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СЕКТОРУ УКРАЇНИ

В статті висвітлюється проблема необхідності реструктуризації фі-
нансового сектору, основуючись на банківському фінансовому секто-
рі, домінуючій, рушійній силі фінансової системи. Консолідаційні
утворення, що мають місце в світовій практиці, набули недостатнього
висвітлення в законодавстві України. Тому автор розкриває сутність
типів інтеграційних груп і надає поради відносно адаптації західного
досвіду таких структур в українських реаліях.
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дація, консорціум, картель, асоціація, стратегічний альянс.

В українському фінансовому секторі домінуючу роль відіграє
банківський сектор. Банки виступають основними носіями і ор-
ганізаторами грошово-кредитних відносин [1, с. 51]. Вони опе-
рують грошовими ресурсами — найбільш ліквідними фінансови-
ми активами, відіграють роль розрахункового центру [2, с. 37],
виступають продуцентами фінансових послуг. Саме банки беруть
безпосередню участь у формуванні фондового ринку, виступають
професійними учасниками ринку цінних паперів. Від них зале-
жить розвиток не тільки фінансового сектору, що представлений
банківськими і небанківськими фінансовими установами, а й усієї
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фінансової системи. Тому реформування банківського фінансо-
вого сектору є першочерговою нагальною потребою для України.
В умовах фінансової кризи головний удар приходиться саме на
банківський сектор, тому що він є кровотворною системою дер-
жави. Але від нього також залежить повноцінне функціонування
таких фінансових інституцій, як кредитні спілки, ломбарди, не-
державні пенсійні фонди, страхові компанії, інститути спільного
інвестування, довірчі, лізингові компанії тощо, роль яких важко
переоцінити. Тому, на нашу думку, при виваженій реструктури-
зації банківського фінансового сектору можна змінити кризову
ситуацію в діяльності небанківського фінансового сектору. Не-
обхідним кроком, на нашу думку, повинно стати укрупнення ін-
ституціональних суб’єктів і проведення ними єдиної фінансової
політики, що зміцнить установи і запобігатиме їх поодиноким
банкрутствам. Консолідація інституцій фінансового сектору по-
винна бути здійснена на базі банківського фінансового сектору,
бо саме він є домінуючим в економіці України. Банківський сек-
тор в умовах нерозвиненості небанківського фінансового сектору
відчуває гостру нестачу довгострокових фінансових ресурсів і
відповідно будує свою діяльність на базі кредитної політики, що
погрожує банківськими кризами. Хоча кредитні операції є най-
прибутковішими, але й найризикованішими. Fitch Ratings та
Standards&Poor’s провели дослідження фінансового сектору
України і постановили, що політика банківського фінансового
сектору відносно кредитування фізичних осіб є вкрай ризикова-
ною [3, с. 36]. Так, у 2006 році 76,4 % активів займали кредити і
лише 4,1 % цінні папери [4, с. 32]. Банківський сектор не віді-
грає належної ролі в інвестиційному процесі. На відміну від
практики розвинених держав, кошти українських банків станов-
лять менше 10 % у структурі ресурсів інвестиційної діяльності
підприємств, а більше 60 % інвестицій лягають на плечі самих
підприємств [5, с. 198]. Дуже низькою капіталізацією характе-
ризується небанківський фінансовий сектор, інвестиційна по-
літика якого майже відсутня. За оцінками експертів техноло-
гічна потреба економіки України сягає понад 100 млрд дол.
США: енергетика — 30, транспорт — 5, житлово-комунальні
послуги — 14, охорона здоров’я, освіта та соціальний захист
— 9, сільське господарство — 6,5, розвиток ринкових інститу-
тів — 4 [6, с. 24] тощо.

