінансової системи шляхом подолання фінансової незбалансованості на основі підвищення якості
фінансової звітності. Облікові стандарти та стандарти фінансової звітності безпосередньо впливають на роботу органів
нагляду, оскільки від них залежить
об’єктивність розрахунку фінансових і
регулятивних коефіцієнтів” [9, с. 8 ].
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засвідчив, що з точки зору забезпечення
однорідності порівняння показників і
фінансової стійкості банків наглядові
органи передусім цікавлять стандарти:
№ 4 – “Страхові угоди”, № 7 – “Фінансові інструменти: розкриття” та № 39 –
“Фінансові інструменти: визначення та
вимірювання”, оскільки вони недостатньо чітко або неоднозначно тлумачать такі аспекти, як визначення справедливої вартості, характеристику складних або пов’язаних фінансових інструментів, договірні терміни погашення
інструментів, хеджування грошових потоків, оцінку фінансових інструментів
залежно від мети використання тощо.
З метою пом’якшення цієї проблеми банківський і, певною мірою, страховий нагляди запровадили “пруденційні фільтри”, які можуть стати на
заваді визначення банками обсягу
власного капіталу на основі необґрунтовано розрахованих чи недостовірних
показників і тим самим сприяють
більш достовірним розрахункам пруденційних нормативів. Щоправда, уже
зараз механізм “пруденційних фільтрів” досить активно критикується науковцями і практиками, які, на наш
погляд, обґрунтовано вбачають можливість вирішення зазначеної проблеми шляхом розмежування пруденційного та облікового тлумачення певних
банківських операцій [2, с. 47].
Отже, можна стверджувати, що запровадження вимог Базеля ІІ шляхом
зосередження уваги на внутрішніх системах вимірювання ризику робить значний внесок у визначення регулятивного капіталу, який за своїм змістом наближається до економічного капіталу,
що дає змогу вдосконалювати методи
розрахунку обох показників. Однак,
незважаючи на те що ці показники з
точки зору розрахунків зближуються,
функції, які вони виконують, і методи
їх визначення залишаються різними.
Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що використання досконаліших моделей оцінки ризиків може сприяти зниженню вимог до мінімального розміру капіталу, хоча разом із
тим потребує від банків і досконалішого процесу управління ризиками, який,
в свою чергу, може бути об’єктом контролю з боку наглядових органів. У зв’язку з цим слід зазначити, що, за свідченнями практиків, процеси управління
ризиками в більшості вітчизняних
банків налагоджені ще недостатньо чітко
та якісно. Деякі види ризиків (наприклад, репутаційний) взагалі не мають методик розрахунку, немає і надійних ме-

тодик агрегації ризиків тощо. Разом із
тим слід зазначити, що навіть методики,
запропоновані Базелем ІІ, практично
можуть бути використані лише для
оцінки ризику з метою розрахунку достатності капіталу, а не для цілей управління ризиками чи розрахунку економічного капіталу.
Узагальнюючи викладене вище, а
також спираючись на світову практику, можна зробити висновок про практичну доцільність використання в
діяльності вітчизняних банків просунутих методик оцінки ризику та нарахування економічного капіталу з метою
забезпечення ефективного і стабільного функціонування банківської системи України.
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Дослiдження/

Сучасний розвиток корпоративного
управління у банківській діяльності
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
1999 році Консультативна група Організації економічного співробітництва
і розвитку (ОЕСР) охарактеризувала
корпоративне управління у банківській
сфері як “ряд відносин між органами управління компанією, її акціонерами та
іншими зацікавленими особами” [1].
ОЕСР сформулювала також комплекс
основних принципів корпоративного управління, а саме: справедливість, відповідальність, прозорість і підзвітність.
Принцип справедливості полягає у дотриманні прав акціонерів й однаковому
ставленні до всіх власників акцій, включаючи дрібних та іноземних акціонерів.
Принцип соціальної відповідальності стосується участі в управлінні фінансовою установою зацікавлених осіб із метою збільшення суспільного багатства, створення
робочих місць і забезпечення фінансової
стійкості банківського сектору.
Принцип прозорості ґрунтується на вимозі надавати достовірну інформацію про
всі істотні аспекти діяльності банку, включаючи відомості про фінансовий стан,
склад власників і структуру управління.
Принцип підзвітності наголошує на
обов’язку ради директорів забезпечувати
стратегічне управління бізнесом, контролювати роботу менеджерів і звітувати
перед акціонерами.
У тому ж році Базельський комітет
підготував документ про “Посилення корпоративного управління в банківських організаціях”. У ньому зазначалося, що необхідною умовою корпоративного управління повинна стати прозорість інформації, яка дає учасникам ринку змогу оцінити ефективність системи управління і контролю за ризиками в банку [2].
У 2004 році прийнято Базель II, де висунуто ще суворіші вимоги щодо розкриття інформації на основі принципу
максимальної прозорості [3].
На думку фахівців, підвищення вимог до якості інформації і стандартів її
розкриття — одна з найважливіших причин, яка має спонукати банки відповідальніше ставитися до управління ризиками та організації корпоративного
управління і внутрішнього контролю.
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Базельський комітет загострив увагу на
ролі законодавчих органів, державних регуляторів фінансових ринків, аудиторів і
банківських асоціацій у створенні сприятливого середовища для формування й
розвитку системи корпоративного управління в банках, а також наголосив на
важливості формулювання органами банківського нагляду рекомендацій щодо організаційних структур і методів здійснення корпоративного управління в кредитних
організаціях.
Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку України в 2003 році затвердила “Принципи корпоративного управління”, де під корпоративним управлінням розуміється система відносин
між інвесторами — власниками товариства, його менеджерами, а також зацікавленими особами, спрямована на забезпечення ефективної діяльності товариства,
рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин [4].
У березні 2007 року НБУ затвердив “Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках
України”. У цьому документі корпоративне управління визначається як процес, що
застосовується для спрямування діяльності
установи й управління нею з метою гарантування її безпеки та надійності, а також
підвищення її вартості [5].
Рекомендації висвітлюють такі питання корпоративного управління у банках:
— роль акціонерів у захисті вкладників
та інших зацікавлених осіб;
— професійна поведінка та чесність
працівників банку;
— розподіл повноважень, компетенції
та відповідальності між акціонерами,
спостережною радою (СР) і правлінням;
— стратегія розвитку банку та контроль за її реалізацією (у тому числі розвиток системи ефективного планування, ризик-менеджменту і систем внутрішнього контролю);
— розкриття фінансової інформації.
На наш погляд, корпоративне управління варто розглядати як механізм інтеграції та координації економічної поведінки
суб’єктів корпорації (у тому числі й банків).
Основне завдання корпоративного управління — створення сприятливого середовища для стабільного розвитку установи. Однією із внутрішніх перешкод для та-

