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ПРОСТІР 
 

У статті розглянуто актуальні питання фінансової стійкості та стабільності банківської системи у контексті 

забезпечення стабільного розвитку фінансового сектору економіки України. Досліджено особливості інтеграції 

банківської системи України в умовах світової економіки. Розроблені рекомендації щодо встановлення напрямків 

розвитку інтеграційних процесів. Вирішення цього завдання передбачає вивчення наслідків запровадження в Україні 

норм і правил діяльності банків в ЄС, в основі яких лежать правила Базельського комітету з питань банківського 

нагляду. 
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Постановка проблеми. Важливою особли-

вістю сучасної світової економіки є поглиблен-

ня інтеграційних процесів, що обумовлює 

необхідність застосування якісно нових підхо-

дів до економічного розвитку. Банківський 

сектор є одним із найбільш інтегрованих 

секторів економіки України у фінансовій 

системі ЄС. У післякризовий період іноземний 

банківський капітал, головним чином європей-

ський, значною мірою визначав «ландшафт» 

внутрішнього банківського ринку. Необхідний 

об'єктивний аналіз тенденцій розвитку банків-

ського бізнесу в ЄС, оскільки європейський 

капітал, хоча і займає найбільшу частку серед 

іноземного капіталу в Україні, останнім часом 

спостерігається тенденція до його відтоку. На 

нашу думку, саме функціонування банків за 

європейськими стандартами дозволяє досягти 

максимальної ефективності їх діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Необхідність інтеграції банківської системи 

України у світову економіку не викликає сум-

нівів, це усвідомлюють усі учасники політич-

них та економічних процесів у країні. Але його 

реалізація вимагає розробки тактики та стра-

тегій виходу на європейський економічний 

простір на основі вивчення досвіду інших 

країн. Проблемами функціонування європейсь-

кого банківського сектору та аналізом тенден-

цій розвитку вітчизняної банківської системи 

займалися як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, 

а саме: В.О. Андрєєва, В.І. Варцаба, В.В. 

Коваленко, В.О. Лавренюк, І.С. Музика,  

І.З.Сторонянська, С.Д. Смолінська та інші. 

Метюю статті є розробка рекомендацій 

щодо вдосконалення напрямів розвитку інтег-

рації банківської системи України, що полягає 

у дослідженні пріоритетних напрямків розвит-

ку. Враховуючи вищезазначене, робимо висно-

вок, що в Україні настав час для розробки 

раціональних напрямків співробітництва у 

банківській сфері з країнами Євросоюзу 

Основні результати дослідження. Харак-

теризуючи сучасний стан банківської системи 

України, слід зазначити, що політична нестабі-

льність та загальна економічна дестабілізація в 

країні негативно впливають на діяльність бан-

ків. Фінансово-економічна криза спровокувала 

значний відтік коштів з банківської системи та 

збільшення обсягів непрацюючих позик, що 

призвело до погіршення ліквідності та плато-

спроможності банків і, відповідно, суттєво 

вплинуло на їх фінансову стійкість. До ключо-

вих факторів, що впливають на фінансову ста-

більність вітчизняного банківського сектору, 

належать: політична та економічна нестабіль-

ність, девальвація національної валюти; зрос-

таюча недовіра до банків; невідповідність ме-

ханізму рефінансування банків; подорожчання 

кредитних ресурсів; погіршення кредитного 

портфеля; низький рівень управління 

ризиками в банківських установах тощо. 
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Аналіз фінансової стійкості банків, насам-

перед, вимагає розуміння його сутності та 

змісту. Фінансова стійкість трактується як 

якісна характеристика фінансового стану банку, 

яка визначається адекватністю, збалансованістю 

та оптимальним співвідношенням банківських 

ресурсів та активів за умови достатнього рівня 

ліквідності, платоспроможності, зростання 

прибутку та мінімізації ризиків. Рівень фінан-

сової стійкості банків визначається наступни-

ми основними характеристиками: рівнем капі-

талізації; якість активів; якість зобов'язань; 

рівень платоспроможності та ліквідності; рі-

вень рентабельності; якість управління капіта-

лом, активами та пасивами; рівень чутливості 

банку до ризиків та якість управління ними     

[1, с. 35]. 

Поняття стійкість, стабільність та надій-

ність не є такими очевидними, і поки не вироб-

лено єдиного загальноприйнятого і чіткого 

визначення цих понять. 

