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1. Загальні вказівки 

Стабільність національної економіки вимагає 

функціонування ефективного ринку фінансових послуг, 

ключовим завданням якого є об’єднання різних форм 

мобілізації, акумуляції та перерозподілу тимчасово вільних 

фінансових ресурсів в сферу інвестиційної діяльності. 

Зазначене реалізується через його учасників – фінансових 

посередників, які поділяються  на банківські та небанківські 

фінансові установи. Сьогодні одним з основних напрямів  

розвитку фінансового посередництва є забезпечення 

ефективного функціонування саме небанківських 

(парабанківських) фінансовокредитних установ, зокрема 

ломбардів, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів, 

фінансових та страхових компаній, інших кредитних установ. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Діяльність 

фінансово-кредитних установ» є складовою блоку 

нормативних навчальних дисциплін (дисциплін професійної та 

практичної підготовки) для підготовки студентів за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Вона базується на знаннях отриманих з таких 

навчальних дисциплін, як «Гроші і кредит», «Фінанси», 

«Банківська система», «Бюджетна система», «Податкова 

система», а отримані знання будуть використовуватись у 

подальшому при вивченні таких дисциплін: «Формування 

місцевих бюджетів», «Фінансовий менеджмент», «Ринок 

фінансових послуг», «Казначейська справа». 

Дисципліна «Діяльність фінансово-кредитних установ» 

сприяє засвоєнню знань з теоретичних та практичних аспектів 

формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, 

теоретичнх основ фінансового аналізу фінансово кредитних 

установ, сфер та ланок фінансової системи. Важливим є також 

ознайомлення із фінансами суб’єктів господарювання та 

домогосподарств, фінансового та страхового ринків. 

Необхідними складовими дисципліни є основи менеджменту, 

фінансово-економічної безпеки держави та міжнародних 

фінансів. 

Курс заплановано в ключі цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях 
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та під час практичних занять, курсової та самостійної роботи. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 

вищої освіти України. 

1.2. Мета і завдання викладання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни полягає у наданні та 

засвоєнні знань основних аспектів діяльності фінансово-кредитних 

установ та практичне їх застосування в сучасних ринкових умовах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Діяльність 

фінансово-кредитних установ» є:   

- набуття студентами теоретичних знань і практичних 

навичок щодо предмету, змісту, завдання аналізу діяльності 

фінаново-кредитних установ; 

- вивчення нормативно-правового регулювання діяльності 

фінаново-кредитних установ; 

- вивчення діяльності небанківських фінансово-кредитних 

установ; 

- аналіз функціонування банківської системи України на 

сучасному етапі; 

- порядок створення банків і ліцензування банківської діяльності 

в Україні; 

- діяльність банків на ринку цінних паперів; 

- діяльність пенсійних фондів України із здійснення пенсійного 

забезпечення; 

- діяльність не банківських фінансово-кредитних установ. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс 

теоретичних підходів та методів економічного аналізу фінансово-

кредитних установ. Після вивчення даного курсу студенти повинні 

знати: 

суть діяльності фінансово-кредитних установ;  

теоретичні засад формування та функціонування окремих сфер і 

ланок фінансово – кредитних установвідносин; 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, що визначають 

правові основи діяльності фінансово-кредитних установ; 

організаційні засади діяльності фінансово-кредитних установ; 

взаємозв’язки між банками, небанківськими фінансовими 

установами та їх клієнтами, що виникають при наданні фінансових 

послуг; 
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порядок дій працівників фінансово-кредитних установ при 

здійсненні банківських операцій та наданні фінансових постуг; 

практичну оцінку визнання достовірності, результативності, 

ефективності, господарських операцій та прийнятих управлінських 

рішень у фінансово-кредитних установах. 

вміти: 

відтворювати послідовність дій щодо документального оформлення 

процесу надання фінансових послуг клієнтам; 

застосовувати отримані знання у практичній діяльності у даній 

сфері.  
 

 

Теми та зміст дисципліни 

Тема 1. Фінансово-кредитні установи: сутність та види.  

План 

1. Сутність фінансово-кредитних установ. 

2. Види фінансово-кредитних установ. Небанківські 

фінансово-кредитні установи. 

 

1. Кредитні установи поділяються за такими критеріями: за 

формою власності – на державні та приватні; за формою 

організації – на такі, що мають власну справу (один власник), 

товариство (власники – партнери), корпорацію (є юридичною 

особою, капітал якої відокремлений від капіталу власників); за 

виконуваними операціями – на універсальні та спеціалізовані 

(лізингові, страхові компанії тощо); за територією діяльності – на 

міжнародні (МВФ, МБРР, Європейський фонд розвитку), 

регіональні та національні (пов’язані з національною кредитною 

системою, що сприяє розвитку державних кредитних інститутів); 

за суттю та виконуваними функціями у кредитній системі – на 

національні (центральні), комерційні банки, спеціальні 

фінансово-кредитні інститути. Дослідження провідних фахових 

думок визначають кредитні компанії установами, що 

функціонують поряд з банками, кредитними спілками і 

ломбардами та формують небанківський сектор кредитних 

установ.  

Кредитна компанія – це кредитна установа, яка також є 

фінансовою установою. Фінансові установи надають виключно 
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фінансові послуги – операції з фінансовими активами, що 

здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за 

рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, і за 

рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою 

отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових 

активів.  

У Законі України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон) чітко 

окреслено перелік послуг, які віднесені до фінансових. Кредитна 

компанія надає такий вид фінансових послуг, який у Законі 

визначається як надання коштів у позику, зокрема, і на умовах 

фінансового кредиту.  

Кредитна установа – це фінансова установа, яка, відповідно до 

Закону, має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові 

кредити на власний ризик. До кредитних установ, окрім кредитних 

компаній, належать банки, кредитні спілки, ломбарди, іпотечні 

установи, які здійснюють іпотечне кредитування та сприяння 

молодіжному житловому будівництву. Слід зазначити, що кредитна 

компанія може надавати фінансові кредити за рахунок як власних 

коштів, так і залучених. Однак для надання фінансових кредитів за 

рахунок залучених коштів кредитна компанія має отримати 

відповідну ліцензію. Кредитна компанія для здійснення своєї 

діяльності на ринку фінансових послуг повинна набути статус 

фінансової установи та бути внесеною до Державного реєстру 

фінансових установ (далі – Реєстр). Для цього вона повинна 

відповідати певним вимогам, які встановлюються державним 

регулятором кредитних компаній – Державною комісією з 

регулювання ринків фінансових послуг. Так, кредитна компанія до 

початку своєї діяльності повинна розробити і затвердити внутрішні 

правила надання фінансових кредитів, орієнтовні договори надання 

фінансових послуг, забезпечити наявність облікової та реєструючої 

систем, сформувати статутний капітал у необхідному розмірі та 

інші вимоги. Через те, що кредитні компанії здійснюють діяльність 

не тільки з власними фінансовими активами, такі вимоги є 

необхідними для підтвердження спроможності надавати фінансові 

послуги та забезпечення певного рівня якості їх надання. 

Законодавством передбачено, що кредитна установа може 

здійснювати діяльність з надання фінансових послуг через свої 
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відокремлені підрозділи 

 

2. У сучасному світі населенню доводиться часто звертатися 

до фінансових установ. До фінансових установ, які 

функціонують на ринку фінансових послуг України, окрім 

кредитних компаній, належать банки, кредитні спілки, ломбарди, 

лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, 

установи накопичувального пенсійного забезпечення, 

інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, 

виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. 

У яких ситуаціях населення найчастіше відвідує фінансові 

установи? • щоб сплатити за комунальні послуги; • отримати 

заробітну плату або пенсію; • купити дорогу побутову техніку 

(холодильник, телевізор, пральну машину); • купити легковий 

автомобіль; • покращити свої житлові умови – купити нову 

квартиру або розпочати будівництво власного будинку; • 

сплатити за навчання дітей; • оплатити лікування; • накопичити 

гроші для якоїсь важливої події, подорожі або зробити 

заощадження на старість; • покрити збитки у випадку, якщо 

автомобіль потрапив в аварію, або у будинку сталася пожежа; • 

отримати позику для фінансування термінових, непередбачених 

раніше витрат; • віддати цінні речі на зберігання у надійному 

сейфі; • купити валюту іншої країни для закордонної подорожі 

тощо. 