Володимир
Бобиль
Начальник відділу управління
ризиками КБ “Причорномор’я”
(м. Дніпропетровськ).
Кандидат економічних наук

В умовах становлення
сучасного ринкового господарства проблеми корпоративного управління у
банківській діяльності стали однією з найактивніше
обговорюваних економічних тем. Вітчизняний банківський сектор лише недавно відкрився для прямих
іноземних інвестицій, а
проте західноєвропейські
стратегічні інвестори вже
придбали в Україні значні
активи. Прихід іноземних
акціонерів у вітчизняні
банки ставить завдання
корпоративного управління на якісно новий рівень.
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кого розвитку є конфлікт інтересів — розбіжність між особистими інтересами посадової особи та її професійним обов’язком
діяти в інтересах корпорації.
Від конфлікту інтересів слід відрізняти
корпоративний конфлікт, тобто суперечку
між суб’єктами корпоративних відносин.
Особливо гостро питання корпоративного конфлікту постає у відносинах між менеджерами й акціонерами (власниками)
корпорації [6].
Крім примирення корпоративних
інтересів та розв’язання корпоративних
конфліктів, є ще три потенційні переваги ефективного корпоративного управління в кредитній установі:
1. Зростання довіри до банку. Наявність
ефективної системи корпоративного управління слугує для інвесторів свідченням
того, що активи використовуються в інтересах акціонерів, а не розкрадаються менеджерами;
2. Полегшення доступу до ринку капіталу. Застосування міжнародних стандартів бухгалтерської звітності відкриває банку доступ до дешевшого фінансування у західних фінансових інститутах.
Незалежний аудит забезпечує необхідний
рівень довіри до звітності, на підставі
якої приймаються управлінські рішення;
3. Підвищення ефективності. Пряма
відповідальність менеджерів банку перед акціонерами сприяє усуненню розбіжностей та суперечностей і таким чином позитивно впливає на якість управлінських рішень. Упровадження чіткої
системи підзвітності мінімізує ризик шахрайства з боку посадових осіб і здійснення ними угод у власних інтересах.

РІВЕНЬ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ У БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВАХ
сновні риси сучасної системи
корпоративного управління в Україні:
— нерозвинутий ринок цінних паперів;
— фактична відсутність такої групи
інституціональних інвесторів, як пенсійні
фонди, які є найважливішими суб’єктами ринку в країнах із розвинутою ринковою економікою.
Про сучасний рівень корпоративного
управління, на наш погляд, можна судити з двох чинників:
1) інформаційної відкритості банку;
2) наявності ефективного механізму регулювання корпоративних конфліктів і
конфлікту інтересів.
Відомо, що дані про структуру власності
банку, його акціонерів, відомості про облікову політику та інша звітна інформація
відіграють важливу роль при оцінці ринком
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реальної вартості банку, його можливостей одержати фінансові ресурси за несприятливої кон’юнктури. Інформаційна відкритість дає також змогу значно зменшити ризик репутації, сприяє створенню позитивного іміджу, що, в свою чергу, впливає на спроможність банку встановлювати
нові відносини з контрагентами, надавати
нові послуги або підтримувати існуючі
контакти.
На жаль, українські кредитні установи
характеризуються низьким рівнем публічного розкриття інформації. Такого висновку доходимо на підставі дослідження
міжнародного рейтингового агентства
“Standard & Рооr’s”, агентства фінансових
ініціатив “Інформаційна прозорість українських банків у 2006 році” і “Корпоративне управління в банківському секторі
України в 2006 році”, які провели перевірку інформаційної прозорості 30 банків
України, найбільших за величиною чистих сукупних активів за станом на 1 квітня
2006 року (78% сукупних активів банківської системи) [7].
За даними дослідження, середній показник розкриття інформації банків у 2006
році становив 42%. Лиш у восьми банках
цей показник перевищив 50%, а максимальне значення становило 62%. Мовиться про Укрексімбанк (показник 62%),
“Хрещатик” (61.6%), ТАС-Комерцбанк
(61.5%), Кредобанк (56.8%), ВАБанк
(54.0%), Укрсоцбанк (53.6%), Укрсиббанк
(53.3%) і “Форум” (50.8%) [7].
Найефективнішими джерелами інформації виявилися веб-сайти банків, на яких
розкривалося 41% значущої інформації.
Відносно повно розкривалася інформація щодо структури власності, зокрема
інформація про власників із часткою понад
10% капіталу банку, а також значна
частина фінансової інформації, особливо
в обсязі щорічної фінансової звітності, яка
подається Національному банку України.
Найменше розкрито відомості щодо спостережної ради і менеджменту.
За даними дослідження, у банків, які
випустили публічні облігації, рівень прозорості в середньому на 8—9% вищий,
причому за всіма джерелами розкриття
інформації. Інший суттєвий висновок:
механізми розкриття важливої для інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених
осіб інформації мусять удосконалювати
також регулюючі органи.
Зауважимо, що рівень розкриття інформації у вітчизняному банківському
секторі вищий порівняно з іншими секторами економіки. Це зумовлено головним чином вимогами регулюючого органу — Національного банку України, а також усвідомленням банками значення
корпоративного управління для досягнення поставлених цілей.

