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екологічної ситуації в засобах масової інформації. По-перше, як
показали дослідження, не всі респонденти вважають для себе най-
головнішим отримувати інформацію про навколишнє середовище
всієї території. По-друге, в міру задоволення потреби в знаннях
про екологічну ситуацію буде зростати потреба в знаннях, які від-
повідають потребам інших категорій — соціальним і економічним.
І судячи з опитування, попит на таку інформацію зросте.

Перспективи вирішення екологічних проблем в основному ви-
значатимуться рівнем усвідомлення їх актуальності науково-
технічною елітою, політиками та тими державними інститутами,
які формують і здійснюють екологічну політику.

Література
1. Амоша О. І. Людина та навколишнє середовище: економічні про-

блеми екологічної безпеки виробництва./ О.І. Амоша. — К.: Наук. дум-
ка, 2002. — 306 с.

2. Галушкина Т. П. Экономические инструменты экологического
менеджмента (теория и практика) / НАН Украины. Ин-т проблем рынка
и экономико-экологических исследований. /Т.П. Галушкина. — Одесса,
2002. — 280 с.

3. Екологічне управління: Підруч. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін,
Г. О. Білявський та ін. — К., 2004. — 432 с.

УДК 336.71

І. В. Власова, аспірантка
кафедри банківських інвестицій,

ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»

ФАКТОРИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
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Дослідження інвестиційного процесу в Україні взагалі та інве-
стиційної діяльності банків зокрема набувають важливого зна-
чення. Одними з найголовніших засобів досягнення цієї мети ви-
ступають кредитування інвестиційної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, а також інвестиційні операції з цінними паперами.
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Від стану банківської системи та ефективності її функціонування
залежить інвестиційна активність та темпи економічного зрос-
тання країни.

Існуючий стан кредитування банківською системою економі-
ки України в цілому характеризується недостатньою спрямовані-
стю на інвестиційне забезпечення довгострокових інноваційних
процесів, необхідних для здійснення технологічної трансформа-
ції національної економічної системи [3, с. 162]. Світова фінан-
сова та економічна криза в Україні найгостріше виявилась у бан-
ківській системі, яка втратила свій кредитний потенціал, що різко
скоротило можливості реального сектору економіки отримувати
позики.

Це пов’язано з особливостями функціонування вітчизняного
банківського сектору і кумулятивним ефектом дії низки негатив-
них чинників, які нагромаджувалися впродовж тривалого часу і
вплив яких посилився в період загострення кризових явищ на сві-
тових фінансових ринках. Серед цих чинників слід виділити такі:

а) порівняно низький рівень капіталізації банків, що не забез-
печує належним чином їхню фінансову стабільність. Аналіз тен-
денцій останніх років вказує на поступове зниження частки влас-
ного капіталу в структурі пасивів комерційних банків із майже
17 % у 2002 році до 13 % на початок 2009 року, що відображає
ризиковану політику банківських установ не лише щодо залучен-
ня ресурсів, а й щодо проведення кредитних операцій. Адже рен-
табельність капіталу впродовж останнього часу не зменшувалася
[2, с. 24].

Незважаючи на поступове зростання показника балансового
капіталу, як основи розвитку банківської системи, він залишаєть-
ся досить низьким, і складає лише 5 % від ВВП, тоді як у Росії
цей показник становив 37,2 %, а в країнах Центральної Європи —
понад 40 %. Має місце неадекватне зростання капіталу банків і
обсягу здійснюваних ними активних і пасивних операцій. Серед-
ньорічні темпи зростання активів в 1,4 разу перевищують ці ж
темпи зростання капіталу;

б) високий рівень залежності ресурсної бази від зовнішніх за-
позичень, що також є істотним фактором загрози фінансовій
стійкості банків з огляду на обмеження зовнішнього фінансуван-
ня їх діяльності та ускладнення умов доступу на міжнародні рин-
ки позичкових капіталів. Лише за 2009 рік зобов’язання банків за
депозитами нерезидентів в іноземній валюті зросли більш як
утричі — із 13,1 до 42,9 млрд грн, а загальний обсяг інвалютних
зобов’язань, який, окрім депозитів, включає ще й цінні папери,
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кредити, похідні фінансові інструменти й іншу кредиторську за-
боргованість, — удвічі (зі 136 до 279 млрд грн);

в) низька якість банківських активів, що визначається зрос-
танням обсягів проблемної заборгованості у структурі кредитно-
го портфеля. Якщо сума прострочених і сумнівних до погашення
кредитів за 2008 рік за даними Національного банку України зрос-
ла із 4,5 млрд грн до 6,4 млрд грн, тобто на 42 %, то у 2009 році
вона збільшилася практично утричі і за станом на 01.01.2010 р.
становила понад 18 млрд грн;

г) значна частка іноземного капіталу структурі капіталу бан-
ківської системи України. На початок 2010 року вона становила
36,7  %. А це за умов кризових явищ може виявитися серйозною
загрозою для фінансової стійкості вітчизняних банків у разі ви-
никнення проблем у діяльності зарубіжних банківських корпора-
цій — їхніх власників, адже останні не обов’язково мають вико-
нувати зобов’язання своїх дочірніх структур перед клієнтами.

Потрібно зважати на те, що приплив іноземного капіталу в бан-
ківський сектор України можливий до тієї межі, за якої буде збе-
рігається контроль за банківською системою вітчизняним зако-
нодавством і регулюючими та наглядовими органами (у Російсь-
кій Федерації квота присутності іноземного капіталу становить
50 %, у Білорусії відповідно 25 %) [1, с. 4].

Якщо вести мову про пом’якшення наслідків фінансової кризи
і пошук шляхів виходу з рецесії, то державна економічна політи-
ка загалом і грошово-кредитне регулювання зокрема має стати
головним інструментом для реалізації відповідних завдань, адже
саме банківська система слугує не лише головним рушієм еконо-
мічного розвитку, а й своєрідним трансмісійним каналом переда-
чі нестабільності в реальний сектор.
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