Як показує практика, сьогодні найбільш популярними 

фінансовими установами є банки. Вони надають велике 

різноманіття фінансових послуг та є найбільш надійними 

фінансовими установами, оскільки найбільш жорстко 

контролюються з боку держави.  

У банку населення може отримати такі послуги: 

 1) Перерахувати кошти іншій людині (наприклад, 

поповнивши її картку) або заплатити за якісь послуги чи товари.  

2) Зберігати кошти на поточному або строковому рахунку. 

3) Отримати різні види кредитів.  

4) Купити в банку або продати банку іноземну валюту. 

 5) Передати свої цінності на збереження до камери схову 

банку. 

6) Придбати страховий поліс.  
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Різновиди банківських кредитів населенню : • Короткострокові 

кредити (від декількох днів до 1 року). Використовуються у разі 

виникнення форс-мажорних обставин (на лікування, ремонт), для 

купівлі побутової техніки, ґаджетів. • Середньострокові кредити 

(від 1 до 5 років). Використовуються для оплати навчання, купівлі 

машини, фінансування власного бізнесу. • Довгострокові кредити 

(від 5 до 15 років). Використовуються для покращення житлових 

умов, придбання дорогої техніки, для потреб підприємницької 

діяльності. 

Крім банків, населення може отримати кредити у наступних 

фінансових установах: • кредитні спілки; • ломбарди; • установи 

швидкого кредитування. 

Кредитні спілки – це установи взаємного кредитування, які 

надають кредити лише особам, які є засновниками цієї фінансової 

установи. Кредитні спілки об'єднують людей, які проживають в 

одній місцевості (в одному місті, селі, районі , області), працюють 

на одному підприємстві або належать до однієї професії. Щоб 

отримати кредит у такій установі, спочатку потрібно зробити до неї 

грошові внески (оформити депозит), а згодом стати в чергу на 

отримання кредиту. 

Ломбарди надають короткострокові позики під заставу різних 

цінних речей (найчастіше це ювелірні прикраси, мобільні телефони, 

побутова техніка). Установи швидкого кредитування – надають 

короткострокові кредити, на оформлення яких не потрібно 

витрачати багато часу. Звертаючись до небанківських фінансових 

установ по кредит, потрібно дуже уважно читати умови договору й 

перепитати, через який час кредит потрібно повернути та якою буде 

кінцева сума боргу (з нарахованими відсотками). 

Річні ставки за кредитами в ломбардах і установах швидкого 

кредитування, як правило, набагато вищі, ніж у банках. Наприклад, 

у рекламі може бути великим шрифтом зазначено 0,8%, а малим 

шрифтом – «в день». Тому клієнт може це не одразу помітити і не 

усвідомить, що насправді річна ставка становить 292% на рік (0,8% 

х 365 = 292%). Найчастіше по кредити до таких установ 

звертаються громадяни, які не можуть отримати кредит в банку 

(наприклад, люди з сумнівними доходами). 

Страхові компанії – це фінансові установи, які беруть на себе 

зобов'язання відшкодувати клієнтам збитки в разі настання 
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особливих подій (наприклад, хвороба, нещасний випадок, 

автомобільна аварія, пожежа, крадіжка тощо). Між страховою 

компанією і клієнтом укладається страховий договір, згідно 

якого клієнт сплачує страховику страховий платіж – плату за 

надання страхової послуги. Види страхових послуг: • 

страхування майна клієнта (квартири, машини, дорогих 

ювелірних прикрас, предметів антикваріату тощо); • медичне 

страхування (страхова компанія компенсує клієнту витрати на 

лікування); • страхування відповідальності водіїв машин тощо 

Недержавні пенсійні фонди (скорочено НПФ) – це фінансові 

установи, в які населення перераховує кошти з метою 

накопичити достатню суму коштів, щоб забезпечити гарний 

рівень життя на пенсії або у старості. Пенсії від недержавних 

пенсійних фондів є додатковими до «державних пенсій». Тому 

громадяни стають учасниками недержавних пенсійних фондів за 

власним бажанням. На відміну від «державних пенсій», 

накопичені в НПФ кошти можуть успадкувати родичі вкладника 

у випадку його передчасної смерті. 

Інвестиційні фонди – фінансові установи, які за дорученням 

своїх клієнтів купують та продають різні види цінних паперів 

(акції, облігації), нерухомість або золото з метою примноження 

довірених їм коштів. Інвестиційні фонди акумулюють кошти від 

різних клієнтів (інвесторів) для того, щоб у подальшому вкласти 

їх у різні види активів або щоб профінансувати чиюсь 

підприємницьку діяльність. Менеджери інвестиційних фондів 

постійно слідкують за станом економіки, фінансових ринків як в 

Україні, так і за кордоном, і намагаються спрогнозувати 

можливий сценарій розвитку подій та вибрати найкращий 

варіант інвестування коштів. 

Сьогодні українці можуть здійснити переказ коштів не лише в 

банках, а й через небанківські фінансові установи – компанії з 

переказу коштів. У магазинах, великих торговельних мережах, 

або просто на вулиці ці компанії розміщують свої платіжні 

термінали – спеціальні машини, що забезпечують прийом 

платежів від населення в режимі самообслуговування.  Через 

платіжний термінал можна оплатити рахунки мобільних 

операторів, інтернет провайдерів чи придбати товари тощо.  

Пункти обміну валюти – установи, що мають спеціальний дозвіл 
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Національного банку України на здійснення валютних операцій, які 

купують та продають населенню іноземну валюту. 

Небанківські кредитні установи функціонують в сегменті ринку 

позичкових ресурсів, який часто не цікавить банки, тому такі 

установи є не стільки конкурентами банкам, а наслідком 

послідовного розвитку інфраструктури забезпечення підприємств 

фінансовими ресурсами. Хотілося б відзначити, які спільні риси 

мають небанківські кредитні з банками: 

 функціонують у тому самому секторі грошового ринку, 

що й банки, у секторі опосередкованого фінансування; 

 формуючи свої ресурси (пасиви), вони випускають, 

подібно до банків, боргові зобов’язання, які менш ліквідні, ніж 

зобов’язання банків, проте теж можуть реалізовуватися на ринку як 

додатковий фінансовий інструмент; 

 розміщуючи свої ресурси в дохідні активи, вони 

купують боргові зобов’язання, створюючи, подібно до банків, 

власні вимоги до інших економічних суб’єктів, хоч ці вимоги менш 

ліквідні і більш ризиковані, ніж активи банків. 

 діяльність їх щодо створення зобов'язань і вимог 

ґрунтується на тих самих засадах, що й банків: їх зобов'язання 

менші за розмірами, більш ліквідні та коротші за термінами, ніж 

власні вимоги, внаслідок чого їх платежі за зобов'язаннями менші, 

ніж надходження за вимогами, що створює базу для прибуткової 

діяльності. Перетворюючи одні зобов'язання в інші, вони, як і 

банки, забезпечують трансформацію руху грошового капіталу на 

ринку - трансформацію строкову, обсягову і просторову, а також 

трансформацію ризиків шляхом диверсифікації. 

Разом з тим посередницька діяльність небанківських фінансово-

кредитних установ істотно відрізняється від банківської діяльності: 

 вона не пов'язана з тими операціями, які визнані як 

базові банківські. Якщо законодавство окремих країн і дозволяє 

виконувати подібні операції окремим з таких установ, то рано чи 

пізно останні підпадають під вимоги банківського законодавства і 

набувають статусу банків; 

 вона не зачіпає процесу створення депозитів і не 

впливає на динаміку пропозиції грошей, а отже немає потреби 

контролювати їх діяльність так само ретельно, як банківську, 
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насамперед поширюючи на них вимоги обов'язкового 

резервування. Тому законодавство всіх країн дає їм інший 

статус, ніж банкам; 

 вона є вузько спеціалізованою, здійснюють 

обслуговування лише окремої ланки суспільства; 

 діяльність банків регулюється НБУ, а небанківських 

кредитних установ -Держфінпослуг. 

Небанківські кредитні установи окрім того що відрізняються 

від банківських установ також різняться між собою. Порівняємо 

кредитні компанії з іншими небанківськими кредитними 

установами, а саме кредитними спілками і ломбардами. 

Кредитна спілка, на відміну від кредитної компанії, є 

неприбутковою організацією, заснованою фізичними  особами, 

професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних  

засадах  з  метою задоволення потреб її членів у взаємному 

кредитуванні та наданні  фінансових послуг за рахунок 

об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. [4] 

Кредитна компанія має право надавати фінансові послуги 

будь–яким особам, як фізичним так і юридичним, які 

відповідають необхідним вимогам, а кредитна спілка лише 

членам кредитної спілки, які є фізичними особами і підпадають 

під поле членства, визначене в статуті кредитної спілки. 