Друга складова — наявність ефективного механізму регулювання корпоративних
конфліктів та конфлікту інтересів — також
віддзеркалює ступінь розвитку корпоративного управління в кредитній установі.
Основним інструментом, що забезпечує
узгодження таких конфліктів, є спостережна рада (СР), головне завдання якої —
стежити за тим, щоб результати діяльності
банку відповідали очікуванням акціонерів.
До її складу обирають відомих фінансистів,
банкірів, юристів, учених і компетентних
фахівців у галузі управління корпорацією,
навіть якщо вони не є акціонерами.
Згідно з положенням Базельського
комітету банки повинні дбати, щоб “члени спостережної ради мали професійну
кваліфікацію відповідно до займаних посад, чітко розуміли свою роль у корпоративному управлінні і не відчували надмірного впливу з боку правління чи інших сторонніх осіб”. Українське законодавство вимагає від членів спостережної ради “відповідної професійної кваліфікації” і “бездоганної репутації”.
Згідно з чинним законодавством України члени СР не можуть входити ні до
складу ревізійної комісії, ні до складу
правління. Це положення розходиться зі
світовою практикою, яка дозволяє виконавчим директорам — членам правління входити до складу спостережної
ради разом із незалежними директорами, яких у СР має бути не менше 25%.
Законодавство України, як і законодавство західних країн, не встановлює терміну
повноважень членів СР. Однак у світі їх
прийнято обирати на два-три роки і не
можна без вагомих причин відкликати з
посади до закінчення цього терміну. Практика засвідчила: недоцільно переобирати
одразу весь склад СР — краще керуватися
принципом ротації, тобто щорічно замінювати лише частину її членів. Тоді досвідчені
члени допоможуть новообраним швидше
ознайомитися з діяльністю ради і станом
справ у банку. В Україні, на відміну від
міжнародної практики, членів СР можна
переобирати необмежену кількість разів.
У чинному законодавстві України не
обумовлено чисельності членів СР. Як правило, це залежить від кількості акціонерів
та обсягу повноважень, наданих раді. У
банках, де число акціонерів перевищує тисячу, бажано обирати до складу СР не менше семи, а якщо акціонерів понад десять
тисяч — не менше дев’яти осіб. На думку
експертів, спостережна рада, до складу якої
входить більше дванадцяти осіб, працює
малоефективно.
Якщо член СР має економічну зацікавленість в угоді, однією зі сторін якої є банк,
він зобов’язаний повідомити про це інших
членів ради й утриматися від голосування
щодо даної угоди. Члени СР вважаються
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економічно зацікавленими, якщо вони:
а) є другою стороною в угоді;
б) є представниками другої сторони в
угоді;
в) володіють акціями чи є посадовими
особами іншої сторони;
г) є кредиторами іншої сторони;
ґ) мають близьких, родичів чи бізнеспартнерів, які підпадають під одну з перелічених вище категорій.
Таку угоду необхідно визнавати дійсною лише тоді, коли її затвердить більшість незацікавлених членів СР.
Стосовно розв’язання корпоративних
конфліктів та конфлікту інтересів, то голова спостережної ради самостійно визначає порядок ведення роботи з їх урегулювання. Основним завданням спостережної
ради у процесі врегулювання конфліктів є
пошук рішення, яке є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає інтересам
банку.
З метою забезпечення об’єктивності
оцінки конфлікту особи, чиї інтереси він
зачіпає, не повинні брати участь в ухваленні рішення щодо цього конфлікту.
Як засвідчило дослідження корпоративного управління у банківському секторі України, проведене Міжнародною
фінансовою корпорацією у 2004 році, кредитним установам дуже важко визначити
функціональну роль спостережної ради:
вона або несе обмежену відповідальність,
або бере занадто активну участь у повсякденній діяльності [8].
Поширеною практикою є призначення членів спостережної ради впливовими
акціонерами. Такі призначені особи
схильні виконувати свої наглядові та
піклувальні обов’язки, керуючись виключно економічними інтересами цих
акціонерів, а не банку, всіх його акціонерів та інших зацікавлених сторін.
Крім того, в ході дослідження з’ясувалося, що банки мають досить нечіткі зобов’язання щодо розкриття конфліктів.
У внутрішніх документах 78% банків не
зазначено, що члени спостережної ради
зобов’язані повідомляти про корпоративний конфлікт чи конфлікт інтересів.
Таким чином, аналіз інформаційної
відкритості й оцінка ефективності роботи
щодо розв’язання корпоративних конфліктів та конфлікту інтересів дають підстави
для висновку, що рівень корпоративного
управління у вітчизняних банківських установах є доволі низьким.