На нашу думку, для укріплення позицій банківського і небан-
ківського фінансового сектору державній фінансовій політиці не-
обхідно здійснювати кроки по сприянню утворення міжбанківсь-
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ких об’єднань. Міжбанківські об’єднання відіграють дуже вагому
роль у світовому економічному просторі. Так, наприклад, сучасна
фінансова політика банку направлена на розпорошення кредит-
ного ризику шляхом надання незначних за розміром кредитів.
Великі капіталовливання загрожують великими ризиками, які не
може собі дозволити фінансова установа за умови низької капіта-
лізації. Створення міжбанківських об’єднань дозволяє вирішити
дві дуже важливі проблеми: розподілити ризики та здійснити ко-
операцію капіталів для здійснення довгострокових великих за об-
сягом кредитувань. Також причинами необхідності консолідації
фінансових установ є наступні [7, с. 29]: зниження витрат за ра-
хунок ефекту масштабу, збільшення прибутків завдяки диверси-
фікації пропонованих продуктів та універсалізації діяльності
об’єднання, підвищення якості управління, оптимізація структу-
ри менеджменту та організаційної структури. Міжбанківські
об’єднання утворюються банками чи за участю банків і інших
фінансових небанківських установ. Основними способами ство-
рення міжбанківських об’єднань є злиття — утворення на добро-
вільних засадах, та поглинання — примусове, залежне об’єд-
нання. Об’єднання можуть поділятися на асоціативні (картелі,
синдикати, консорціуми тощо) та корпоративні: засновані на ак-
ціонерних засадах (концерни, корпорації) та на пайових засадах
(трести). Асоціативні і корпоративні банківські об’єднання відріз-
няються тим, що члени першої групи є рівноправні за статусом,
самостійні суб’єкти, що об’єднуються на добровільних засадах і
мають власний апарат управління; члени другої мають жорстку
ієрархічну структуру і повністю залежать від директив материн-
ської компанії — головного банку, що володіє контрольним па-
кетом акцій об’єднання. Як бачимо, мова також йде про горизон-
тальну (асоціативну) і вертикальну (корпоративну) структури
власності, організації і управління. Об’єднання корпоративного
типу на сьогодні в Україні майже не мають місця, тому що сфера
прибутків не може бути віддана «материнському» банку задарма
в умовах низької капіталізації фінансових установ. До того ж під
час власники банківських установ не готові йти на розподіл і пе-
рерозподіл власності та прав контролю над об’єктом управління.
В Україні склалася безпрецедентна ситуація, коли висока частка
капіталу банку концентрується в одних руках, у середньому 60 %.
Дуже часто замість консолідації банки створюють нову регіо-
нальну мережу, тому що «вертикальне» об’єднання передбачає
приєднання проблемних маленьких банків з проблемною діяльні-
стю, здійснення аудиторської перевірки яких вимагає великих
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капітальних витрат. Асоціативна ж форма банківського об’єд-
нання зовсім відсутня в існуючому законодавстві, хоча, на наш
погляд, саме вона є оптимальною для ситуації, що склалася в
країні. Асоціативні об’єднання характеризуються добровільним
членством учасників за спільними інтересами, демократичною,
спільною системою прийняття стратегічних і тактичних рішень,
вільним вибором організаційної форми функціонування, договір-
ною формою відносин. Корпоративна ж, навпаки, вимагає залеж-
ності від материнської компанії, унеможливлює вільне прийняття
рішень, вибір партнерів, сфер діяльності і диверсифікації надання
фінансових послуг учасниками об’єднання. Актуальною, на нашу
думку, є колективна праця, а не індивідуальна, тому є необхід-
ність внести поправки до Закону України «Про банки і банківсь-
ку діяльність» у статті 9—12. Так п. 4 ст. 2 Закону України «Про
банки і банківську діяльність» закріплено, що банки можуть
створювати міжбанківські об’єднання та входити до складу про-
мислово-фінансових груп. При цьому, згідно зі ст. 336 Господар-
ського Кодексу України п. 4, банк може бути учасником лише
одного об’єднання. На нашу думку, таке обмеження не є доціль-
ним, тому що «горизонтальні» об’єднання зовсім не передбача-
ють юридичної залежності від головного банку, і фінансові ін-
ституції можуть об’єднуватися за різними інтересами в різні
об’єднання. Тому, на нашу думку, необхідно ввести корективу,
що таке положення повинно поширюватися лише на «вертикаль-
ні» (корпоративні) об’єднання. Банки і небанківські фінансові ін-
ститути можуть об’єднуватися на тимчасових засадах обранням
головної установи, що представляє інтереси інших учасників і діє
від їх імені, без втрати юридичної самостійності кожного з членів
міжбанківського об’єднання. Таке об’єднання в світовій практиці
називається банківським консорціумом. Інтересом вступу в цю
асоціацію може стати тимчасове спільне об’єднання зусиль та
капіталу у здійсненні певної операції чи угоди. Банківський син-
дикат також носить тимчасовий характер, але утворюється в біль-
шості випадків для здійснення андерайтингу. Ця корпоративна
форма міжбанківських об’єднань також не прописана в україн-
ському законодавстві. Банківський картель це об’єднання нав-
коло спільної внутрішньої угоди чи політики (політики спіль-
них процентних ставок, умов надання певних фінансових по-
слуг, тощо). На жаль, і ця форма не зазначена в законодавстві.
Стаття 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
виділяє лише такі форми об’єднань: банківська корпорація, ба-
нківська холдингова група, фінансова холдингова група. Ці
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форми консолідації відносяться до корпоративного типу. Асо-
ціативний тип у законодавстві не зазначений, хоча саме він є
найактуальнішим зараз для України. По-перше, асоціативна
консолідація надасть можливість компаніям-членам акумулю-
вати ресурси для спільного інвестування тим самим розподі-
ляючи їх ризики між собою. По-друге, зберегти юридичну са-
мостійність і виробити спільну фінансову політику. По-третє,
протистояти експансії іноземного капіталу. По-четверте, доби-
тися синергетичного ефекту спільних зусиль, що дозволить
протистояти фінансовій кризі.

