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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ
І ОЦІНКИ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКУ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто питання, присвячені сучасним напрям-
кам формування й оцінки ресурсної бази банку. Досліджено сучасний стан
ресурсів банку, а саме особливості їх формування і оцінки. Визначено
складові банківських ресурсів та сучасні підходи до їх оцінки. Проаналізо-
вано останні зміни в облікових методиках формування та оцінки.. Вияв-
лено негативні тенденції у формуванні ресурсної бази банку, які пов’язані
зі станом економіки України. Автором досліджено пропозиції авторів і
зроблено критичний аналіз публікацій. Визначено, що проблема ресурс-
ного забезпечення банківської діяльності не нова. Проте найчастіше у
cвоїх працях українські вчені-економісти здебільшого розглядають лише
окремі аспекти формування складових банківських ресурсів, відсутній
комплексний підход до проблеми. Надано пропозиції по удосконаленню
процесів формування та оцінки ресурсів банку, а саме: посилення конт-
ролю за допуском іноземного капіталу у банківський сектор України; на-
дання гарантій комерційним банкам; підвищення ефективності держав-
ного нагляду; розширення можливостей випуску для комерційних банків
середньострокових цінних паперів і т.д.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: капітал, зобов’язання, ресурсна база, оцінка, інвестиції.

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Функціонування та подаль-
ший розвиток банківської системи України перебувають у тісно-
му взаємозв’язку із нарощуванням обсягів банківських ресурсів.
Від того, наскільки банки приділятимуть увагу формуванню фі-
нансових ресурсів, залежить їх спроможність здійснювати актив-
ні банківські операції, у тому числі й інвестиційні. Саме тому од-
нією з необхідних передумов для ефективного функціонування
банків та їх фінансової стійкості є стабільність і достатність ре-
сурсної бази банків

Реалізація банківськими установами кредитної та інвестицій-
ної діяльності має бути пов’язана з прийняттям конкретних рі-
шень у сфері визначення можливих джерел фінансування, спосо-
бів їх формування та підвищення ефективності їх використання.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема ресур-
сного забезпечення банківської діяльності не нова. Проте найчас-
тіше у cвоїх працях українські вчені-економісти У.Р. Гуліев [14],
А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф, Пуховкина [3], А. М. Герасимо-
вич, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко [1], О.В. Васю-
ренко , К.О. Волохата [7], О. А. Кириченко [4], А.П. Вожжов[13],
І.М. Лозепко[5], Ж.М. Довгань [15], І.М. Федосік [16] здебільшо-
го розглядають лише окремі аспекти формування складових бан-
ківських ресурсів.

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. На даний час практично від-
сутні роботи, у яких би містилося комплексне дослідження пи-
тань формування і оцінки структури банківських ресурсів. В
країні відбу-лися значні зміни як в політичних, так і в економіч-
них питаннях. Тому ці питання актуальні сьогодня — в умовах
фінансової кризи.

Поряд з цим, постійні зміни умов функціонування банківсько-
го капіталу обумовлюють необхідність постійних досліджень у
цій галузі, зокрема це стосується проблеми оцінки та структури
банківських ресурсів. За таких обставин дослідження цих питань
в Україні є особливо актуальним і своєчасним. Останні роботи
Ю. Галіцейської [8], А.Л. Лобанової [10], Н.Г. Волик [7], Е. Ф.
Арсланова [2], О.М. Музичка [11], М.П. Могільницької[9], О.Б.
Шулевської [17], В. Піддубного [13], Д. Олійник [12] лише част-
ково дають відповідь на ці питання.