СПОСОБИ ПОЛІПШЕННЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

О

дним із інструментів поліпшення корпоративного управління (а отже, й
фінансової стійкості кредитної уста-
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нови) є збільшення кількості незалежних
членів спостережної ради банку. Це стимулює розвиток капіталізації як системи в
цілому, так і кожного банку зокрема.
Незалежні члени СР повинні приділяти увагу таким аспектам системи корпоративного управління, як робота керівних
органів, стан планування, розробка політики розвитку банку, управління персоналом, організаційна структура, системи контролю, управлінського інформування.
Українські банки, які прагнуть відповідати міжнародним стандартам корпоративного управління, вже значно збільшили кількість таких членів. Серед них ТАСКомерцбанк, Укргазбанк, львівський
“Дністер”, харківський Мегабанк. Членами спостережних рад цих банків є представники міжнародних організацій, зокрема ЄБРР, установ Ірландії та Польщі.
В Україні критерій “незалежний член
спостережної ради” має інше значення, ніж
у Європі. У нас це особа, яка не є на даний
час і не була впродовж трьох останніх років
головою або членом виконавчого органу
банку. У Європі цей термін сягає більше
п’яти років. Крім того, у європейській практиці не передбачено, щоб незалежний член
СР володів будь-яким, навіть міноритарним
пакетом акцій банку. Дуже важлива умова роботи незалежного члена СР полягає в тому,
що він не є представником держави, не є
консультантом чи “обличчям” банку.
Другий спосіб поліпшення фінансової
стійкості кредитної установи — застосування принципів корпоративного управління
в процесі оцінювання ризиків, пов’язаних
із корпоративними клієнтами банку.
Контроль банку за використанням отриманих коштів менеджментом компанії-позичальника запобігає їх використанню в інтересах окремих осіб чи груп із числа топ-менеджерів, забезпечує залучення цих коштів до
розвитку підприємства, і таким чином підвищує ймовірність їх повернення. Зробити це
можна шляхом досягнення домовленості з
основними акціонерами компанії про обрання представників банку-кредитора до
складу ради компанії. Такі умови могли б
стати частиною кредитного договору.
Банки, що активно працюють у сфері
кредитування корпоративного сектору, як
правило, мають фахівців, здатних не лише
правильно оцінити стан позичальника з
огляду на ризик кредитора, а й дати висококваліфіковані консультації з питань
фінансового менеджменту, злиття і придбання компаній, підготовки емісії цінних
паперів тощо.

ВИСНОВКИ

Ф

інансова стійкість банків має важливе значення для економіки України. По-перше, банки забезпечу-

ють концентрацію коштів; по-друге, —
відіграють важливу роль в економічному
розвитку суспільства. Крах навіть одного
банку, як правило, призводить до масштабніших наслідків, аніж можна передбачити, і зачіпає значно більше сторін порівняно з банкрутством компанії нефінансового сектору.
Стабільне функціонування банківської
системи визначають два фактори:
1. Ефективна діяльність органів банківського нагляду;
2. Підвищення рівня корпоративного
управління в кредитних установах.
Процес удосконалювання корпоративного управління є безперервним і тому потребує подальшого вивчення. При
цьому головним предметом дослідження
має стати механізм розмежування інституту власників та інституту управлінців,
що, в свою чергу, гарантує ефективне
розв’язання корпоративних конфліктів і
захист економічних інтересів внутрікорпоративних груп.
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БАНКИ УКРАЇНИ

Iнформацiя з першоджерел/

Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у листопаді 2007 р.1
Назва банку

Відкрите акціонерне товариство “Державний
ощадний банк України”
Відкрите акціонерне товариство “Банк
“Фінанси та Кредит”
Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Експобанк” (колишня назва –
“Товариство з обмеженою відповідальністю
Комерційний банк “Експобанк”)
Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк
Акціонерний комерційний банк “Європейський”
Відкрите акціонерне товариство акціонерний
банк “Укргазбанк”
Акціонерний банк “Київська Русь”
Відкрите акціонерне товариство
“Кредитпромбанк”
Закрите акціонерне товариство “Український
будівельно-інвестиційний банк”
Закрите акціонерне товариство “Міжнародний
Іпотечний Банк”
Відкрите акціонерне товариство “Акціонерний
комерційний банк “Прикарпаття”

Вид
Зареєстрований
Дата реєсттовариства статутний капітал, грн. рації банку
м. Київ і Київська область
ВАТ
722 000 000
31.12.1991 р.

Реєстраційний
номер

Юридична
адреса

4

м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г

ВАТ
ВАТ

1 276 500 062
88 895 200

30.10.1991 р.
26.12.1991 р.

