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цього процесу, що потребує спеціального патронату над 
розвитком екобізнесу в Україні з боку владних структур. 

Саме у такий спосіб — завдяки пріоритетному розвитку 
галузей   екоіндустрії   —   практично   здійснене   перспективне 
коригування основних рис сучасної моделі євроінтеграції 
української економіки, а також активізація та поглиблення 
секторіального  співробітництва  між  Україною  та  ЄС  в  сфері 
охорони довкілля згідно з домовленістю на шостому засіданні 
Ради з питань співробітництва (березень, 2003 р.). 

 
Т. В. Мусієць, 

канд. екон. наук, доцент КНЕУ 
 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Сучасний стан української економіки в цілому та рівень 

економічного співробітництва з ЄС не дають підстав ні для 
швидкого вступу України до Євросоюзу, ні для ізоляції. Серед 
пріоритетних задач співпраці між Україною і Європейським 
Союзом Президентом України визначені наступні: визнання 
ринкового статусу української економіки; спрощення візового 
режиму для громадян України і ЄС; посилення співробітництва в 
сфері безпеки. 

Названі завдання потребують термінового вирішення, бо 
приєднання в травні 2004 р. до Євросоюзу нових членів, які 
межують з Україною, створило нову ситуацію безпосереднього 
сусідства України з ЄС і розширення ЄС, яка може призвести до 
загострення конкуренції між українськими виробниками та 
підприємствами нових членів ЄС на єдиному ринку Євросоюзу. 
Надання  Україні  статусу  країни  з  ринковою  економікою 
допоможе нашій країні користуватися міжнародно визнаними 
механізмами  ефективного  захисту  власних  економічних 
інтересів. 

Характер  та  рівень  співробітництва  України  з  розширеним 
ЄС, перспектива української євроінтеграції, на наш погляд, 
насамперед, залежатимуть від внутрішніх трансформацій 
(економічних та політичних) у нашій країні, від створення умов 
для стабільного соціального розвитку та піднесення вітчизняної 
економіки. Успішний розвиток економічного співробітництва 
України з іншими країнами, зокрема з країнами ЄС, неможливий 
без    вирішення    проблем    валютно-кредитних    і    фінансових 
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відносин. Як переконливо свідчить міжнародний досвід, 
економічне зростання і забезпечення ефективних умов для 
розвитку приватного сектора, покращення соціального захисту та 
добробуту населення можливі  лише за умов  ефективного 
розвитку банківської системи як одного з головних елементів 
ринкової економіки. 

Сьогодні банківський сектор України має ринкову орієнтацію 
і поступово наближається до найкращої світової практики 
банківської діяльності, про що свідчить скорочення кількості 
новостворюваних     банків,     підвищення     рівня     капіталізації 
банківської системи, збільшення кількості банківських продуктів 
та послуг. Національний банк України виступає із ініціативою 
переходу до якісно нових, більш цілеспрямованих підходів до 
розбудови  такої  банківської  системи,  яка  стимулюватиме 
розвиток економіки, викликатиме довіру населення та буде 
конкурентоспроможною на зовнішніх ринках. 

До   стимулюючих   чинників   розвитку   банківської   системи 
можна віднести: 

 створення     сучасного     банківського     законодавства     із 
орієнтацією на законодавство Європейського Союзу та сучасну 
міжнародну практику; 

 перехід банківської системи на систему обліку, що базується 
на Міжнародних стандартах фінансової звітності; 

 запровадження системи гарантування вкладів фізичних осіб; 
 створення національної платіжної системи на основі 

передових комп’ютерних технологій; 
 створення та постійне вдосконалення системи банківського 