Формулювання мети і завдання дослідження. Дослідити
сучасний стан ресурсів банку, а саме особливості їх формування і
оцінки. Визначити складові банківських ресурсів та сучасні під-
ходи до оцінки банківських ресурсів. Проаналізувати останні
зміни в облікових методиках формування та оцінки. Надати про-
позиції по удосконаленню процесів формування та оцінки ресур-
сів банку.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. Слід зауважити,
що відповідно до сучасних принципів бухгалтерського обліку усі
банківські ресурси поділяються на зобов’язання і капітал. За цим
критерієм публікуються дані про діяльність банківської системи
України. Джерелами надходження ресурсів для банку в вигляді
зобов’язань, можуть бути: депозити, які включають кошти інших
банків, кошти суб’єктів господарювання, кошти бюджетів різних
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рівнів, кошти фізичних осіб; позикові кошти (не депозитні залу-
чення), які банк одержав від інших банків у вигляді кредитів і
розміщенням власних боргових цінних паперів (депозитних сер-
тифікатів, облігацій), кредити міжнародних фінансових установ,
субординовані кредити.

Сучасна структура ресурсної бази комерційного банку харак-
теризується незначною часткою власних коштів. У країнах з роз-
винутими ринковими відносинами частка власних коштів у скла-
ді ресурсів визначається на рівні 15-20 %, що дозволяє
забезпечити достатню стабільність банків і їх стійкість. Власний
капітал у складі ресурсів українських банків коливається на рівні
10 — 15 %. Зростання величини власного капіталу є основним
завданням комерційних банків [1].

Як вважає Ю. Галіцейська [8, с.12] проблеми у діяльності бан-
ків виникають під впливом багатьох факторів як зовнішнього, так
і внутрішнього характеру. Зовнішніми чинниками впливу можуть
бути незадовільний стан економіки країни, недосконалість гро-
шово-кредитної політики НБУ стосовно банків, недосконалість
законодавчої бази, її невідповідність сучасним умовам і потребам
банків, недосконала діяльність судової системи. В особливо нега-
тивному становищі опиняються банки, які здійснюють довго-
строкове кредитування. Адже за час дії таких угод змінюється за-
конодавство, економічний стан. Не сприяє розвитку економіки й
відсутність у необхідному обсязі державної підтримки у сфері
довгострокового кредитування, надання гарантій, недостатня
участь держави в інвестиційному процесі. Досі більшість банків
відчувають нестачу фінансових ресурсів унаслідок нерозвинено-
сті грошового обігу за участю банківської системи, а зараз вна-
слідок фінансової кризи і політичної ситуації.

Вагомими чинниками, які уповільнюють розвиток банківської
системи України, є нерозвиненість ринку страхування та фондо-
вого ринку, їх невідповідність сучасним умовам та світовим ста-
ндартам [10, с.89].

На діяльність банківської системи впливають також чинники
внутрішнього характеру. Зокрема — це недостатній рівень капі-
талізації банків, а внаслідок цього ненадійність, нестабільність та
неспроможність банків пристосуватися до несприятливих змін
кон’юнктури ринку.

Важливим завданням банку щодо формування стабільної ре-
сурсної бази залишається залучення нових клієнтів. Основним
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результатом, такого залучення має бути забезпечення стабільного
поступлення в банк вільних грошових коштів. Однак залучення
більшої кількості клієнтів та постійне поступлення депозитів не
сприяє стабільності ресурсної бази.

Розглядаючи маркетинговий аспект залучення ресурсів, доці-
льно розглядати питання ціноутворення, оскільки саме ціна є ва-
жливим фактором взаємовигідних відносин клієнтів з банками.

Окремі автори Н.Г. Волик [7, с.270-274]зазначають, що розбі-
жності строків активних і пасивних операцій впливає на ліквід-
ність банку. Стійкість ресурсної бази комерційних банків зале-
жить від строковості залучених коштів.

Значна частка депозитів до запитання суб’єктів господарюван-
ня, перевага короткострокових вкладів над довгостроковими нега-
тивно впливають на стійкість ресурсної бази. Перевагу коротко-
строкових вкладів у загальній сукупності депозитних вкладень
можна охарактеризувати як негативний факт, оскільки перевага
короткострокових ресурсів не дозволяє банку сповна використо-
вувати залучені кошти, не дозволяє робити довгострокові вкла-
дення, що, в свою чергу, негативно позначається як на ефективно-
сті діяльності комерційного банку, так і на економіці країни в
цілому. З іншого боку, короткострокові ресурси значно дешевші,
що позитивно відображається на процентній маржі банку.