63
75

м. Київ, вул. Артема, 60
м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24

ВАТ
ВАТ
ВАТ

643 784 405
87 000 000
500 000 000

11.11.1992 р.
03.03.1993 р.
21.07.1993 р.

128
152
183

м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24
м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44
м. Київ, вул. Єреванська, 1

ЗАТ
ВАТ

126 080 000
850 000 000

30.05.1996 р.
20.05.1997 р.

258
266

м. Київ, вул. Хорива, 11-а
м. Київ, бул. Дружби Народів, 38

ЗАТ

58 777 200

20.04.2004 р.

293

м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-в

ЗАТ

380 567 201
13.01.2005 р.
Івано-Франківська область

296

м. Київ, вул. Пимоненка, 13, корпус 4

ВАТ

46

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 7

118

м. Сімферополь, вул. Більшовицька,
24

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ”

ВАТ

147 000 000
22.10.1991 р.
АР Крим і м. Севастополь
45 007 000
22.06.1992 р.

Відкрите акціонерне товариство “Селянський
комерційний банк “Дністер”
Відкрите акціонерне товариство “Універсал
Банк” (колишня назва – відкрите акціонерне
товариство “Банк Універсальний”)

ВАТ

Львівська область
61 500 000
14.10.1991 р.

27

м. Львів, вул. Переяславська, 6-а

ВАТ

487 711 970

20.01.1994 р.

226

м. Львів, просп. Шевченка, 27

Відкрите акціонерне товариство Акціонерний
банк “Південний”

ВАТ

Одеська область
555 000 000
03.12.1993 р.

218

м. Одеса, вул. Краснова, 6/1

ПОЛТАВСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
“ПОЛТАВА-БАНК”

ВАТ

Полтавська область
70 500 000
16.10.1991 р.

37

м. Полтава, вул. Паризької Комуни,
40-а

Відкрите акціонерне товариство “Банк “Демарк”

ВАТ

Чернігівська область
142 000 000
10.07.1992 р.

122

м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28

Банки, включені до Державного реєстру банків у листопадi 2007 р.
Назва банку

Вид
товариства

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “СОЮЗ”
Відкрите акціонерне товариство АСТРА БАНК
Відкрите акціонерне товариство “Комерційний
Банк “Глобус”

Зареєстрований
статутний
капітал, грн.

Дата
реєстрації

м. Київ і Київська область
73 000 000
26.11.2007 р.

ВАТ
ВАТ
ВАТ

70 000 000
75 000 000

28.11.2007 р.
29.11.2007 р.

Реєстраційний
номер

Юридична адреса

318

м. Київ, вул. Заньковецької, 5/2

319
320

м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 16-в
м. Київ, пров. Куренівський, 19/5

Банки, вилучені з Державного реєстру банків у листопадi 2007 р.
Назва банку
Закрите акціонерне товариство
“Внєшторгбанк (Україна)”

Номер
реєстрації банку

Дата
реєстрації банку

Дата
закриття банку

Підстава
для закриття банку

299

21.01.2005 р.

02.11.2007 р.

Рішення Комісії НБУ з питань нагляду та
регулювання діяльності банків від
02.11.2007 р. № 288

1 “Офіційний список банків України, включених до Державного реєстру банків, та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію

та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій” опубліковано у “Віснику НБУ” № 8, 2007 р. Зміни і доповнення, внесені
до Державного реєстру банків, виділено червоним кольором. Назви банків подаються за орфографією статутів.

На замовлення “Вісника НБУ” матеріали підготувала головний економіст департаменту реєстрації та ліцензування банків
Національного банку України Олена Сілецька.
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05.11.2007 р.

05.11.2007 р.

12.11.2007 р.

12.11.2007 р.

12.11.2007 р.

12.11.2007 р.

14.11.2007 р.

14.11.2007 р.

14.11.2007 р.

14.11.2007 р.

19.11.2007 р.

19.11.2007 р.

19.11.2007 р.

19.11.2007 р.

21.11.2007 р.

21.11.2007 р.

21.11.2007 р.

21.11.2007 р.

26.11.2007 р.

26.11.2007 р.

26.11.2007 р.

26.11.2007 р.

28.11.2007 р.

28.11.2007 р.

28.11.2007 р.

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

69
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Встановленi
обмеження
на загальний обсяг
розмiщення
облiгацiй, шт.

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Номінал
облігацій,
грн.

—

—

—

—

—

—

—

16.48

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Розмiр купона
на одну
облiгацiю,
грн.

Пропозиція

07.06.2017 р.

11.06.2014 р.

28.09.2011 р.

23.06.2010 р.

07.06.2017 р.

11.06.2014 р.

28.09.2011 р.

23.06.2010 р.

07.06.2017 р.

11.06.2014 р.

28.09.2011 р.

23.06.2010 р.

07.06.2017 р.

11.06.2014 р.

28.09.2011 р.

23.06.2010 р.

07.06.2017 р.

11.06.2014 р.

28.09.2011 р.

23.06.2010 р.

07.06.2017 р.

11.06.2014 р.

28.09.2011 р.

23.06.2010 р.

07.06.2017 р.

11.06.2014 р.

28.09.2011 р.

23.06.2010 р.

Термін
погашення
облігацій

800 000

—

—

—

—

—

—

—

800 000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Обсяг
розміщених
облігацій,
шт.

На замовлення “Вісника НБУ” матеріал підготовлено працівниками департаменту монетарної політики Національного банку України.