нагляду. 
Разом з тим, в умовах процесів глобалізації та євроінтеграції 

викликає занепокоєння відносно невисокої 
конкурентоспроможності банківської системи України порівняно 
із банківськими системами інших країн та міждержавних 
утворень. Активи банківської системи України на 1.03.2004 р. 
складали 184,7 млрд грн чи 29,3 млрд євро. Наприклад, самий 
великий банк східноєвропейського регіону — РКО ВР, який 
належить Польщі (наприкінці 2000 року він об’єднався з Bank 
Austria Creditanstalt) з активами 14,6 млрд євро не зміг би попасти 
у Німеччині навіть у 30 найбільших банків країни. А банківські 
активи всього східноєвропейського регіону (без врахування Росії) 
складають   лише   половину   від   загальної   кількості   активів 
австрійських банків. 
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Низька конкуретоспроможність банківської системи України 
пов’язана з існуванням певних недоліків функціонування 
банківської системи нашої держави, які обумовлені зовнішними і 
внутрішними факторами її розвитку. До зовнішніх факторів 
можна віднести повільні темпи ринкової трансформації та 
реструктуризації реального сектора економіки; прояви 
адміністративного впливу з боку органів державної влади на 
діяльність  окремих  банків;  недостатньо  прозорий  фінансовий 
стан частини суб’єктів господарювання та їх низька 
платоспроможність; надмірний податковий тиск та існування 
численних податкових пільг; слабкість законодавчого захисту 
прав кредиторів; низька платоспроможність населення; 
відсутність інструментів хеджування ризиків, що мають 
обертатися на певних сегментах фінансового ринку. Серед 
внутрішніх  факторів:  недостатній  рівень  капіталізації 
банківської системи; відсутність ефективних механізмів та 
інструментів управління ризиками, планування та стратегії 
розвитку; низька рентабельність активів банків; низький рівень 
банківського менеджменту та корпоративного управління; 
недостатність ефективного банківського нагляду. 

Для подолання даних недоліків була розроблена «Комплексна 
програма розвитку банківської системи України на 2003—2005 
роки», де була визначена головна стратегічна мета банківської 
системи України, яка полягає в забезпеченні сталості банківської 
системи розвитку через досягнення системної стабільності, 
зменшення вразливості банківської системи до зовнішніх та 
внутрішніх факторів дестабілізації, підвищення якості та 
ефективності її діяльності. 
Основними цілями подальшого розвитку банківської системи 

України визначенні: 
 Зміцнення   банківської   системи   України,   підвищення   її 

стійкості до криз, що включає: 
 зміцнення довіри до банківської системи з боку вкладників 

та інвесторів; 
 розвиток банківського нагляду та регулювання. 
 Активітизація діяльності банків з залученням коштів та їх 

трансформація в кредити до реального сектора економіки. 
 Поглиблення   інтеграції   банківської   системи   України   в 

світовий фінансовий простір, що включає: 
 вихід на світові фінансові ринки; 
 присутність іноземних банків в Україні; 
 співробітництво з міжнародними фінансовими установами. 
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Для вирішення намічених цілей і для підвищення 
конкурентоспроможності банківської системи України необхідно 
виконання певних завдань, серед яких найголовніші, на наш 
погляд, наступні: 
Посилення вимог до кваліфікації та ділової репутації всіх 

працівників  банків.  На  сучасному  етапі  в  банківській  справі 
акценти все більше переміщуються з ресурсного, речового на 
особистісний    фактор    виробництва.    Банківська    справа    є 
трудомісткою, хоча сьогодні більшість процесів автоматизовано. 
Так,  банківський  холдинг  Японії,  куди  увійшли  три  японські 
банки  —  Sanwa,  Tokai,  Asahi  —  налічує  близько  37435  осіб 
персоналу. Менеджмент будь-якого банку усе наполегливіше йде 
по шляху підвищення продуктивності праці службовців, 
активізації, насамперед, їхнього творчого потенціалу. Саме тому 
основне джерело успішного функціонування банків  на новому 
етапі НТП полягає в новаторській активності персоналу. Будь- 
який керівник компанії, який піклується про її результативність, 
давно   вже  розуміє,   що  управління  людськими  ресурсами  є 
головним елементом її успішної діяльності. Тому ми пропонуємо 
спеціалістам  банку,  які  займають  керівні  посади,  підвищувати 
кваліфікацію кожні три роки, працівникам банку нижчого рангу 
— кожні п’ять років. 

Наступне завдання, що потребує вирішення — це підвищення 
рівня капіталізації банків. Капіталізацію банку визначає розмір 
капіталу першого порядку. Капітал 1-го порядку — це один з 9 
показників, який використовується для визначення місця банку 
серед інших банків світу журналом «Банкир». 

Капітал   1-го   (основного)   рівня   включає   звичайні   акції, 
нерозподілений прибуток, не передбачені накопичення 
дивідендів, безстрокові привілейовані акції, а також 
неконтрольний  пакет  акцій  консолідованих  дочірніх  компаній 
мінус  нематеріальний  основний  капітал.  Як  свідчать  складові 
капіталу 1-го порядку, капіталізація банку певним чином 
залежить від функціонування ринку цінних паперів. 