Потрібно підкреслити, що в своїй діяльності банки повинні
забезпечувати узгодження пасивів та активів, що приводить до
зміни якісних характеристик акумульованих коштів, у процесі
чого і виявляється трансформаційна функція банків. Банки аку-
мулюють кошти з різних джерел із досить відмінними парамет-
рами. У результаті формується сукупність стабільних і нестабі-
льних ресурсів, які необхідне розмістити в конкретні активи, що
відрізняються від акумульованих коштів як за строками так і за
обсягами, тому одним з основних завдань банку є трансформація
якісних характеристик цих коштів таким чином, щоб вони відпо-
відали вимогам активів

На підстави проведеного дослідження, Д.Олійник[12, с.43] ро-
бить висновок про те. що впродовж останніх років стає характер-
ною тенденція, яка спостерігається в усіх країнах з розвиненою
ринковою економікою, а саме основним джерелом формування
банківських ресурсів стають кошти фізичних осіб. Крім того, слід
відзначити поступове зниження ролі власних коштів у форму-
ванні ресурсної бази банків.
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Д. Олійник [12,с.45] зазначає, що цікавим, з погляду дослі-
дження особливостей ресурсної бази українських комерційних
банків, є той факт, що серед строкових депозитів, які розміщені в
проаналізованих банках, питома вага коштів юридичних осіб до-
сить незначна. Причини цього явища, скоріш за все, започатко-
вані поточною економічною ситуацією, яскравими ознаками якої
є платіжна криза та низький рівень монетизації економіки. При
цьому в більшості українських підприємств немає джерел для на-
копичення грошових коштів, більше того, спостерігається гост-
рий дефіцит обігових коштів. Причина диспропорції — низький
рівень доходів населення, висока тінізація економіки та слабкий
рівень довіри населення до комерційних банків.

Слід зазначити, що кошти юридичних і фізичних осіб станов-
лять основний обсяг ресурсної бази наших банків. Із зовнішніх
джерел поповнення ресурсної бази українських банків відзначи-
мо внутрішні запозичення (облігації, векселі, міжбанківський ри-
нок), зовнішні запозичення (єврооблігації, синдиковані кредити) і
депозити (часток осіб і корпоративних клієнтів).

В. Піддубний [13, с.26-32] вважає, що проблема збільшення
капіталізації окремих банківських установ може бути вирішена
шляхом здійснення консолідації комерційних банків у формі
злиття та поглинання, створення стратегічних альянсів, спільних
товариств і т.д. Одним з магістральних шляхів розвитку банків-
ського ринку України повинно стати проведення НБУ політики
консолідації дрібних банків навколо великих фінансових інсти-
тутів.

В. Піддубному заперечує М.П. Могільницька [9]. Спираючись
на досвід розвинених країн, вона вважає, що треба очікувати, що
невеликі місцеві банки мають зберегти свою нішу на ринку фі-
нансових послуг і залишаться конкурентоспроможними порівня-
но з великими банками, обслуговуючи малий та середній бізнес.
Тому, стимулювання процесів фінансової консолідації необхідно
проводити таким чином, щоб зберегти невеликі ефективні фінан-
сові установи.

На нинішній день особливо важливого значення набуває по-
дальше нарощення капіталу комерційними банками. Удоскона-
лення управління власним капіталом має винятково важливе зна-
чення для забезпечення стійкості активів і зобов’язань
комерційного банку, підвищення прибутковості банківської дія-
льності та фінансової стійкості банківської системи в цілому. Ча-
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стина комерційних банків України збанкрутувала внаслідок не-
повернення наданих кредитів. Уникнути цього можна було б за
наявності достатнього розміру власного сапіталу, здатного по-
крити значні втрати ресурсів, та зваженої кредитної політики.
Звакіючн на гостру потребу підвищення рівня капіталізації —
основи надійності конкурентоспроможності банків на внутріш-
ньому і міжнародних ринках, їм необхідно вживати заходів щодо
збільшення обсягів капіталу.