Разом

28.11.2007 р.

05.11.2007 р.

115

141

05.11.2007 р.

114

Номер
розмiщення

Дата
проведення
розрахункiв
за придбанi
облiгацiї

808 664.00

—

—

—

—

—

—

—

808 664.00

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Залучено коштів до
державного бюджету
вiд розмiщення
облiгацiй, тис. грн.

—

—

—

—

—

—

—

6.60

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Встановлений
рiвень
дохiдностi
облiгацiй, %

Результати розмiщень

Результати розміщення облігацій внутрішнiх державних позик у листопадi 2007 року

Ринок державних цінних паперів України у листопадi 2007 року

(Закінчення на с. 70)

—

—

—

—

—

—

—

6.60

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Середньозважений
рiвень
дохiдностi
облiгацiй, %
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Хроніка/

Кращий річний звіт і веб-сайт банку
14 грудня 2007 року в конференц-залі столичного готелю
“Hyatt Regency” відбулася урочиста церемонія нагородження
переможців конкурсу на кращі річний звіт та веб-сайт, що
проводився серед українських банків.
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У номінації “Кращий веб-сайт банку” переможцем став сайт Кредобанку. Друге місце
дісталося сайту Укрсиббанку, третє – Райффайзенбанку Аваль.

Нині організатори конкурсу працюють над
удосконаленням критеріїв оцінювання і сподіваються, що кількість його учасників й надалі
зростатиме.

Ринок державних цінних паперів України
у листопадi 2007 року
(Закінчення. Початок на с. 69)
Обсяг облігацій внутрішнiх державних позик,
якi перебувають в обігу (на 1 грудня 2007 року)
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
01.01.2004 р.
01.02.2004 р.
01.03.2004 р.
01.04.2004 р.
01.05.2004 р.
01.06.2004 р.
01.07.2004 р.
01.08.2004 р.
01.09.2004 р.
01.10.2004 р.
01.11.2004 р.
01.12.2004 р.
01.01.2005 р.
01.02.2005 р.
01.03.2005 р.
01.04.2005 р.
01.05.2005 р.
01.06.2005 р.
01.07.2005 р.
01.08.2005 р.
01.09.2005 р.
01.10.2005 р.
01.11.2005 р.
01.12.2005 р.
01.01.2006 р.
01.02.2006 р.
01.03.2006 р.
01.04.2006 р.
01.05.2006 р.
01.06.2006 р.
01.07.2006 р.
01.08.2006 р.
01.09.2006 р.
01.10.2006 р.
01.11.2006 р.
01.12.2006 р.
01.01.2007 р.
01.02.2007 р.
01.03.2007 р.
01.04.2007 р.
01.05.2007 р.
01.06.2007 р.
01.07.2007 р.
01.08.2007 р.
01.09.2007 р.
01.10.2007 р.
01.11.2007 р.
01.12.2007 р.

Млн. грн. (за сумою основного боргу)

М

инуло три роки з того часу, як Міжнародна фінансова корпорація за
участі “Української інвестиційної газети” вперше провела у рамках проекту “Корпоративне управління в банківському секторі
України” конкурс на кращі річний звіт та вебсайт банку.
Його метою стало сприяння розвитку інформаційної політики українських банків, посилення прозорості їх діяльності.
Конкурси, проведені у перші два роки, були експериментальними. Організатори залучили до їх проведення представників провідних
аудиторських компаній – PWC, KPMG, E&Y,
Deloitte&Touche, які розробили систему критеріїв оцінювання річних звітів та веб-сайтів
банків, методологію проведення конкурсу.
Експеримент виявився вдалим. На пропозицію брати участь у змаганні відгукнулося чимало українських банків.
Згодом до проведення конкурсу ініціатори
залучили Асоціацію українських банків. Починаючи з 2007 року вона та компанія Делойт
стали основними його організаторами.
Як і попередні, конкурс 2007 року провадився у два етапи. Протягом першого оргкомітет вивчав подані на конкурс опубліковані
річні звіти та веб-сайти і попередньо оцінював їх.
На другому етапі кращі, на думку членів
оргкомітету, п’ять річних звітів та шість вебсайтів оцінювала спеціальна конкурсна комісія,
до складу якої, крім фахівців зазначених вище
аудиторських компаній, увійшли представники
українських мас-медіа, які спеціалізуються на
висвітленні діяльності банків, зокрема – начальник відділу з випуску журналу “Вісник
Національного банку України” редакції
періодичних видань НБУ Андрій Папуша.
Серед річних звітів, які були подані на конкурс у 2007 році, найбільше балів (понад 50
із 100 можливих) набрали звіти VAB, Кредитпромбанку, Райффайзенбанку Аваль, Укрпромбанку та Укрсиббанку. Серед веб-сайтів лідирували сайти Кредобанку, Райффайзенбанку
Аваль, Родовідбанку, ТАС-Інвестбанку, Укргазбанку та Укрсиббанку.
Після ретельного вивчення всіх поданих на
конкурс матеріалів переможцем у номінації
“Кращий річний звіт банку за 2006 рік” визнано річний звіт Кредитпромбанку. Друге місце
посів звіт Райффайзенбанку Аваль, третє –
Укрсиббанку.

Голова правління Кредитпромбанку Людмила
Распутна одержує сертифікат переможця.