Статутний капітал кредитної компанії формується за рахунок 

вступних внесків її засновників. Пайовий капітал кредитної 

спілки накопичується шляхом приймання обов’язкових та 

додаткових пайових членських внесків. Крім того формується 

резервний та додатковий капітал. 

Додаткове залучення ресурсів понад сформований власний 

капітал, відбувається по різному. Так, кредитної спілкою активно 

залучаються внески (вклади ) на депозитні рахунки від членів 

кредитної спілки, в межах встановлених нормативів, щодо 

зобов’язань. Кредитна компанія ж має певні обмеження, щодо 

використання  такого фінансового інструменту, як депозит, для 

залучення заощаджень населення з метою формування ресурсної 

бази, на відміну від банків і кредитних спілок. Це обмеження 

виникло в результаті прийняття Розпорядження Держфінпослуг 

«Про затвердження Положення про встановлення обмежень на 

суміщення діяльності фінансових установ з надання певних 
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видів фінансових послуг», на яке вже було посилання. В ньому 

зазначено, що діяльність  з  прямого  або  опосередкованого  

залучення фінансових   активів   від  фізичних  осіб  з  

зобов'язанням  щодо наступного їх повернення (а  це  і є депозитна 

діяльність) не може суміщатись з  наданням  будь-яких фінансових 

послуг. Таким чином, заощадження населення не можуть бути 

активно використані в якості джерела інвестиційних ресурсів. 

Банки і кредитні спілки, які теж є кредитними установами не 

підпадають під дію цього обмеження оскільки їх право здійснювати  

такі  види  діяльності  прямо встановлене законами України «Про 

банки та банківську діяльність» та «Про кредитні спілки». 

Кредитні компанії мають можливість додатково розширювати  

свою ресурсну базу  шляхом використання фінансових інструментів 

фондового ринку, а саме емісії цінних паперів та отримання 

банківських кредитів.  

З метою порівняння кредитних компаній та ломбардів, варто 

навести визначення ломбарду. Ломбард - це фінансова установа, 

предметом діяльності якої є надання фінансових кредитів фізичним 

особам під заклад, а також зберігання речей. [5] На відміну від 

кредитної компанії, ломбард не здійснює кредитування юридичних 

осіб. 

Кошти ломбардів формуються із внесків засновників, прибутку 

від його діяльності, виручки від реалізації заставленого майна. Вони 

можуть користуватися також банківським кредитом. Відносини між 

ломбардами та позичальниками оформляються спеціальними 

документами (ломбардними квитанціями), які мають статус угоди 

між сторонами, що дає підстави відносити ломбард до групи 

договірних фінансових посередників. 

Спільним для всіх небанківських кредитних установ є те, що 

законодавчим регулятором їхньої діяльності виступає 

Держфінпослуг, всі вони мають дотримуватися певних правил і 

вимог при реєстрації фінансової установи та інше. 

Основні відмінності небанківських кредитних установ від банків 

і між собою наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Основні відмінності кредитних компаній від банків, 

кредитних спілок та ломбардів 
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Видача фінансових кредитів Так  Так Так Ні 

Розмір СК (власний капітал) 

для реєстрації фінансової 
установи 

1 млн. грн. 

(власний 
капітал) 

 
10 млн. 

євро 
Не має 

У відповідності до 
Закону «Про 

господарські 

товариства» 

Використання застави для 
зниження ризику 

Так 

 

Так Так 

Так  

(зберігання у 

заставоутримувач) 

Кредитування фізичних осіб Так  Так Так Так 

Кредитування юридичних 

осіб 
Так 

 
Так Немає Немає 

Формування резервів під 

ризики 

Так 

(що кварт.) 

 Так 

(щомі-
сячно) 

Так 

(що 
кварт.) 

Так 

(щокварт.) 

Наявність спеціальних вимог 

до приміщень, охорони і т.д. 

Так 

не жорсткі 

 
Так 

жорсткі 

Так 

не 
жорсткі 

Так 

(не жорсткі) 

Наявність ПДВ по кред. 

операціям 
Немає 

 
Немає Немає Немає 

Наявність податку на 

прибуток 
Так 

 
Так Немає Немає 

Наявність нормативу 

адекватності капіталу 
Так 

 
Так Немає Немає 

Витрати на одну кредитну 
операцію 

Низькі 
 

Високі Низькі Низькі 

Вартість ресурсів, що 

залучаються 
Висока 

 
Низька 

Дуже 

висока 
Немає можливості 

  

Тема 2. Банківська система України: формування, 

функціонування і розвиток 

План 

1. Становлення та розвиток банківської системи. 

2. Економічні основи банківської справи.  

3. Особливості функціонування банківської системи України 

на сучасному етапі.  

4. Банківська інфраструктура України.   
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1. Становлення та розвиток банківської системи. Наявність 

національної банківської системи є необхідною умовою 

економічного суверенітету будь-якої країни. Становлення і 

розвиток банківської системи України відбувається в умовах 

постійної зміни економічної кон’юнктури та непередбачуваності 

перспективи, що позначається на стабільності діяльності багатьох 

українських банків і потребує розробки заходів щодо державного 

захисту банківських установ та їх клієнтів від підвищеного ризику. 

Стабільна банківська система, що динамічно розвивається, – 

неодмінна передумова стійкого економічного зростання. У сучасній 

економіці банківська система має визначальне значення через зв’язки 

цієї системи з усіма секторами економіки. Найважливіші функції 

банків полягають у забезпеченні безперебійного грошового обороту 

капіталу, у наданні можливостей отримання необхідного 

фінансування підприємствами, державою, приватними особами, а 

також створення сприятливих умов для вкладання коштів з метою 

накопичення заощаджень у національній економіці. 

Розвиток ринкових відносин в економіці України об’єктивно 

зумовлює підвищення значення банківського сектора. На сьогодні в 

Україні відповідно до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» діє дворівнева банківська система, яка складається з 

Національного банку України та інших банків, а також філій 

іноземних банків, що створені і діють на території України 

відповідно до положень цього Закону та інших законів України. 

Процес становлення банківської системи умовно можна поділити на 

сім етапів. Ще у складі банківської системи СРСР почали функціонувати 

різноманітні українські банки (Перший етап становлення банківської 

системи України). 

Тенденції розвитку банківської системи України вказують на те, 

що протягом останніх років вона перетворилась на динамічну сферу 

економіки, яка стабільно функціонує. 

Другим етапом становлення і розвитку банківської системи 

України було прийняття Верховною Радою України 20 березня 1991 

р. Закону України 

«Про банки і банківську діяльність», який став правовою 

основою для створення і функціонування комерційних банків. 

Третій етап (II півріччя 1992–1993 рр.) характеризувався 

створенням банків «Нової хвилі» із залучення значного обсягу 



 15 

приватного капіталу і коштів новостворюваних державних 

бюджетних і позабюджетних фондів, відбувається 

диверсифікація пасивів у діючих банках. 

Четвертий етап (1994–1996 рр.) – розвиток банківської 

системи України на початок реалізації курсу економічних 

реформ монетарними методами. 

П’ятий етап (1997–1999 рр.) характеризується розвитком 

банківської системи в умовах поступового переходу до 

поєднання монетарних методів управління економікою із 

заходами щодо її структурного реформування. 

Шостий етап (2000–2009 рр.) – розвиток банківської 

системи шляхом реструктуризації економіки, падіння доходності 

банківських операцій, збільшення та консолідація капіталу 

банків. 

Сьомий етап (2010 р. по сьогодні) – розвиток банківської 

системи України в умовах посткризового реформування 

фінансового сектора України з метою підвищення стабільності і 

поліпшення якості фінансових послуг. З огляду на 

вищезазначене, вважаємо, що головною метою розвитку 

банківської системи на сучасному етапі в Україні має бути 

проведення реформ у сфері інституційного розвитку усіх 

складових банківської системи через підвищення її стабільності і 

здатності відновлюватися після можливих потрясінь, 

розширення переліку й покращення якості фінансових послуг, 

що надасть змогу фінансово-кредитних інститутам краще 

задовольнити потреби реального сектору й економіки загалом. 