В Україні на 01.01.2004р. зареєстровано 179 банків. Фактично 
діють 158 банків (мають ліцензію НБУ на здійснення банківських 
операцій), з них 94 — відкриті акціонерні товариства (два банки 
державні),  39  —  закриті  акціонерні  товариства,  25  банків  — 
товариства з обмеженою відповідальністю. Переважання банків з 
акціонерною  формою  власності,  яка  дає  змогу  розширювати 
партнерські зв’язки у банківському бізнесі, свідчить про 
підвищення конкурентоспроможності банків. Посилюється 
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тенденція до зменшення кількості банків, створених у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, які є ринково менш 
гнучкими.  Загальний  обсяг  статутного  фонду  банків  (158)  — 
7317 млрд грн ( чи 1161,4 млрд євро). Обсяг статутного фонду у 
розрахунку на один діючий банк складає 46,3 млн грн (7,3 млн 
євро). 

Зростання   капіталізації   банку   може   відбуватися   шляхом 
концентрації капіталу через реструктруризацію і реорганізацію 
банків.  Підвищення  рівня  капіталізації  банків  поряд  з  таким 
чинником як можливість лобіювання інтересів банків у владних 
структурах  є  найбільш  актульнішим  серед  15  чиннників,  які 
стимулюють  злиття  (об’єднання)  банків  в  Україні.  Так,  злиття 
банків «Надра» — «Києво-Печерський» — «Слобожанщина» в 
2000 р. дозволило збільшити статутний капітал на 3 млн євро. 
Для України це вагома цифра. 

Підвищення рівня капіталізації банків — це одне з головних 
завдань у підвищенні конкурентоспроможності банків. Разом з 
тим  комерційні  банки  завжди  враховують  у  своїй  роботі,  що 
надмірна  «капіталізація»  банку,  випуск  зайвої  кількості  акцій 
порівняно з оптимальною потребою у власних коштах, також не є 
благом. Мобілізація грошових ресурсів шляхом випуску акцій — 
дорогий  та  іноді  небажаний  для  банку  спосіб  фінансування  у 
порівнянні із залученням сторонніх коштів. 

Процес злиття і поглинання сьогодні в Україні спостерігається 
серед національних банків. В країнах Східної і Центральної Європи 
відбувається  зростання  капіталізації  банківського  сектора  через 
прискорення процесів приватизації, збільшення обсягів іноземних 
інвестицій    в    банківському    секторі,    швидкої    консолідації 
національних    банків    з    іноземними.    Переважно    всі    банки 
центральноєвропейських   країн   бачать   в   західних   фінансових 
групах та банках партнерів, які допомогли би їм зберегти їх позиції 
на ринку в умовах загострення конкуренції. Так, великим кроком 
австрійського  банку  Erste  Bank  в  сторону  експансії  на  ринках 
Східної Європи стало придбання ним найбільшого банку Словакії 
Slovenska  Sporitela  (його  активи  на  початок  2001  р.  складали 
приблизно  3,73  млрд  дол.).  На  наш  погляд,  проникнення  в 
національну  банківську  систему  іноземного  капіталу  в  значних 
розмірах і масове скуповування національних банків іноземними 
—  це  негативний  момент.  Як  сказав  В.  Стельмах,  «банки  — 
кровоносна системи економіки України», а В. Гетьман говорив, що 
«банківська  система  —  головна  ланка  в  ринковій  економіці». 
Взагалі, аналіз свідчить, що, як правило, політика уряду в питанні 
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про допуск транснаціонального банківського капіталу до активної 
діяльності на ринку своєї країни має непослідовний і суперечливий 
характер. Так, держава намагається залучити іноземні банківські 
кошти, які є джерелом додаткового капіталу для розвитку 
національної економіки, створення додаткових робочих місць та 
каталізатором конкуренції на національному ринку позичкових 
капіталів, враховуючи досвід ведення банківської справи. Однак 
діяльність транснаціонального банківського капіталу часто 
протистоїть цілям та завданням національно-валютної та грошово- 
кредитної політики, посилює інфляцію, що зумовлює необхідність 
вжиття державою заходів щодо обмеження його діяльності, 
жорсткішого контролю. Прикладом жорстких законодавчих заходів 
щодо діяльності підрозділів іноземних банків на своїй території є 
Японія, де в 90-х рр., коли її банки посідали перші шість місць 
серед 100 найбільших банків світу, на 64 іноземні банки припадало 
біля 3% банківських кредитних операцій у країні. 

При вирішенні питання щодо функціонування на території 
країни іноземних банків держава повинна враховувати, в першу 
чергу, фінансовий стан власних банків та їхні інтереси. В Україні 
функціонує за участю іноземного капіталу 20 банків, у тому числі 
7  банків  з  100 %  іноземним  капіталом,  які  існують  у  формі 
дочірніх банків і яким дозволяється обмежене коло операцій. 