З терміном обігу до 91 дня
З терміном обігу від 274 днiв
до 1 року

З терміном обігу від 92
до 182 днів
З терміном обігу від 1
до 5 років

З терміном обігу від 183
до 273 днів
З термінами обігу понад
5 років та інші

Обсяг розмiщення облiгацiй внутрiшнiх державних позик
за сiчень – листопад 2007 року*
Період
Січень
Лютий
Березень
I квартал
Квітень
Травень
Червень
II квартал
I півріччя
Липень
Серпень
Вересень
III квартал
Жовтень
Листопад
Грудень
IV квартал
Усього з початку року

Обсяг розміщених облігацій, шт.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
801 000
801 000
801 000
1 330 000
105 000
368 000
1 803 000
135 000
800 000
935 000
3 539 000

Залучено коштів до держбюджету, тис. грн.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
801 237.25
801 237.25
801 237.25
1 337 097.52
110 589.15
378 217.60
1 825 904.27
149 965.35
808 664.00
958 629.35
3 585 770.87

*За станом на 01.12.2007 р.
На замовлення “Вісника НБУ” матеріали підготовлено працівниками департаменту
монетарної політики Національного банку України.
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Спецiально для “Вiсника НБУ”/

Основні монетарні параметри грошово—кредитного ринку України у листопадi 2007 року
Обсяги кредитiв, наданих Національним банком для пiдтримання лiквiдностi банків України у листопадi 2007 р. (в розрiзi iнструментiв)
Відсотки
Показники

2007 р.
100.00

Обсяги рефінансування банків, усього

У тому числi за листопад
100.00

У тому числі через:
— кредити “овернайт”, надані через постійно діючу лінію рефінансування

16.71

17.87

— кредити рефінансування, надані шляхом проведення тендера

77.76

82.13

— кредити рефінансування під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу
(депозиту), розміщеного в НБУ

5.53

—

— операції своп

—

—

— операції прямого РЕПО

—

—

— стабілізаційний кредит

—

—

Середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими Національним банком для пiдтримання лiквiдностi
банкiв України у листопадi 2007 р.
Відсотки річнi

Показники
Середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування, всього

2007 р.

У тому числі за листопад

9.5

12.1

У тому числі за:
— кредитами “овернайт”, наданими через постійно діючу лінію рефінансування

10.5

12.5

— кредитами, наданими шляхом проведення тендера

9.4

12.0

— кредитами рефінансування під заставу майнових прав на кошти банківського вкладу (депозиту),
розміщеного в НБУ

8.3

—

— операціями своп

—

—

— операціями прямого РЕПО (розрахунково)

—

—

— стабілізаційним кредитом

—

—

Процентні ставки банків за кредитами та депозитами у національній валюті у листопадi 2007 р.*
Відсотки річнi

Показники

Листопад 2007 р.

На міжбанківському ринку:
за кредитами, наданими іншим банкам

3.1

за кредитами, отриманими від інших банків

3.1

за депозитами, розміщеними в інших банках

7.9

за депозитами, залученими від інших банків

8.0

за кредитами**

14.0

за депозитами

8.6

На небанківському ринку:

* За щоденною звітністю банків; з урахуванням вартостi пролонгованих кредитiв (депозитiв).
** Без урахування ставок за кредитами “овердрафт”.

Темпи зростання грошової маси у листопадi 2007 р.
Агрегати грошової маси 01.01.2007 р. 01.02.2007 р. 01.03.2007 р. 01.04.2007 р. 01.05.2007 р. 01.06.2007 р. 01.07.2007 р. 01.08.2007 р. 01.09.2007 р. 01.10.2007 р. 01.11.2007 р. 01.12.2007 р.
Готівка. Гроші поза банками
М0, % до початку року

100.0

94.2

95.7

98.7

104.2

104.7

112.0

116.9

122.6

129.1

132.0

135.4

120.6

124.2

133.5

133.7

136.7

120.9

125.4

133.0

135.1

139.4

121.4

126.0

133.4

135.7

140.0

М0 + переказанi кошти в національній валюті
М1, % до початку року

100.0

96.1

96.1

99.7

103.3

107.5

114.1

М1 + переказанi кошти в iноземнiй валютi та iншi кошти
М2, % до початку року

100.0

98.1

100.0

103.9

107.6

110.0

115.6

М2 + цінні папери власного боргу банкiв
М3, % до початку року

100.0

98.1

100.1

104.4

108.2

110.4

116.1

Примітка. Облікова ставка Національного банку України у жовтнi 2007 року не змінювалася і починаючи з 1 червня 2007 року становить 8% річних.
Починаючи з 01.10.2006 р. встановлено такі нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів (постанова Правління
Національного банку України від 15.09.2006 р. № 364): за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних і фізичних осіб у національній валюті — 0.5;
за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних і фізичних осіб у іноземній валюті — 4; за коштами вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб
у національній валюті на вимогу та коштами на поточних рахунках — 1; за коштами вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у іноземній валюті на вимогу
та коштами на поточних рахунках — 5.