2. Економічні основи банківської справи. Передумовою 

задоволення економічних та соціальних потреб будь-якої країни, 

крім ефективного функціонування різноманітних галузей 

економіки, є розвиток та стабільне функціонування грошового 

ринку. У широкому розумінні грошовий ринок є частиною 

фінансового ринку і являє собою сукупність відносин, 

пов’язаних з рухом тимчасово вільних коштів від юридичних та 

фізичних осіб, що їх мають (інвесторів), до суб’єктів 

господарювання та фізичних осіб, які їх потребують 

(позичальників). 

Передавання грошових коштів на грошовому ринку може 

здійснюватися безпосередньо від інвестора до позичальника 
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(пряме фінансування) або з використанням послуг фінансових 

посередників (опосередковане фінансування). 

Рух коштів відбувається на підставі домовленостей відповідно до 

принципів строковості, повернення, платності. 

Принцип строковості полягає в тому, що кошти надаються на 

певний строк (термін користування). Принцип повернення визначає 

зобов’язання позичальника повернути кошти у визначений строк. 

Принцип платності полягає в зобов’язанні позичальника сплатити 

інвестору винагороду за право використання залучених коштів. 

Економічні відносини, що базуються на зазначених принципах, є 

кредитними відносинами, а відповідна частина фінансового ринку 

складає кредитний ринок (ринок кредитних ресурсів). 

Використання схеми прямого фінансування теоретично можливе 

в реальних умовах, однак встановлення неопосередкованих 

взаємовідносин між інвесторами та позичальниками досить важко 

реалізувати з організаційному аспекті. Визначення конкретного 

контрагента, акумуляція достатньої для залучення суми, визначення 

та узгодження умов надання коштів, укладання договорів тощо 

потребують значних додаткових матеріальних, людських витрат та 

витрат часу, що знижує ефект від реалізації проекту, що 

фінансується, уповільнює відносини, збільшує їх ризик. 

Переваги фінансового посередництва проявляються: 

 у можливості для кожного окремого інвестора оперативно 

розмістити вільні кошти в дохідні активи, а для позичальника – 

оперативно мобілізувати додаткові кошти, необхідні для рішення 

виробничих чи споживчих завдань; 

 у скороченні витрат базових суб'єктів грошового ринку на 

формування вільних коштів, розміщенні їх у дохідні активи і 

позикові додаткові кошти; 

 у зменшення фінансових ризиків для базових суб'єктів 

грошового ринку, тому що значна частина їх перекладається на 

фінансових посередників. Це стає можливим завдяки широкій 

диверсифікованості посередницької діяльності, створенню 

спеціальних систем страхування і захисту від фінансових ризиків; 

 у можливості мобілізації та збільшенні прибутковості 

позикових капіталів, особливо зосереджених у дрібних власників, 

завдяки зменшенню фінансових ризиків, скороченню витрат на 

проведення фінансових операцій і відкриттю доступу до великого, 
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високоприбуткового бізнесу. Це обумовлено тим, що 

посередники мають можливість сконцентрувати значну кількість 

невеликих заощаджень і направити їх на фінансування великих, 

високоприбуткових операцій і проектів; 

 у можливості урізноманітнити відносини між 

кредиторами і позичальниками наданням додаткових послуг, що 

беруть на себе посередники. 

Сукупність фінансових посередників, які забезпечують рух 

грошових коштів від інвесторів до позичальників, формують 

фінансово-кредитну систему країни. 

Структура фінансово-кредитної системи України (ФКСУ) 

представлена на рис.1.1. 

СФКІ орієнтуються на обслуговуванні визначеної клієнтури і 

на виконанні специфічних банківських операцій (ощадні 

компанії, пенсійні фонди, ощадні спілки, кредитні спілки). Вони 

мають можливість мобілізувати ресурси на тривалі терміни, тому 

вони можуть дозволити довгострокове інвестування. СФКІ стали 

займати провідне місце на грошовому ринку з ряду причин: 

 спостерігається зростання доходів населення; 

 розвиток ринку цінних паперів; 

 розвиток спеціальних послуг, що надають парабанки. 

 
Рисунок 1. Фінансово-кредитна система України 
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3. Особливості функціонування банківської системи України 

на сучасному етапі. Банківська система з відновленням державної 

незалежності України стала флагманом ринкових перетворень у 

країні, одним із найважливіших інститутів забезпечення її 

життєдіяльності в нових умовах. Однак банківська система 

розвивається не окремо, вона тісно і безпосередньо пов’язана з 

усіма сферами суспільства. Проблеми, що виникають у соціально- 

економічному розвитку країни, безумовно, позначаються на 

функціонуванні банківської системи. 

Розпочаті сьогодні в Україні реформи ставлять складні завдання 

і перед банківською системою, яка має пожвавити економічну 

активність та відновити роботу реального сектора економіки. 

Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 

2000 р. засвідчує функціонування дворівневої банківської системи 

України. Згідно із цим Законом перший рівень банківської системи 

представлений Національним банком України (НБУ) з 

центральним апаратом у м. Києві. Він є центральним банком та несе 

відповідальність перед суспільством за функціонування банківської 

системи загалом. 

Другий рівень банківської системи представлений іншими 

банками (державними і недержавними). Розвиток банківської 

системи України, забезпечення її підтримки з боку держави, завдяки 

ефективній діяльності державних банків – одне із пріоритетних завдань 

економічної політики на сучасному етапі фінансової кризи та 

європейської інтеграції. Структура активів системи показала 

зменшення обсягів кредитування державними банками у порівнянні 

з іншими банківськими групами. Також, націоналізація ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» призвела до певних змін у структурі зобов’язань, 

зокрема до зростання зобов’язань держави перед клієнтами. Тому 

постає питання щодо ефективності роботи банківських установ, які 

займають найбільшу нішу на ринку банківських послуг. 

Сьогодні в Україні функціонує значна кількість банків, але 

більшість із них належить до середніх і малих банків. 

Головними особливостями банківської системи України на 

сучасному етапі є: 

 неоднорідність; значні територіальні диспропорції щодо 

забезпечення банківськими послугами окремих регіонів; 

 помірна участь іноземного капіталу в банківському секторі – 
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серед банків, що функціонують, на 01.01.2018 р.; 

 універсальний характер діяльності більшості українських 

банків, пріоритетні напрями яких визначаються характером їх 

клієнтської бази, кон’юнктурою ринку банківських послуг; 

 низький рівень кредитування банками національної 

економіки порівняно із розвиненими західними державами є 

досить проблематичним; 

 важливим аспектом розвитку банківської системи України є 

поширення сучасних банківських технологій, карткового бізнесу, що 

дасть змогу реалізувати таку соціальну функцію банків, як виплата 

зарплат і пенсій через карткові рахунки. Посилення конкуренції, що 

неодмінно буде спостерігатися після консолідації банківського 

сектора України, стимулюватиме розвиток банківництва не тільки в 

містах, а й у сільській місцевості. 

 

3. Банківська інфраструктура України. Одним із елементів 

банківської інфраструктури України згідно із ст. 3 Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). 

Фонд гарантування  вкладів фізичних осіб (ФГВФО) – це 

фонд, заснований з метою захисту прав та законних інтересів 

вкладників банків, який виконує спеціальні функції у сфері 

гарантування вкладів фізичних осіб та виведення 

неплатоспроможних банків з ринку. До функцій ФГВФО належать: 

 регулювання участі банків у системі гарантування вкладів 

фізичних осіб; 

 виплати у законодавчо визначеному порядку та обсягах 

відшкодування за вкладами; 

 акумулювання коштів для можливості відшкодування 

витрат за вкладами; 

 інвестування коштів у державні цінні папери; 

 виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом 

здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків; 

 інформування громадськості про функціонування системи 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

ФГВФО є юридичною особою публічного права, має 

відокремлене майно, яке є об’єктом права державної власності і 

перебуває у його господарському віданні. Він є суб’єктом 
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управління майном, самостійно володіє, користується і 

розпоряджається належним майном, ФГВФО є економічно 

самостійною установою, має самостійний баланс, поточний та інші 

рахунки в НБУ, а також рахунки в цінних паперах у депозитарних 

установах – державних банках. Органи державної влади та НБУ не 

мають права втручатися в діяльність ФГВФО щодо реалізації 

законодавчо закріплених за ним функцій і повноважень. Взаємодія 

ФГВФО з НБУ та органами державної влади здійснюється у межах, 

визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб», іншими актами законодавства. 

З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, 

розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення 

наукового та інформаційного обміну та професійних інтересів, 

розробки рекомендацій щодо банківської діяльності банки мають 

право створювати неприбуткові спілки, громадські організації, 

асоціації. 