Після прийняття у 2000 році нової редакції Закону України
«Про банки і банківську діяльність», що оговорював нові форми
консолідації, не було створено жодного банківського об’єднання,
тому що Закон не визначає порядок отримання дозволу на ство-
рення об’єднання та його державну реєстрацію [8, с. 15]. Ці проб-
леми не вирішила і Постанова Правління НБУ «Про затверджен-
ня Положення про порядок створення і державної реєстрації бан-
ківських об’єднань» від 31 серпня 2001 року № 377. За Законом
(стаття 9) можна створювати банківську корпорацію, банківську
холдингову групу та фінансову холдингову групу. Але в Законі
відсутні як самі визначення зазначених об’єднань, так і поняття
банківського об’єднання.

Світовий досвід консолідації фінансових установ наводить іс-
нування багатьох типів інтеграційних об’єднань, таких як страте-
гічні альянси, синдикати, трести, ПФГ, консорціуми, картелі, пу-
ли, конгломерати, асоціації, холдинги тощо. Серед асоціативних
форм консолідації найпоширенішими є наступні:

Консорціум — тимчасовий комерційний або неприбутковий
союз незалежних компаній, метою якого можуть бути різні види
їх скоординованої діяльності, направлені на реалізацію певного
проекту, досягнення певної мети. Такою метою може бути здійс-
нення сукупних капіталовливань, надання фінансових послуг,
проведення фінансових операцій тощо. При утворенні консорці-
уму підписується угода з утворенням або без утворення нової
юридичної особи. Формується рада директорів консорціуму, яка
обирає спільну фінансову політику для компаній-членів, встанов-
лює моніторинг за їх діяльністю. Компанії-члени зобов’язуються
дотримуватися політики консорціуму і несуть солідарну відпові-
дальність за зобов’язаннями консорціуму в межах своєї частки та
отримують винагороду в залежності від своєї частки. В консорці-
умі зобов’язання, як і ризики, розподіляються між учасниками
об’єднання.
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Картель — це об’єднання компаній однієї сфери, напри-
клад фінансової, що підписують угоду стосовно різних сторін
їх спеціалізованої діяльності. Компанії-члени картелю збері-
гають за собою юридичну та економічну самостійність. Кар-
тель формується як монопольне об’єднання і в деяких країнах
він заборонений антимонопольним законодавством, але для
суб’єктів-резидентів він може стати у пригоді, створюючи
конкурентні переваги у порівнянні з фінансовими установами-
нерезидентами. В сільському господарстві картелі не заборо-
нені, а також при умові, що частка ринку, що займає картель,
не перевищте 5 % і спеціалізація картелю є необхідною для
держави в розвитку певної галузі. Різновидами картелю є син-
дикат і пул.

Асоціація — добровільне об’єднання юридичних та/або фізич-
них осіб для досягнення певної некомерційної мети. Спільна фі-
нансова політика та кооперація діяльності носять рекомендацій-
ний характер. Компанії-члени асоціації зберігають за собою юри-
дичну та економічну самостійність. Асоціація не відповідає за
зобов’язаннями своїх членів.

Стратегічний альянс — це об’єднання компаній, яке огово-
рюється угодою щодо досягнення певної комерційної мети та
отримання синергетичного ефекту від об’єднаних та взаємодопов-
нюючих ресурсів компаній. Стратегічний альянс носить довго-
строковий характер. Фінансова політика стратегічного альянсу
передбачає узгодження інтересів кожного з учасників. До нього
входять компанії, зайняті в суміжних сферах, що мають взаємо-
доповнюючі ресурси та якості.

На нашу думку, необхідно ввести до законодавства означені
вище форми консолідації, бо саме вони дадуть змогу фінансовим
установам-резидентам протистояти натиску іноземного капіталу
та фінансовим кризам.

Також необхідно розробити норматив достатності капіталу
для всього банківського об’єднання, а не для кожного учасника
окремо, як це має місце зараз, виходячи з загальних умов законів,
що оговорюють діяльність банківських і небанківських фінансо-
вих установ [9, с. 308]. Нормативно закріплено порядок створен-
ня та державної реєстрації банківської корпорації та банківської
холдингової групи, а відносно фінансової холдингової групи не
надано ніяких директив. Багато вітчизняних вчених приходять до
висновку, що єдиним шляхом, яким можуть піти українські фі-
нансові установи для того, щоб вижити, є консолідаційний шлях.
Наприклад, Л. Варода пропонує встановлення певних пільг для
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вітчизняних об’єднань [7, с. 33]: податкових, з відрахувань до
обов’язкових резервів, запровадити індивідуальні економічні нор-
мативи. Необхідно зауважити, що такий підхід автоматично буде
працювати і для фінансових установ-нерезидентів, але він все ж
таки надасть вітчизняним банкам більше переваг і простору для
своєї діяльності і розвитку. На внутрішньому ринку асоціаційну
консолідаційну інтеграцію буде легше здійснити резидентам, що
надасть їм конкурентні переваги перед іноземними компаніями.
Також, на нашу думку, консолідаційну програму необхідно здій-
снювати на базі банківського сектору, тому що він є локомоти-
вом фінансового сектору, що може вивести небанківський фінан-
совий сектор на належний рівень.
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