На замовлення “Вісника НБУ” матеріали підготовлено працівниками департаменту монетарної політики Національного банку України.
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АННОТАЦИИ
Светлана Компаниец. Успех реформы – в роботе команды.
Сообщение о заседании круглого стола, посвященного 10-летию
внедрения Международных стандартов финансовой отчетности в
банках Украины, проходившего в декабре 2007 года в Национальном
банке Украины.
Александр Дзюблюк. Стратегия монетарной политики Национального банка Украины и ее влияние на экономическое развитие.
Рассматривается стратегия денежно-кредитного регулирования Национального банка Украины на различных этапах переходного периода.
Определены позитивные и негативные результаты монетарного влияния
на динамику экономического развития.
Тамара Смовженко, Алексей Другов. Управление процессом увеличения
участия иностранных инвесторов в работе банковской системы Украины.
Рассмотрены основы и методы реализации политики управления
размером участия иностранных инвесторов в работе банковской
системы Украины.
Людмила Рябинина. Проблемы развития теории современных денег.
Подняты проблемы развития теории современных денег, утративших товарную природу и собственную стоимость.
Людмила Патрикац, Милана Бойчук. Глобализация и банки:
проблемы, перспективы.
Сообщение о конференции, проходившей в ноябре 2007 года в
Черкасском институте банковского дела Университета банковского
дела НБУ.
О выпуске в обращение памятных монет “Голодомор — геноцид українського народу”.
Официальное сообщение о выпуске в обращение и нумизматическое описание памятных монет номиналами 20 и 5 гривень, посвященных памяти жертв Голодомора 1932—1933 годов — геноцида украинского народа. Фотоизображения аверса и реверса монет.

заемщику. Разработана система оценки эффективности кредитной
политики банка, основанная на показателях риска кредитного портфеля и его доходности.
Ольга Меренкова. Интервальные оценки рисков в инновационных банковских проектах.
Исследован процесс эффективного управления рисками инновационных банковских проектов на основе теории вероятностей. Предложено использовать не точечные, а интервальные оценки рисков, обеспечивающие гибкий подход к принятию инвестиционных решений.
Андрей Папуша. Перспективы развития. Точка зрения практиков
и ученых.
Отчёт о работе X Всеукраинской научно-практической конференции “Проблемы и перспективы развития банковской системы Украины”, состоявшейся 22—23 ноября 2007 года в Государственном высшем учебном заведении “Украинская академия банковского дела Национального банка Украины” (г. Сумы).
Светлана Мищенко. Сущность экономического капитала и его роль
в обеспечении финансовой стойкости банка.
Анализируется сущность экономического капитала и его роль в
обеспечении финансовой стойкости банка. Рассматривается возможность применения этого показателя в практике украинских банков.
Владимир Бобыль. Современное развитие корпоративного управления в банковской деятельности.
Рассмотрены основные недостатки корпоративного управления
в кредитных учреждениях. Предложен механизм их устранения.
Изменения и дополнения к Государственному реестру банков, внесенные в ноябре 2007 г.
Банки, включенные в Государственный реестр банков в ноябре 2007 г.
Банки, исключенные из Государственного реестра банков в ноябре
2007 г.

О выпуске в обращение юбилейной монеты “200 років курортам Криму”.
Официальное сообщение о выпуске в обращение и нумизматическое описание юбилейной монеты номиналом 5 гривень, посвященной
200-летию крымской научной курортологии, положившей начало освоению курортных богатств Крыма. Фотоизображение аверса и реверса монеты.

Лучший годовой отчет и веб-сайт банка.
Сообщение об итогах конкурса на лучший годовой отчет банка и вебсайт банка, проведенного в 2007 году компанией Делойт и Ассоциацией
украинских банков.

План выпуска памятных и юбилейных монет Украины на 2008 год.

Официальный курс гривни к иностранным валютам, устанавливаемый
Национальным банком Украины один раз в месяц (за ноябрь 2007 года).

Валерий Тычина, Оксана Заднепровская. Проблемы и практика управления банковскими рисками в свете Базеля ІІ.
Авторские предложения относительно усовершенствования организации и функционирования риск-менеджмента в банках Украины. Предложен программный продукт “Анализатор активов и пассивов банка”, предназначенный для оперативного управления банковскими рисками.
Владимир Сухотеплый. Модель банковской системы Украины с минимальным количеством банков.
Построена математическая модель банковской системы Украины с экономическими показателями по состоянию на 01.01.2007 г.
Показано, что такая система может состоять из 46—70 банков.
Основные показатели деятельности банков Украины на 1 декабря
2007 года.
Ирина Пасечник, Виктория Вовк. Разработка аналитического инструментария оценки эффективности кредитной политики банка.
Предложена матрица “доход — риск кредитной операции”, предназначенная для обоснования решения о выдаче кредита отдельному
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Официальный курс гривни к иностранным валютам, устанавливаемый Национальным банком Украины ежедневно (за ноябрь 2007 года).
Людмила Семенюк, Александр Ключка. Проблемы определения платежеспособности и обмена банкнот в работе кассиров банковских учреждений.
Рассматриваются многообразные аспекты определения платежеспособности и обмена банкнот национальной валюты, предлагаются пути повышения эффективности работы кассиров.
Рынок государственных ценных бумаг Украины в ноябре 2007 года.
Основные монетарные параметры денежно-кредитного рынка Украины в ноябре 2007 года.
Объемы кредитов, предоставленных Национальным банком для
поддержания ликвидности банков Украины, средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным Национальным банком
для поддержания ликвидности банков Украины, процентные ставки банков по кредитам и депозитам в национальной валюте, динамика роста
денежной массы по состоянию на 01.12.2007 г.
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