Поняття стійкості (firmness, stability) [2] 

поширене не лише в економіці, його застосо-

вують і воно є об’єктом вивчення у природни-

чих, гуманітарних та технічних науках про-

тягом багатьох років. В. Даль визначає стій-

кість як здатність «вистояти супроти чогось, 

встояти, успішно протистояти силі, витримати, 

не поступитися» [3]. Стійкість у техніці – це 

здатність технічного об’єкта протистояти силі, 

яка спрямована на виведення його (об’єкта) із 

початкового стану статичної або динамічної 

рівноваги. 

В економічній теорії «стійкість» розгляда-

ється як одна з концепцій концепції економіч-

ної рівноваги, згідно з якою досягнення та 

підтримка рівноваги в економіці є одним з 

найважливіших мікро- та макроекономічних 

завдань. Рівновага – це ситуація, коли всі 

фактори, що впливають на економічну змінну 

(стан об’єкта, системи), повністю врівноважу-

ють один одного таким чином, що змінна в 

результаті не змінюється. У Словнику В. Даля 

категорія «стабільність» трактується як  

«постійність, непокора ризику втрати та пош-

кодження». Одним з найбільш вдалих виз-

начень поняття «стабільність» є визначення В. 

В. Артюхова, що стабільність – це «власт-

ивість збігатися за ознаками до і після змін, 

спричинених діями факторів» [4, с. 97]. Таким 

чином, поняття стійкості, як правило, є дис-

циплінарним. Він використовується в різних 

сферах і пов’язаний з такими поняттями, як 

рівновага та сталість. 

У загальному розумінні під поняттям стійкість, 

з економічної точки зору, пропонуємо розуміти 

властивість об’єкта зберігати або відновлювати 

свої властивості та функціональний стан, 

незалежно від впливу екзогенних факторів, 

внутрішні трансформації (випадкові чи 

передбачувані) та можливі ризики [5, с. 311]. 

Близьким до поняття стійкість є поняття 

стабільності. Вони, безумовно, взаємопов’язані, 

але їх неможливо ідентифікувати. У словнику 

іноземних слів стабільність трактується як 

«стабільність, незмінність, тривале збереження 

певного рівня» [6, с. 78]. Крім того, стабільність – 

це здатність функціонувати, не змінюючи 

структури, і бути в рівновазі, підтримувати 

узгодженість з часом. Якщо стабільність – це 

здатність «підтримувати, покладатися і витриму-

вати» під впливом зовнішніх і внутрішніх факто-

рів, то стабільність визначається мінімальними 

змінами в системі, підтримуючи високі пози-

тивні результати. Стійкість характеризує більш 

статичний стан, а стабільність – динамічний. 

Розглянувши сутність понять стабільності, 

стійкості та надійності, ми переходимо безпо-

середньо до розгляду цих концепцій у кон-

тексті банку та банківської діяльності. В. В. 

Іванова визначає стабільність банку – як 

«стабільність його діяльності у світлі на 

середньо- та довгострокову перспективу» [7, с. 

28]. Але це твердження не зовсім правильне, 

оскільки банки в стабільному економічному 

середовищі не завжди стабільні, і забезпечення 

стабільності зумовлене не тільки зовнішніми, 

але і внутрішніми факторами. Саме поняття 

стійкості застосовується до складних динаміч-

них систем, які постійно перебувають під 

впливом випадкових факторів і працюють в 

певній невизначеності. Оскільки банк працює 

в умовах непередбачуваних змін ринкового 

середовища, його можна вважати динамічною 

системою. Такої думки дотримуються О. П. 

Овчинников та Г. Г. Фетисов, які пов'язують 

стабільність банку з якісним динамічним 

розвитком щодо впливу ендогенних та 

екзогенних факторів [8, с. 234].  

Близьким за значенням до понять стабіль-

ність банку та стійкість банку є поняття надій-

ність банку. Під надійністю банку слід розумі-
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ти її здатність долати вплив негативних чинни-

ків. Тобто надійність – це своєрідна сталість і 

захищеність комерційної установи від змін, які 

можуть виникнути у разі погіршення ринкової 

кон’юнктури [9, с. 11].  

Ширше трактування поняття запропоноване 

Г. Г. Фетисовим. Він розглядає базову катего-

рію з боку кожного суб’єкта-оцінювача надій-

ності: клієнтів, акціонерів, співробітників, ре-

гулятивно-наглядових органів, і зазначає, що 

«надійний банк – це такий банк, діяльність 

якого безсумнівно призводить до реалізації 

інтересів конкретного суб'єкта» [10, с. 12].  