Треба також завжди пам’ятати, що конкурентоспроможність 
банків залежить від клієнтури, яку вони обслуговують. Тому 
треба вміти залучити клієнтуру із значними оборотами і 
одночасно     диверсифікувати     список     клієнтури,     щоб     не 
збанкрутитися від того, що банк покинули один чи два клієнта. 
Діяльність  банків  залежить  від  платоспроможності  клієнтів  — 
фізичних та юридичних осіб, а це залежить від рішення проблем, 
не пов’язаних з функціонуванням банківської системи. 

Одним   із   напрямків   підвищення   конкурентоспроможності 
банківської    системи    України    є    розширення    спектра    та 
збільшення   обсягу   продуктів   і   послуг   на   банківському   та 
фінансових ринках. Універсалізація банківської діяльності — це 
один із сучасних напрямків розвитку банківської системи у світі, 
зокрема в ЄС. Найвідоміші банки світу надають до 800 видів 
послуг. 

Крім запропонованих послуг «Комплексною програмою 
розвитку  банківської  системи  України  на  2003—2005  роки» 
(розширення    форми    кредитування    підприємств    малого    та 
середнього  бізнесу,  розширення  сфери  застосування  іпотеки, 
використання     консорціумного     кредитування,     розширення 
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спектра послуг населенню, використання лізингових схем 
кредитування, здійснення довірчих операцій (управління 
пайовими фондами), ми також пропонуємо створення у банках 
команд фінансових інженерів, які б надавали послуги клієнтам, 
що пов’язані з фінансовою інженерією. Наприклад, завдяки 
наданню послуг фінансового інжинірингу у процесах злиття та 
поглинання таких банків світу як «Сітігруп», «Дойч банк», банки 
Японії отримали значні прибутки у 2000—2002 рр. 

Розширення банківських послуг може відбутися за рахунок 
функціонування    Інтернет-банкінгу    (але    треба    враховувати 
негативні і позитивні наслідки їхньої діяльності. Сьогодні існують 
самостійні та інтегровані Інтернет-банки, останні найбільш 
привабливі). Перспективним напрямком розвитку банківської 
діяльності є операції з драгметалами, зокрема із золотом, хоча цей 
сектор потребує певного законодавчого удосконалення. Для 
підвищення   конкурентоспроможності   банку   ціни   на   послуги 
мають знижуватися ( цінові характеристики послуг), а кількість 
послуг — зростати. 

Серед основних пріоритетних завдань розвитку банківської 
системи України є продовження роботи з адаптації банківського 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу, 
рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду та 
інших міжнародних організацій. 

Найбільша кількість директив Європейського Союзу 
регламентує діяльність банківських установ (12 директив, серед 
них  Директива  про   капітал   банків   /інвестиційних   фірм)  та 
страхових компаній (23 директиви). 

Що стосується адаптації нормативно-правовового 
законодавства України щодо діяльності банківської системи (це 
Закони  України  «Про  банки  і  банківську  діяльність»,  «Про 
Національний банк України», Декрет Кабінету Міністрів України 
«Про  систему  валютного  регулювання  і  валютного  контролю», 
Постанови   Правління   НБУ   «Про   українську   міжбанківську 
валютну      біржу»,      «Правила      здійснення      операцій      на 
міжбанківському  валютному  ринку  України»  та  ін.),  то  воно 
повинно   мати   чітке   визначення   фундаментальних   понять, 
(наприклад,  валютних  цінностей,  організаційно-правових  форм 
національних банків і іноземних банків (це представництво, філія 
(відділення),  дочірній  банк,  агентство  та  ін.),  відсутність  яких 
приводить до дестабілізації функціонування банків, ускладнення 
діяльності суб’єктів банківських відносин і тим самим приводить 
до зниження ефективності їхньої діяльності. Один нормативний 
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акт не повинен заперечувати інший, бо таке заплутане 
законодавство приводить до дестабілізації діяльності суб’єктів 
банківської сфери, а також не дає можливості уряду керувати 
належним чином. Серед перерахованих вище структурних 
підрозділів іноземних банків , на наш погляд, було б доречно 
дозволити відкриття агентств (які як форма іноземного банку 
представлені в США). Оскільки агентство, хоч не є юридичною 
особою, але воно виконує широкий спектр операцій і не приймає 
депозити від місцевих юридичних і фізичних осіб. Всі кредитні 
ресурси для діяльності цього структурного підрозділу надходять 
від головної контори, що не викликає відпливу коштів з 
національних банків і сприяє залученню іноземного банківського 
капіталу. 