Всеукраїнська громадська організація захисту прав споживачів 

фінансових послуг – некомерційна структура, що надає безкоштовну 

юридичну допомогу та правову підтримку вкладникам банків та 

кредитних союзів, клієнтам страхових компаній та інших фінансових 

закладів по поверненню коштів. Її основними завданнями є: сприяти 

захисту законних прав та інтересів споживачів фінансових послуг; 

брати участь у формуванні державної політики щодо якості та умов 

надання фінансових послуг, захисту прав споживачів фінансових 

послуг; брати участь у суспільному та політичному житті України; 

брати участь у формуванні громадянського суспільства в Україні. 

Банківською асоціацією є громадська некомерційна організація, 

членами якої є комерційні банки. Вона створюється з метою 

представлення інтересів банків в органах законодавчої, виконавчої, 

судової влади, а також координації та вдосконалення їх діяльності. 

Основним статутним завданням банківських асоціацій є лобіювання 

інтересів банківської спільноти на державному рівні – йдеться про 

НБУ, Верховну раду, Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів, 

Державний комітет з цінних паперів та Фондового ринку, 

Держфінмоніторинг, Державну службу охорони – та надання 

допомоги банкам-членам у розв’язанні поточних питань їх 

діяльності. Усі банківські асоціації де-юре є самоврядованими 

громадськими неприбутковими організаціями і покривають свої 
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операційні витрати коштом членських внесків. На сьогодні в 

Україні діють «Незалежна асоціація банків України», Асоціація 

українських банків, Асоціація «Український Кредитно-

Банківський Союз» та їх представництва в різних областях 

України. 

Рейтингова агенція – це юридична особа, яка надає професійні 

послуги на ринку цінних паперів, спеціалізується на визначенні 

кредитних рейтингів та наданні інформаційноаналітичних послуг, 

пов’язаних із забезпеченням діяльності з визначення кредитних 

рейтингів. Найпопулярнішими у світі є оцінки трьох рейтингових 

агенцій: Standard & Poor’s, Moody’s та Fitch. Рейтинг визнано у світі 

як інструмент, призначений для порівняльного аналізу динамічно 

розвинених систем. Рейтинг банків комплексно характеризує їх 

діяльність і встановлює узагальнюючу оцінку фінансового стану за 

стандартизованим набором показників. Головним завданням 

рейтингу є визначення узагальнюючих оцінок і прогнозування 

майбутніх результатів діяльності банку, адже головною умовою 

рейтингу є зорієнтувати усіх потенційних користувачів у ситуації, 

що склалася в системі комерційних банків, визначити 

місцезнаходження або позицію банка у сукупності інших банків. 

Консалтингові компанії – учасники ринку, які здійснюють 

управлінське консультування, проводять аудит, надають 

податкові й бухгалтерські консультації, їх представництва 

обслуговують державні структури, органи державного 

управління з питань оподатковування, бюджетного регулювання, 

банківські установи з питань аудита, закордонні й спільні 

підприємства. Розмаїття клієнтів, послуг, підходів до здійснення 

діяльності також є причинами розмаїтості типів консультаційних 

організацій. В Україні можна виділити: 

 великі багатофункціональні закордонні консультаційні 

фірми. Здебільшого у нашій країні вони представлені філіями. 

Для роботи на українському ринку деякі з них залучають 

українських фахівців для того, щоб краще орієнтуватися в 

специфіці місцевих умов економічного життя, особливостях 

національного законодавства; 

 дрібні й середні консультаційні фірми; 

 консультаційні підрозділи (відділи) закладів, які 

займаються питаннями галузевої ефективності, підвищенням 
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кваліфікації керівних кадрів, удосконаленням роботи невеликих 

організацій; 

 консультанти-індивідуали. Це можуть бути універсали з 

широким досвідом в галузі управління або спеціалісти, які працюють 

у вузькій технічній сфері, їх перевага у чітко індивідуалізованому та 

гнучкому підході. Послуги такого консультанта дешевші, оскільки 

він може уникнути деяких операційних витрат, обов’язкових для 

великих організацій; 

Важливим елементом банківської інфраструктури є дочірні 

компанії банків. Відповідно до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» дочірня компанія (subsidiary) – це юридична 

особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською 

компанією). Основною метою створення дочірніх компаній є 

полегшення виконання банківських операцій. До таких дочірніх 

структур належать: фінансові компанії; фірми з торгівлі нерухомістю; 

служби інкасації; ремонтно-будівельні фірми; складські компанії; 

торгові підприємства; страхові компанії; аудиторські фірми; 

факторингові компанії; лізингові компанії; іпотечні компанії; трастові 

компанії. 

Вагоме місце у банківській інфраструктурі розвинених країн 

світу належить фінансовим супермаркетам. В Україні їх 

формування відбулося нещодавно. Перші такі супермаркети у 

нашій державі виникли лише на початок ХХІ ст. і досі не набули 

значного поширення, що пояснюється низькою поінформованістю 

клієнтів та невеликими потребами у комплексних продуктах. 

Фінансовий супермаркет є об’єднанням професійних учасників 

фінансового ринку для надання клієнтам різноманітних послуг. До 

функцій сучасних супермаркетів входить надання лізингових, 

факторингових, аудиторських, консультаційних та юридичних 

послуг. Найчастіше банки об’єднуються зі страховими компаніями 

у фінансову групу, яка може бути двох типів – коли її ядром є банк і 

коли ядром цієї групи є страхова компанія. Переваги фінансового 

супермаркету для банка полягають у безпечних і комфортних 

умовах діяльності, зростанні прибутку та залученні нових клієнтів. 

Для клієнтів перевагою фінансового супермаркету є швидке, 

комплексне та якісне обслуговування. Останнім часом фахівці 

пропонують до елементів міжбанківської інфраструктури включати: 

 розрахунково-касові та клірингові центри; 
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 дилерські фірми для роботи з цінними паперами; 

 інкасаторські фірми; 

 організації, які визначають рейтинги банків та які 

забезпечують їх спеціальним обладнанням і матеріалами, 

інформацією, спеціалістами. 

Аналіз сучасного стану банківської системи України, дав 

змогу сформувати такі проблеми, які виникли в цей період 

перед банками: 

1. Відтік депозитів населення. Основною проблемою, 

яка постала перед українськими банками у 2014–2017 р. – відтік 

вкладів населення, який за всю історію незалежності України 

став найбільшим. Таке масове вилучення депозитів спричинене 

насамперед зниженням реальних доходів населення за 

паралельного підняття рівня інфляції, а також через недовіру до 

банківської системи. Безперечно такого масового відтоку 

депозитів вистачить для того, щоб банки ще довго боролися з 

наслідками. Втрати через військові дії на сході України. Анексія 

Криму, військові дії на сході України більшою мірою вплинули 

на панічний настрій населення, ніж погіршили девальвацію 

гривні і внесли свій внесок у відтік депозитів. Проте найбільш 

негативно це відбилося на тому, що банки втратили свої активи в 

Криму та в зоні АТО: мережі відділень з усією технікою і 

сховищами, каси, банкомати – все це на території півострова 

відібрали, а на сході –розграбували. Так, збитки найбільших 

українських банків через конфлікт на Донбасі склали близько 60 

мільярдів гривень. Зростання прострочень по кредитах. За 

даними НБУ, частка проблемної заборгованості на 30.05.2017 р. 

складає 10,5 % (77 млрд грн). Реальний же обсяг прострочень 

невідомий. В Нацбанку зауважують, що загальна вага 

проблемних кредитів зростає через скорочення банками 

реального кредитного портфелю. Мовляв, нові позики вони не 

видають, а прострочені борги лишаються, відтак, і зростає їх 

частка. Також регулятор нарікає на відсутність ринку 

проблемних активів. Крім недоотримання доходів, у зв’язку з 

погіршенням якості кредитів, банки вимушені створювати 

резерви під проблемні позики. Не менш серйозна проблема 

пов’язана і з валютними кредитами: банки мають забезпечувати 
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додатковими резервами суму валютних кредитів у гривневому 

еквіваленті, котра зросла. Інсайдерські кредити. За словами 

експертів, по-справжньому помітний удар відчувають установи, у 

яких чимала доля інсайдерських кредитів – виданих акціонерам або 

пов’язаним з ними особам. Прийнято, що якщо частка 

інсайдерських кредитів перевищує 30 %, то банк украй уразливий 

під час кризи. У деяких же українських банках, за словами 

експертів, цей показник істотно більший. Існує навіть випадок, коли 

він досягав 93 %. Викриття усіх порушень в роботі банків. Крім 

банків з інсайдерськими кредитами, з проблемами зіткнулися і 

установи з іншими порушеннями в роботі. Приміром, почали 

відчувати проблеми «кишенькові банки», за допомогою яких 

«відмивали» готівку. Так, наприклад, свого часу через 

«відмивання» грошей було направлено на ліквідацію п’ять банків 

(ПАТ «Грін Банк», ПАТ «Меліор Банк», ПАТ «ІнтерКредитБанк», 

ПАТ «КБ «Аксіома», ПАТ «Прайм-Банк»). 