Надійність – це не тільки кількісна оцінка 

основних параметрів комерційного банку, але 

більше – його суб’єктивні характеристики пев-

ними соціальними групами (клієнтами, парт-

нерами та працівниками), впевненість цих 

суб’єктів у тому, що банк виконає всі зобов’я-

зання. Надійний банк - це той, що має відпо-

відний рівень впевненості в собі, міцних 

відносин з іншими фінансовими установами, 

підприємствами, організаціями, що просуває 

інтереси клієнтів, партнерів та службовців. На-

дійність безпосередньо залежить від стабіль-

ності, надійним може бути лише міцний, 

стабільний банк, який стабільно розвивається 

[11, с. 28].  

Сьогодні банки відіграють важливу роль у 

розвитку інтеграційних процесів. Вони є 

головними суб'єктами міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин, які 

опосередковують міжнародний рух капіталу, 

товари, робочі сили та діють як частина 

міжнародної економіки. Пов’язано це з тим, 

що банківський капітал на сучасному етапі 

розвитку світової економіки перетворився на 

функціональний [12, с. 55]. 

На сучасному етапі співпраця у галузі фі-

нансів відбувається у формі створення банків з 

іноземним капіталом в Україні, шляхом від-

криття кореспондентських рахунків, інтеграції 

національних банківських систем у світовий 

фінансовий простір – одного з провідних на-

прямків економічна глобалізація. Поява 

іноземних філій сприяє розширенню асорти-

менту міжнародних банківських продуктів та 

послуг, оскільки таке розширення зумовлене, 

по-перше, об'єктивною необхідністю бізнесу 

залучати додаткові ресурси на внутрішні 

ринки для забезпечення його сталого розвитку. 

По-друге, вона органічно поєднується з транс-

національним характером банківської діяль-

ності як виду комерційної діяльності і підпо-

рядковується законам диверсифікації розвитку 

бізнесу як такої. Процеси економічної глоба-

лізації в банківській системі крізь призму ви-

мог адаптації банківської системи України до 

світових та європейських стандартів вима-

гають визначення її суттєвих ознак. На наш 

погляд, це сучасна форма інтернаціоналізації 

банківського сектору національних економік і 

полягає у встановленні, розширенні та поглиб-

ленні її тісних зв’язків із іноземними банківсь-

кими системами на основі використання 

міжнародних стандартів банківської системи. 

Відкрита економіка дає змогу стимулювати 

поширення впливу факторів глобалізації на 

раніше закриті національні економічні системи. 

Одним із таких факторів є зростаюче значення 

банківських продуктів та послуг для обслуго-

вування зовнішньоекономічної діяльності під-

приємств, зокрема у сферах фінансового кон-

салтингу, управління активами, інформаційних 

послуг тощо. Експортно-імпортна діяльність 

підприємств опосередковується комерційними 

банками, для яких умовою якісного обслуго-

вування підприємств-клієнтів є інтеграція у 

міжнародне банківське середовище шляхом 

встановлення кореспондентських відносин із 

іноземними банками, отримання міжнародних 

рейтингів та аудиторських висновків провід-

них спеціалізованих компаній, вихід на 

міжнародні фінансові ринки тощо [13, с.10] . 

Міжнародна банківська інтеграція супро-

воджується реалізацією програм інституційно-

го розвитку, міжнародної банківської стандар-

тизації, банківської комунікації через міжна-

родні платіжні системи, реалізація яких сприяє 

формуванню ефективної національної системи 

розрахунків та забезпечує вихід на світовий 

кредитний ринок. Таким чином, програми 

інституційного розвитку забезпечують техніч-

ну допомогу банкам в організації кореспон-

дентських та інших відносин з іноземними 

банками; залучення послуг відомих міжнарод-

них фірм у сфері банківського консалтингу для 

розробки стратегій розвитку; співпраця у сфері 

міжнародних ділових послуг з обраним 

іноземним банком-партнером та / або 

міжнародною консалтинговою фірмою. 
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Україна визначила курс на інтеграцію до 

Європейського Союзу як стратегічну мету своєї 

зовнішньоекономічної політики. Пріоритет євро-

пейського вектору економічної інтеграції Укра-

їни обумовлений геополітичними, історично-

культурними, суспільно-політичними рефор-

мами. 13 березня 2014 р. Верховна Рада України 

при йняла Постанову, якою підтвердила курс 

країни на інтеграцію з Європейським Союзом. У 

цьому документі також відображені першо-

чергові кроки в цьому напрямку. 