Серед таких заходів значна увага повинна приділятися реінве-
стуванию прибутку ак найприпнятнішому та порівняно дешево-
му джерелу фінансування банку, який прагне розширити свою
діяльність, що дає змогу не розширюючи коло власників зберегти
існуючу систему контролю за діяльністю банку і уникнути зни-
ження цох дчості акцій унаслідок збільшення їх кількості в обігу.
Оскільки чистий прибуток банків, що залишився в розпоряджен-
ні може бути спрямований на забезпечення аевного рівня дивіде-
ндних виплат акціонерам та фінансування діяльності банків.

Уданому аспекті основне завдання менеджменту полягас у ви-
значенні оптимального :піввідпоіпення між величиною прибутку,
що спрямовується на поповняння капіталу, та розміром дивіден-
дних виплат акціонерам банку. Саме тому одним із важливих фа-
кторів впливу на можливості банку залучати капітал у майбут-
ньому стабільність дивідендної політики. Однак для такого
методу фінансування існує ряд недоліків: повне оподаткування,
оскільки па поповнення капіталу спрямовується чистий прибуток
після виплати всіх податків; виникнення проблеми зменьшення
дивідендів; повільне нарощування капіталу.

Комерційні банки вдаються також до зовнішніх джерел по-
повнення капітальної бази, у випадках, коли потрібно забезпечи-
ти швидке отримання значних обсягів коштів, а також поліпшити
позиції банку щодо залучення коштів у майбутньому. Найпопу-
лярпішим зовнішнім джерелом є емісія звичайних і привілейова-
них акцій. Але й цей підхід має ряд істотних недоліків, таких як
висока вартість; труднощі пов’язані з розміщенням акцій на рин-
ку; значне підвищення ризику зниження доходів на одну акцію;
послаблення контролю за банком з боку акціонерів, якщо вони не
зможуть самі викупити всі акції нової емісії. Згідно поведеного
дослідження, для банків привабливим варіантом реалізації такого
способу збільшення власного капіталу могло б стати, розповсю-
дження привілейованих акцій серед міноритарних акціонерів,



ISSN: 2310-9734 Finance, accounting and audit. 2014. Issue 1 (23)

212

Для поповнення капіталу й отримання значних грошових ко-
штів банки вдаються й до проведення таких фінансових операцій,
як продаж активів, зокрема, будівель, споруд та приміщень з од-
ночасною довгостроковою їх орендою у нових власників. Такі
операції стають успішними за умов, коли у зв’язку з інфляцією
зростає ринкова вартість майна, а також здійснюється його при-
скорена амортизація. Найбільш часто у банках створюються ре-
зерви переоцінки основних засобів для покриття різниці між їх
балансовою та ринковою вартістю, а на суму умов появи на цьо-
му ринку нових гравців.

Актуальними в період глибокої фінансової кризи є проблеми
оптимізації функціонування банківської системи з погляду фор-
мування ресурсної бази й її перспектив, виходячи з негативних
економічних умов, що складаються.

Загалом, невизначеність у політичній сфері лише посилює ризи-
ки відпливу короткострокового капіталу. Має місце явище, коли
значні припливи капіталу супроводжуються істотним відпливом ка-
піталу, оскільки недосконала система хеджування ризиків викликає
потребу диверсифікації портфелів. Також за цим явищем можуть
стояти тіньові операції втечі капіталу, зокрема, коли надходження
від експорту вкладаються в активи, які не репатріюються.

Одним з негативних наслідків зростання обсягів залучення
іноземного капіталу є своєрідний «ефект витіснення» дешевими
іноземними ресурсами коштів вітчизняного постачальника фі-
нансових ресурсів. З одного боку, це дешевші ресурси, що значно
знижує витрати банку й тому є для нього привабливим, а з іншо-
го внутрішні інвестори витісняються з ринку капіталів (особливо
це стосується фізичних осіб), оскільки вартість їх ресурсів вища,
що набагато збільшує витратну частину банку. Тут видно супе-
речність між економічним інтересом банку та інтересами держа-
ви, оскільки будь-яке зниження процентної ставки за депозитами
фізичних осіб до рівня інфляції або нижче створить умови для
осідання грошей на руках у населення, що може позначитися на
стані грошового обігу в країні.