Низький рівень капіталізації комерційних банків. За цим 

показником українські банки значно відстають від іноземних, через 

те, що значна частина банків створювалася для розв’язання проблем 

фінансово промислових груп. Метою ж інших банків є надання 

торгівельно-посередницьких послуг та валютнообмінних операцій 

із швидким обігом коштів. 

Для відродження банківського сектора потрібен тривалий час, 

оскільки система має заново пройти етап апробації. Відновлення ж 

довіри підприємств до банківської системи можливе лише у разі 

зміни підходів НБУ до розуміння функції захисту інтересів 

вкладників і кредиторів, що передбачає перебудову ідеології, 

засудження технології «очищення» як помилкової і розвитку 

інструментарію реструктуризації, фахового управління. Щодо 

державних банків то вони істотно послабляють фінансову систему 

країни. 

 

Тема 3. Порядок створення банків і ліцензування 

банківської діяльності в Україні 

План 

1. Економіко-правові основи створення банків в Україні.  

2. Умови й порядок реєстрації банку. 

3. Ліцензування банківської діяльності. 
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4. Способи відкриття в Україні банків з іноземним 

капіталом. 

5. Економічна оцінка посилення позицій іноземного 

капіталу в банківській системі України. 

 

1. Економіко-правові основи створення банків в Україні. 
Відповідно до розділу ІІІ Закону України «Про банки та 

банківську діяльність» юридична особа набуває статусу банку і 

право на здійснення банківської діяльності виключно після 

отримання банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до 

Державного реєстру банків. 

Учасниками банку можуть бути юридичні та фізичні особи, 

резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету 

Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками 

банку не можуть бути юридичні особи, у яких банк має істотну 

участь, інститути спільного інвестування, об’єднання громадян, 

релігійні та благодійні організації. 

Рішення про створення державного банку приймається 

Кабінетом Міністрів України. З приводу наміру заснування 

державного банку Кабінет Міністрів України зобов’язаний 

отримати позитивний висновок Національного банку України. 

Отримання висновку Національного банку України є 

обов’язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державного 

банку, за винятком його ліквідації внаслідок 

неплатоспроможності. Статут державного банку затверджується 

постановою Кабінету Міністрів України. Держава здійснює 

повноваження власника щодо акцій (паїв), які належать їй у 

статутному фонді державного банку, через органи управління 

державного банку. У разі ухвалення рішення про часткове або 

повне відчуження державою належних їй акцій (паїв)  

державного банку цей банк втрачає статус державного. 

Для створення недержавного банку його засновники та 

регулюючі держані органи мусять мати впевненість у тім, що: 

- створюваний банк має достатні перспективи отримання 

прибутку в майбутньому; 

- на роботу будуть прийняті компетентні й досвідчені 

менеджери; 
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- у розпорядженні власників банку буде достатній власний 

капітал; 

- організатори банку будуть компетентними, досвідченими й 

законослухняними; 

- банк буде підкорятися чинним законам і нормативно-

правовим актам 

НБУ; 

- існуючим банкам не буде нанесений збиток; 

- є докази потреби регіону у відкритті нового банку, що 

вимагає 

маркетингових досліджень ринку банківських послуг. 

Перш ніж зважитися на створення банку, його засновники 

мають: 

- вивчити ринок позичкових капіталів у регіоні; 

- проаналізувати рівень задоволення потенційних клієнтів 

банківськими послугами; 

- визначити конкурентоспроможність створюваного банку. 

При створенні банку варто враховувати вимоги 

антимонопольного законодавства, відповідно до якого в Україні 

частка одного учасника на відповідному сегменті ринку не може 

бути більше 35 відсотків. 

Головною передумовою створення банку є формування його 

статутного капіталу, розмір якого визначається засновниками, на 

момент реєстрації банку повинен бути повністю оплачений і не 

може бути менше вимог, визначених Законом України «Про банки й 

банківську діяльність». Наразі мінімальний розмір статутного 

капіталу новоствореного банку становить 500 млн грн. 

Національний банк України має право встановлювати для окремих 

юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську 

діяльність, залежно від їх спеціалізації диференційований 

мінімальний розмір статутного капіталу на момент їх державної 

реєстрації, але не нижче розміру, передбаченого відповідною 

статтею Закону про мінімальний розмір статутного фонду 

новоствореного банку. Наявність власного капіталу в банківських 

установах має велике значення, оскільки він є первинною майновою 

базою діяльності банку. 

Статутний капітал банку не має формуватися з непідтверджених 

джерел. Джерела формування статутного капіталу 
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новостворюваного банку залежать від його виду та 

організаційно-правової форми. 

Статутний капітал акціонерного банку формується шляхом 

приватного розміщення його акцій. Банки випускають тільки 

іменні акції, оскільки Законом України «Про цінні папери і 

фондовий ринок» можливість випуску акцій на пред’явника не 

передбачена. 

Статутний капітал державного банку формується завдяки 

коштам державного бюджету в межах сум, що передбачені в 

Законі держбюджету на поточний рік. З приводу наміру 

заснування державного банку Кабінет Міністрів України 

зобов’язаний отримати позитивний висновок Національного 

банку. Отримання висновку НБУ є обов’язковим також у разі 

ліквідації (реорганізації) державного банку, за винятком його 

ліквідації внаслідок неплатоспроможності. 

Бюджетні кошти забороняється використовувати для 

формування капіталу банку, якщо такі кошти мають інше цільове 

призначення. 

Грошові внески для формування або збільшення статутного 

капіталу банку юридичні особи, зареєстровані в Україні, і 

фізичні особи – громадяни України здійснюють у гривнях, а 

іноземні юридичні особи, фізичні особи- іноземці – в іноземній 

вільно конвертованій валюті або в гривнях. Кошти в статутний 

капітал вносяться шляхом перерахування з власних поточних 

рахунків юридичними особами і фізичними особами в 

безготівковій формі та можуть бути внесені фізичними особами 

– готівкою. 

Порядок отримання юридичною або фізичною особами 

дозволу набувати або збільшувати істотну участь у статутному 

капіталі банку регламентується банківським законодавством. 

Істотна участь – це пряме та / або опосередковане володіння 

однією особою самостійно чи спільно з іншими особами не менш 

як 10 відсотками статутного капіталу та / або права голосу акцій, 

паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння 

можливість значного впливу на управління чи діяльність 

юридичної особи. 

У разі, якщо Національний банк у встановлений законом 

строк не надіслав відповідній особі рішення про заборону 
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набувати або збільшувати істотну участь у банку, таке набуття або 

збільшення вважається погодженим. 

Банк уважається створеним і здобуває статус юридичної особи з 

моменту його внесення Національним банком України в Державний 

реєстр банків. Станом на 01.12.2021 р. в Україні діяли 71 банк. 

 

2. Умови й порядок реєстрації банку. Якщо рішення про 

створення банку прийнято і статутний капітал сформовано, для 

державної реєстрації банку необхідно: 

1) підготувати приміщення, що відповідає технічним вимогам 

НБУ; 

2) обладнати касовий вузол і грошове сховище; 

3) облаштувати охоронну й протипожежну сигналізацію; 

4) підключити робочі вузли до спеціальних каналів зв’язку; 

5) обладнати пост міліції; 

6) обладнати робочі місця обчислювальною, комп’ютерною й 

іншою банківською технікою; 

7) підготувати необхідний пакет документів. 

Процедура реєстрації банку передбачає порядок внесення 

юридичної особи, що має намір здійснювати банківську діяльність, 

до Єдиного державного реєстру, і порядок внесення цієї юридичної 

особи до Державного реєстру банків. 

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську 

діяльність, до Єдиного державного реєстру, переш ніж подати 

документи до державного реєстратора у відповідному виконавчому 

комітеті державної адміністрації, має погодити свій статут з 

Національним банком України. 