Відповідно до зазначеної мети основними 

принципами політики євроінтеграції 

банківського сектору України є:  

1. Забезпечення економічного суверенітету 

України в умовах посилення інтеграції з 

країнами ЄС.  

2. Гармонізація інтересів України та її 

банківського сектору з інтересами країн ЄС в 

процесі посилення інтеграційних процесів в 

економіці та банківському секторі.  

3. Прозорість механізмів проникнення 

іноземного капіталу в банківський сектор 

України та його впливу на розвиток 

вітчизняної економіки та банківської системи.  

4. Безперервність процесів інтеграції 

України до ЄС та забезпечення умов для 

підвищення ефективності впливу банківської 

системи на темпи та масштаби внутрішнього 

виробництва. Процес адаптації вітчизняної 

банківської системи до європейських стандар-

тів вимагає певного перехідного періоду [14, с. 

32]. Водночас виникає питання визначення 

послідовності та пріоритету змін у банківсь-

кому регулюванні. Вирішення цієї проблеми 

передбачає вивчення наслідків запровадження 

в Україні норм і правил банків в ЄС, які 

базуються на правилах Базельського комітету з 

банківського нагляду. В даний час ЄС імпле-

ментує Треті правила цього Комітету (Базель 

III), які виникли у відповідь на світову 

фінансово-економічну кризу. Суть правил 

Базеля III полягає у зосередженні уваги на 

трьох аспектах банківської діяльності. А саме: 

1. Посиленні вимог до якості капіталу. 

Формування «антициклічного буферу» капіталу. 

Це дозволить досягти наступних результатів на 

різних рівнях: на рівні банку – підвищення 

якості капіталу, що дозволить протидіяти шоко-

вим впливам, ефективніше управляти ринковим, 

кредитним та операційними ризиками. Разом з 

тим загострення потреби в додатковому капіталі, 

насамперед, у малих та середніх банків, зумо-

вить зниження прибутків, перегляд моделі веден-

ня банківського бізнесу за рахунок відмови від 

участі у високоризикованих, але прибуткових 

операціях та повернення до простих схем бізне-

су; на рівні банківської системи – прискорення 

процесів капіталізації, запобігання занадто 

швидкому зростанню зовнішніх запозичень 

банків у фазі економічного піднесення, що пе-

редує кризі, посилення тенденцій консолідації та 

монополізації, (витіснення з ринку слабких і 

нестійких, а також малих та середніх банків), 

послаблення конкуренції і полегшення держав-

ного контролю за банківською системою; на 

макроекономічному рівні – підвищення стійкості 

фінансової системи як основи збереження 

макроекономічної стабільності, згладжування 

економічних циклів за рахунок послаблення 

проциклічного впливу банківського кредитуван-

ня, забезпечення сталих темпів розвитку 

економіки [15, с. 196]. 

2. Запровадженні коефіцієнту левериджу 

(відношення обсягу позичкових коштів до 

власних) на рівні 3% та нових коефіцієнтів 

ліквідності: коефіцієнту ліквідного покриття та 

коефіцієнту чистого стабільного фінансування. 

Це дозволить досягти таких результатів на 

різних рівнях: на рівні банку – вдосконалення 

системи управління ризиками за рахунок 

розширення інструментів та можливостей банку 

для контролю рівня ліквідності та якості запози-

чень, запобігання прискореному зростанню 

боргу, більш ретельний розгляд позичальників 

ризики в кредитній політиці банків. щодо 

прибутковості операцій та заохочуватиме банки 

розробляти нові банківські продукти та послуги; 

на рівні банківської системи – пом'якшення 

ризиків ліквідності, посилення конкуренції за 

надійні джерела фінансування; зміцнення бан-

ківської системи; на макроекономічному рівні – 

зменшення ризиків боргової кризи, передбачен-

ня кризи ліквідності при одночасному звуженні 

фінансової спроможності розширеного кредиту-

вання для розвитку економіки [16, с. 390]. 