Що стосується лібералізації нормативно-правової бази у 
банківській сфері і, відповідно, лібералізації діяльності банків 
згідно з критеріями ЄС, то це питання, на наш погляд, потребує 
особливої уваги і додаткового вивчення для того, щоб існуючий 
певний порядок не був замінений ліберальним безладним 
свавіллям.  Лібералізація  банківського  законодавства  в 
Угорщині призвела до того, що 67% банківського сектора 
належить іноземному капіталу. 

Банки Угорщини втратили клієнтську базу (про значення якої 
йшла    мова    вище),    бо    найбільші    підприємства    отримали 
можливість  прямого  виходу  на  міжнародні  фінансові  ринки  і 
офіційно,  без  отримання  ліцензій  брати  кредити  за  кордоном. 
Крім того, в угорській економіці велика роль транснаціональних 
корпорацій, вони активно використовують можливість залучення 
кредитів  від  материнських  фірм  чи  зарубіжних  банків.  Для 
угорських  банків  це  означає  втрату  можливості  прибутково 
працювати з крупними фірмами, втрату крупних клієнтів. Дж. 
Стігліц  сказав,  що  «повна  лібералізація  ринків  капіталу  може 
стимулювати    не    збільшення    національного    багатства,    а 
розкрадання  власності  та  переселення  капіталів  за  кордон». 
Поспішна, непродумана лібералізація, завдала вже Україні певних 
проблем.  Значні  успіхи,  досягнуті  в  подоланні  інфляції,  що 
традиційно демонструються як доказ успішної співпраці України 
з міжнародними фінансовими організаціями, виявились далеко не 
у     всьому     доречними.     Водночас     відсутність     масового 
вітчизняного інвестора в економіці України зумовилась, з одного 
боку,   незначними   обсягами   та   відсутністю   заощаджень   в 
основній масі населення через низький рівень життя, а з другого 
— відсутністю інвестиційного спрямування наявних заощаджень, 
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сконцентрованих в руках відносно незначної частини населення 
через сформовану негативну психологічну установку на 
заощадження як наслідок зневіри до фінансових посередників і 
до держави як до гаранта повернення заощаджень. 

Таким чином, для підвищення конкурентоспроможності 
банківської системи України необхідно виконання таких 
пріоритетних завдань як: підвищення рівня капіталізації банків; 
підвищення    якості    корпоративного    управління    у    банках; 
удосконалення системи управління ризиками та внутрішнього 
контролю; удосконалення практики регулювання та нагляду за 
банківською діяльністю; підготовка висококваліфікованих 
спеціалістів; законодавчо забезпечений захист прав учасників 
фінансово-кредитних відносин; подальша універсалізація 
діяльності банків; зростання обсягів активів вітчизняних банків 
шляхом збільшення депозитарної бази; зменьшення числа 
нерентабельних      банків      через      злиття      та      поглинання. 
Привабливість банківського сектора також залежить від 
процентних ставок, на розміри яких впливають і зовнішні 
фактори, такі як: сталий розвиток економіки держави; існування 
диспропорцій в структурі та темпах розвитку економіки України 
та її банківської системи; ефективність макроекономічної 
політики  (бюджетна  політика,  фіскальна  політика,  грошово- 
кредитна політика); комплексність та системність розвитку 
законодавства;  розвиток  фінансових  ринків;  безперебійне  та 
ефективне функціонування платіжної системи. У цілому 
об’єктивність висновків стосовно того чи іншого рівня 
конкурентоспроможності банківської системи досягатиметься 
лише шляхом дослідження її функціонування продовж тривалого 
часу, зважаючи на невідповідність динаміки витрат на створення, 
підтримку та розвиток конкурентних переваг динаміці отриманих 
результатів.    Це    реалізація    одночасного    поєднання    міцної 
конкурентної позиції та високої прибутковості банківської 
системи у довгостроковій перспективі. Взагалі, довгострокове 
планування — це один з принципів діяльності західних банків, 
який підтримує впевненість акціонерів у майбутнє банку, 
банківської системи, яка буде діяти і розвиватися в обставинах, 
що постійно змінюються. 

Головним завданням, що стоїть перед Урядом та банківською 
системою України сьогодні в умовах розвитку євроінтеграційних 
процесів,  які  набувають  все  більшого  значення,  є  підвищення 
конкурентоспроможності   банківського   сектора   як   однієї   з 
головних ланок національної економіки. Важливо рахувати і той 
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факт, що Україна сьогодні є сусідом ЄС, в якому функціонують 
найбільші банки світу. За розмірами активів до 25 найбільших 
банків  світу  Євросоюзу  належить  14  банків,  загальна  сума 
активів яких складає 7733,13 млрд дол. чи 52,8% від загальної 
суми активів цих двадцяти п’яти банків. 
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