Для державної реєстрації уповноважені засновники банку 

подають до НБУ банку заяву про реєстрацію банку, до якої додають 

статут банку та інші документи, визначені діючим законодавством 

та нормативно-правовими актами Національного банку України. 

Поряд з іншими у складі цих документів мають бути документи, що 

містять відомості про ділову репутацію самого засновника, а для 

засновника – юридичної особи також і членів виконавчого органу та 

/ або наглядової (спостережної) ради та всіх осіб, через яких 

здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в 

особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також 

документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан 
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засновника – юридичної особи, або майновий стан засновника – 

фізичної особи та наявність у них достатніх розмірів власних 

коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу. 

Ділова репутація – це сукупність підтвердженої інформації 

про особу, що дає змогу зробити висновок про професійні та 

управлінські здібності такої особи, її порядність та відповідність 

її діяльності вимогам закону. Ознаки відсутності бездоганної 

ділової репутації юридичної і фізичної особи характеризує табл. 

2. 

Рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в 

державній реєстрації банку приймається Національним банком 

України в установлений законодавчо-нормативними актами 

строк (наразі – не пізніше тримісячного терміну з моменту 

подання повного пакета документів). НБУ може відмовити в 

реєстрації банку за умов, визначених Законом України «Про 

банки і банківську діяльність». Мотивоване рішення 

Національного банку про відмову у державній реєстрації банку 

надсилається уповноваженій особі банку рекомендованим 

листом або вручається під розпис. 

Реєстрація банків здійснюється шляхом внесення 

відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого 

банк набуває статусу юридичної особи і НБУ видає банку 

свідоцтво про його державну реєстрацію. 

Ознаки відсутності бездоганної ділової репутації юридичної і 

фізичної особи засновників / учасників і керівників банку. 

для юридичної особи:  
1) відсутність бездоганної ділової репутації у члена 

виконавчого органу чи наглядової (спостережної) ради 

юридичної особи; 

2) відсутність бездоганної ділової репутації в  особи,  яка є 

власником істотної участі юридичної особи; 

3) неналежне виконання зобов’язань фінансового характеру 

щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи; 

4) неналежне виконання обов’язків як платника податків та 

зборів; 

5) наявність інформації, що особа включена до переліку 

осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або 
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стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому 

законодавством порядку. 

для фізичної особи: 

1) наявність судимості, не погашеної і не знятої в 

установленому законодавством порядку; 

2) за пред’явленим обвинуваченням у вчиненні злочину не 

встановлено складу корисливого злочину, але виявлено порушення 

вимог Закону або нормативно-правових актів НБУ та до особи 

застосовано захід впливу; 

3) неналежне виконання зобов’язань фінансового характеру 

щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи 

(протягом останніх п’яти років); 

4) кандидат обіймав посаду в органах управління банку 

протягом одного року до запровадження тимчасової адміністрації, 

ліквідації банку (застосовується протягом п’яти років з дня 

настання події); 

5) звільнення на вимогу Національного банку чи іншого 

державного органу; 

6) триває дія позбавлення прав обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю згідно з вироком суду; 

7) неналежне виконання обов’язків як платника податків та 

зборів (протягом останніх п’яти років); 

8) наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, 

пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно 

яких застосовано міжнародні санкції, в установленому 

законодавством порядку. 

3. Ліцензування банківської діяльності. Внесення банку до 

державного реєстру банків здійснюється одночасно з прийняттям 

рішення про надання банківської ліцензії. 

Банківська ліцензія – це документ, який видається Національним 

банком України в порядку і на умовах, визначених у Законі «Про 

банки і банківську діяльність», на підставі якого банки та філії 

іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність. 

Порядок видачі банкам, які набули статусу юридичної особи, 

дозволу на здійснення певних або усіх банківських операцій 

називається ліцензуванням. Лише після отримання банківської 

ліцензії банк має право здійснювати банківську діяльність. 
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Ліцензування банківської діяльності є важливою умовою 

побудови ефективної банківської системи і передбачає 

встановлення однакового порядку, підстав і умов отримання 

ліцензій на здійснення банківської діяльності для усіх банків, 

незалежно від їх організаційно-правової форми і власників. 

Ліцензування діяльності банків ставить за мету і забезпечує 

умови для: 

1)  здійснення контролю за законністю походження 

капіталу, що надходить у банківську систему, за кваліфікацією 

керівників виконавчих органів банків; 

2) забезпечення фінансової стабільності банків і банківської 

системи країни загалом; 

3) захисту кредиторів і вкладників банків, що розмістили 

свої кошти на рахунках в банку, від некомпетентного управління 

та недобросовісного керівництва; 

4)  підвищення довіри населення і юридичних осіб до 

банківської системи загалом та окремим банкам; 

5)  визначення рівня універсалізаці діяльності банку або 

його спеціалізації та її спрямованості. 

Національний банк України встановлює порядок надання 

банкам дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями, 

з емісії власних цінних паперів; організації купівлі та продажу 

цінних паперів за дорученням клієнтів та операцій на ринку 

цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг), якщо: 

1) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам 

НБУ, що підтверджується незалежним аудитором; 

2) банк не є об’єктом застосування заходів впливу; 

3) банком подано план, за яким він буде здійснювати таку 

діяльність, і цей план схвалений Національним банком України; 

4) Національний банк України дійшов висновку, що банк 

має достатні фінансові можливості і відповідних спеціалістів для 

здійснення такої діяльності. 

Банк має право здійснювати інші угоди згідно із 

законодавством України. Відповідно до діючого законодавства 

НБУ має право встановлювати спеціальні вимоги, включаючи 

вимоги щодо підвищення рівня регулятивного капіталу банку чи 

інших економічних нормативів, стосовно певного виду 

діяльності. 
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Для здійснення, надання банківських та інших фінансових 

послуг в іноземній валюті, які є валютними операціями, банки 

мають отримати генеральну ліцензію на здійснення валютних 

операцій. 

Діяльність,  що регулюється нормативно-правовими актами 

інших центральних органів виконавчої влади і на здійснення якої 

потрібно мати ліцензію, може здійснюватися банком лише після 

отримання відповідної ліцензії. Без наявності банківської ліцензії  

банк не  має право здійснювати банківську діяльність. Ліцензії на 

здійснення банківської діяльності надається 

НБУ на підставі клопотання банку за наявності документів, що 

підтверджують: 

1) наявність сплаченого та зареєстрованого підписного 

капіталу банку у визначеному Законом розмірі. Капітал підписний – 

величина капіталу, на яку отримано письмові зобов’язання 

акціонерів (пайовиків) банку на внесення коштів за підпискою на 

акції (паї); 

2) забезпеченість банку належним банківським обладнанням, 

комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, 

приміщеннями відповідно до вимог Національного банку України; 

3) наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами 

правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та 

досвід, необхідний для управління банком. 

Керівниками банку мають бути дієздатні фізичні особи які 

мають: 

1) вищу економічну, юридичну освіту чи освіту у галузі 

управління залежно від займаної посади; 

2) стаж роботи у банківській системі за відповідним фахом не 

менше 3-х 

років; 

3) бездоганну ділову репутацію. 

Не можуть бути керівниками банку особи, які займали посади 

Голови чи заступника Голови Національного банку України, 

керівників структурних підрозділів, які за посадою входили до 

складу Правління НБУ, та членів Ради Національного банку 

України, якщо з дня припинення їх повноважень не минув один рік. 



 33 

Підстави для відкликання банківської ліцензії 

1) наявність недостовірної інформації у документах, що надані НБУ для 

отримання банківської ліцензії; 

2) банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання 

банківської ліцензії; 

3) порушено Закон «Про банки і банківську діяльність» або нормативно-правові 

акти НБУ, що спричинило значну втрату активів і настання неплатоспроможності 

банку; 

4) наявність висновку тимчасового адміністратора про неможливість приведення 

банку у правову відповідність з вимогами Закону «Про банки і банківську 

діяльність» та нормативно-правових актів НБУ; 

5) недоцільність виконання плану тимчасової адміністрації щодо реорганізації 

банку. 

Рішення про надання банківської  ліцензії  чи  про  відмову  у  

її  наданні приймається Нацбанком протягом встановленого 

законодавчо- нормативними актами строку. 