3. Реформуванні механізмів гарантування вкла-

дів населення. Це дозволить досягти наступних 

результатів на різних рівнях: на рівні банку – сти-

мулювання припливу депозитів, зниження ризиків 

їх раптового відпливу у випадку розгортання 

панічних настроїв; на рівні банківської системи – 
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посилення конкуренції на депозитному ринку, 

розширення і покращання якості ресурсної бази; 

на макроекономічному рівні – підвищення довіри 

до банківської системи та стримування панічних 

настроїв серед вкладників, стимулювання процесу 

заощадження, покращання умов для ефективної 

роботи механізму трансформації заощадження в 

інвестиції [17]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що 

процес адаптації законодавства у сфері банків-

ського регулювання до норм, прийнятих в ЄС, 

закладає низку ключових сфер розвитку фінан-

сової системи загалом та банківської діяльності, 

зокрема, у найближчі роки. Наслідки інтеграції 

банківської системи повинні відповідати страте-

гічному пріоритету фінансової політики Укра-

їни – забезпеченню стабільності банківської 

системи. Антикризова та антициклічна спрямо-

ваність інновацій Базель-III дає підстави 

стверджувати, що імплементація цих правил в 

Україні сприятиме: забезпеченню ефективного 

та належного захисту інвесторів та покра-

щенню інвестиційного клімату, інтенсифікації 

інвестиційного капіталу через кордони України; 

стабільність та надійність банківської системи; 

вдосконалення нормативної бази для нагляду за 

фінансовими групами, до яких входять банки, 

на консолідованій основі; підвищення якості 

корпоративного управління, систем управління 

ризиками та внутрішнього контролю в банках; 

забезпечення цілісності фінансової системи, що 

є умовою ефективної співпраці її суб’єктів. У 

той же час, враховуючи ієрархію цілей еконо-

мічної політики, удосконалення регулювання 

банківської системи повинно бути підпоряд-

коване завданням забезпечення збалансованого 

економічного розвитку України. Оскільки 

національна банківська система, включаючи 

банки з іноземним капіталом, є підсистемою 

економіки України, механізми банківського 

регулювання слід розробляти з урахуванням 

необхідності забезпечення стабільності банків-

ської системи та захисту інтересів клієнтів 

банків та активної участі банків в пріоритет-

ному економічному розвитку. Сюди входить: 

визначення довгострокових стратегічних прі-

оритетів економічного розвитку країни на 

державному рівні; поліпшення інвестиційного 

та ділового клімату в Україні, що призведе до 

збільшення кількості платоспроможних позича-

льників, розширить перспективи прибутку бан-

ків за рахунок активізації економічної діяльно-

сті в країні; розробка механізмів спільного 

фінансування (бюджетного та ринкового) прі-

оритетних економічних проектів (у формі 

державно-приватного партнерства); завершення 

пенсійної реформи та розвиток небанківського 

сектору фінансової системи, установи якого 

спеціалізуються на концентрації довгостро-

кових ресурсів; збільшення темпів накопичення, 

заохочення використання накопичених фінансо-

вих, технологічних та організаційних ресурсів в 

інноваційних цілях. 

Висновки та пропозиції. Важливою особли-

вістю сучасної світової економіки є поглиблення 

інтеграційних процесів, що зумовлює необхід-

ність застосування якісно нових підходів до еко-

номічного розвитку, які повинні бути спрямовані 

на формування спільного європейського ринку та 

проведення спільної економічної та фінансової 

політики для європейських країн. Щоб Україна 

вийшла на якісно новий вищий рівень розвитку, 

необхідно підвищити конкурентоспроможність 

українських банків. Це пришвидшить інтеграцію 

України до Європейського економічного простору. 

Для цього потрібно: збільшення ринкової капі-

талізації банків; привести банківське законодав-

ство у відповідність до міжнародних стандартів, 

особливо щодо питання доступу іноземних 

банків на територію України; вжити заходів щодо 

створення філій українських банків за кордоном; 

стимулювати злиття банків для створення 

потужних конгломератів, здатних пропонувати 

велику кількість послуг; пропонувати нові 

послуги, що існують у світовому фінансовому 

просторі; зменшити вартість банківських послуг, 

надаючи комплексні послуги. 

Інтеграційні процеси охоплюють різні 

сфери міжнародної економічної та фінансової 

діяльності і, перш за все, банківський сектор. 

Дослідження нових умов діяльності 

банківської системи є важливим як для аналізу 

економічної інтеграції, так і для повнішого 

виявлення змін у банківській сфері під 

впливом глобальних економічних процесів. 
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