Нарощування ресурсної бази — не самоціль для комерційних
банків. Головна їхня задача — це трансформація ресурсів в інвес-
тиції, у тому числі середі та довгострокові.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. На підставі вищевикладеного, можливо зробити на-
ступні висновки і пропозиції:
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— у зв’язку із світовою фінансовою кризою потрібно розро-
бити нормативні документи щодо посилення контролю за допус-
ком іноземного капіталу в банківський сектор України, за його
відтоком за кордон та за діяльністю банків з іноземним капіталом
в Україні;

— підвищити ефективність державного нагляду за діяльністю
банківської системи та окремих банків;

— розширити для комерційних банків, можливості випуску
середньострокових цінних паперів і їхнє розміщення як на внут-
рішньому, так і на зовнішньому ринках;

— розробити системи надання державою гарантій комерцій-
ним банкам при інвестуванні в реальний сектор економіки, впро-
вадження нових організаційних форм банківської участі в цьому
з метою підвищення надійності банків;

— порушувати питання про надання банкам права включати в
договір пункт про особливі умови дострокового вилучення внеску.

— важливим джерелом зміцнення і розширення ресурсної ба-
зи є залучення кощтів і одержання технічної допомоги від міжна-
родних фінансових організацій;

— немаловажним елементом ресурсної бази можуть бути за-
лишки коштів на рахунках регіональних бюджетів, одержання
додаткових доходів у процесі виконання бюджету за рахунок
розміщення бюджетних засобів на банківських депозитах.

В період фінансової кризи, для банків, проблема формування
банківських ресурсів є особливо актуальною і потребує окремого
дослідження.
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И ОЦЕНКИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКА

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы, посвященные сов-
ременным направлениям формирования и оценки ресурсной базы банка.
Исследовано современное состояние ресурсов банка, а именно особен-
ности их формирования и оценки. Определенны состав банковских ре-
сурсов и современные подходы к их оценке. Проанализированы послед-
ние изменения в учетных методиках формирования и оценки. Выявлены
отрицательные тенденции в формировании ресурсной базы банка, ко-
торые связаны с состоянием экономики Украины. Автором исследованы
предложения авторов и сделан критический анализ публикаций. Опре-
делено, что проблема ресурсного обеспечения банковской деятельнос-
ти не новая. Тем не менее чаще всего в cвоих работах украинские уче-
ные-экономисты большей частью рассматривают лишь отдельные
аспекты формирования составляющих банковских ресурсов, отсутст-
вует комплексный подход к проблеме. Изложены предложения по усове-
ршенствованию процессов формирования и оценки ресурсов банка, а
именно: усиление контроля за допуском иностранного капитала в бан-
ковский сектор Украины; предоставление гарантий коммерческим бан-
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кам; повышение эффективности государственного надзора; расшире-
ние возможностей выпуска для коммерческих банков среднесрочных
ценных бумаг и т.д.
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MODERN DIRECTIONS OF FORMING
AND ESTIMATING OF RESOURCE BASE OF A BANK

ABSTRACT. The issues concerning the modern directions of forming and
estimating of resource base of a bank are examined in the article. The current
state of bank resources is explored, the peculiarities of their forming and
estimating in particular. The components of bank resources and modern
approaches to their valuation are determined. The latest changes in accounting
methods of forming and estimating are analysed. Negative tendencies in
formation bank resource base that are related to the state of Ukrainian
economy are revealed. The author investigated the suggestions of writers and
conducted a critical analysis of publications. It is concluded that the problem of
providing banking activity with resources is not new. However, Ukrainian
economists mostly examine just detached aspects of forming the components
of banking resources in their publications, the complex approach to the matter
is absent. The suggestions on improving the processes of formation and
estimation of banking resources are granted, in particular: strengthening the
control on admission of foreign capital into Ukrainian banking sector; providing
guarantees to commercial banks; increasing efficiency of state supervision;
expanding possibilities of issuing medium-term securities for commercial banks
and so on.
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