НБУ може відкликати банківську ліцензію за певних умов: 

 
Рис. 2. Підстави для відкликання Національним банком України 

банківської ліцензії 
 

Про відкликання банківської ліцензії НБУ негайно 

повідомляє банк, який зобов’язаний протягом строку, 

передбаченого законодавчо- нормативними актами повернути 

НБУ свою банківську ліцензію. 

Вимоги і порядок відкриття відокремлених підрозділів 

українських банків. З метою поліпшення обслуговування 

клієнтів, розширення сфери своєї діяльності банки можуть 

створювати на території України та поза її межами відокремлені 

підрозділи. 

Підрозділ банку – структурна одиниця банку, що не має 

статусу юридичної особи і виконує функції, визначені банком. 

До відокремлених підрозділів банку належать філії, відділення та 

представництва. 
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Філія банку – це відокремлений структурний підрозділ банку, що 

не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність 

від імені банку. 

Представництво банку – територіально відокремлений 

структурний підрозділ банку, що виконує функції представництва 

та захисту інтересів банку і не здійснює банківську діяльність. 

Філії банків відкриваються за згодою НБУ, яка надається на 

підставі документів, склад та зміст яких визначається діючим 

законодавством та підзаконними актами. 

Важливими завданнями представництва є надання головному 

банку аналітичних досліджень та оглядів економічної, соціальної і 

політичної ситуації в країні, а також виконання аналізу 

кредитоспроможності місцевих фірм як потенційних позичальників, 

а основними функціями – надання інформації, консультацій, 

організація ділових контактів на місці для клієнтів головного банку, 

а також надання інформації для місцевих бізнесменів про продукти 

чи послуги головного банку. 

Порядок та економічна оцінка відкриття дочірнього банку, філії, 

представництва українського банку на території інших держав. 

Банк, який прагне до динамічного розвитку й посилення своїх 

позицій на ринку фінансових послуг, прагне поширення його 

діяльності на території інших держав. Метою створення 

закордонних банківських підрозділів є бажання створити 

організаційну структуру, яка б дала змогу приділяти міжнародній 

діяльності не менше уваги, ніж всередині країни. Найефективнішою 

формою діяльності банку на закордонних ринках є власні філії та 

дочірні банки, що відкриті на території інших каїни. Критерієм 

доцільності створення закордонного підрозділу банку є вклад, який 

він може внести в досягнення цілей діяльності банку, розширення 

спектра банківських послуг, нарощування капіталу та прибутку, 

поглиблення зовнішньоекономічної діяльності банку. Здебільшого 

для розв’язання цієї задачі необхідно зважити плановану дохідність 

міжнародної діяльності з витратами на її здійснення і врахувати 

можливі ризики. 

Українські банки мають право створювати дочірні банки, філії 

чи представництва на території інших держав на підставі дозволу 

НБУ. Для їх відкриття пред’являються такі самі вимоги, встановлені 

для відкриття філій чи представництв банків на території України, 
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за умов, визначених діючим положення НБУ про їх відкриття 

(рис.2). Для отримання дозволу на створення дочірнього банку, 

філії, представництва банку на території інших держав банк 

подає до Національного банку клопотання, до якого додається 

пакет документів, визначений діючими нормативно-правовими 

актами НБУ. 

У двомісячний термін з дня подання до НБУ повного пакету 

документів рішення про надання дозволу на створення на 

території іншої держави дочірнього банку та філії приймає 

Правління НБУ, а представництва – Комісія НБУ. При 

невідповідності цих документів діючим вимогам НБУ повертає 

документи банку. Повторно поданий пакет документів 

розглядається у двотижневий термін.  

Діяльність філії банку, створеної на території іншої держави, 

може бути припинена з ініціативи уповноваженого органу цього 

банку або уповноваженого органу держави місцезнаходження 

філії. 

Національний банк України має право ухвалити рішення про 

припинення здійснення банком тих операцій, що здійснюються 

філією, за умов, визначених діючими нормативно-правовими 

актами НБУ. 

Умови, при дотриманні яких банк має право відкривати філії 

/ відділення поза межами України. 

1. Надання Національним банком України дозволу на 

здійснення інвестиції за кордон у зв’язку зі створенням філії чи 

представництва банку на території іншої держави. 

2. Держава місцезнаходження дочірнього банку, філії, 

представництва належить до держав, які приєдналися до 

міжнародних угод з питань запобігання та протидії легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню 

тероризму, а також щодо фінансового сектору якої немає 

негативних висновків міжнародних організацій, які здійснюють 

оцінку країн та / або їх фінансових секторів щодо відповідності 

основним міжнародним стандартам у цій сфері. 

3. Банківський нагляд у державі місцезнаходження 

дочірнього банку, філії, представництва відповідає Основним 

принципам ефективного банківського нагляду, розробленим 

Базельським комітетом з питань банківського нагляду. 
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4. Термін діяльності банку становить не менше ніж три роки; 

статутом банку передбачено створення дочірнього банку, філії, 

представництва на території інших держав. 

5. Інвестиція для створення дочірнього банку, філії або 

представництва не призведе до порушення банком економічних 

нормативів. 

6. Банк не є об’єктом застосування заходів впливу відповідно 

до статті 73 Закону та / або фінансових санкцій (штрафів) за 

порушення валютного законодавства України протягом останніх 

трьох місяців, що передують зверненню. 

Підстави для прийняття Національним банком України рішення 

про припинення здійснення банком тих операцій, що 

здійснюються філією. 

1. Порушення банком законодавчо визначеного порядку 

відкриття філії. 

2. Невиконання банком вимог НБУ щодо усунення порушень 

законодавства України, зокрема нормативно-правових актів 

Національного банку, допущених філією, або щодо уникнення чи 

подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу 

безпеку коштів, довірених цьому банку, або завдати шкоди 

належному веденню банківської діяльності. 

3.  Ненадання Національному банку (зокрема інспекторам 

Національного банку чи призначеної ним аудиторської фірми) 

документів / інформації щодо діяльності філії. 

4. Збиткова діяльність філії протягом двох років поспіль. 

5.  Неможливість дотримання філією вимог законодавства 

України, зокрема нормативно-правових актів Національного банку 

внаслідок суперечностей із законодавством держави 

місцезнаходження філії. 

6. Порушення банком економічних нормативів унаслідок 

діяльності філії. 

З дня отримання такого рішення НБУ банк втрачає право на 

здійснення цих операцій і повідомляє про таке рішення НБУ свою 

філію. Після завершення процедури припинення діяльності філії 

банк протягом п’яти робочих днів повідомляє про це Національний 

банк. 
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Відкриття дочірнього банку, філії та представництва 

українського банку на території інших держав забезпечує 

материнському банку певні переваги, оскільки: 

1) банк отримує доступ до дешевших

 джерел ресурсів в країні місцезнаходження 

дочірнього банку або філії; 

2) підвищується імідж банку і довіра до нього економічних 

суб’єктів на внутрішньому та на міжнародних ринках 

банківських послуг; 

3) банк набуває досвід роботи в умовах високо 

конкурентного ринкового середовища; 

4) удосконалюються технології надання

 банківських послуг і розширюється їх асортимент; 

5) підвищується рівень банківського менеджменту; 

6) географічна диверсифікація діяльності

 банку послаблює його залежність від національного 

ринку тощо. 

Проте широкого розповсюдження практика відкриття 

українськими банками дочірніх банків і відокремлених 

підрозділів на території інших країн дотепер не набула, що 

обумовлено дією об’єктивних і суб’єктивних причин. Стосовно 

дочірніх банків такими причинами є нижченаведені. По-перше, 

ні в Законі України «Про банки і банківську діяльність», ні в 

діючому Положенні НБУ про порядок реєстрації та ліцензування 

банків, відкриття відокремлених підрозділів не визначено 

поняття «дочірній банк», що ускладнює його створення, 

реєстрацію, функціонування і регулювання діяльності. По-друге, 

дочірній банк має двоїсту правову природу: з одного боку він не 

є власником майна, яке йому передав материнський банк, а отже 

– у разі неплатоспроможності дочірнього банку останній не 

може розрахуватися за своїми зобов’язаннями. А з іншого боку, 

дочірній банк створюється, діє та реєструється відповідно до 

вимог законодавства тієї держави, де він функціонуватиме, тобто 

на нього поширюється дія нормативно-правових актів іноземної 

держави. За цих умов проблематичним є здійснення контролю за 

його діяльність з боку Національного банку України, що не 

виключає можливості сприяння «відмиванню» грошей. По-третє, 

дочірні банки діють на території інших держав, а відтак, їх 
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діяльність не створює сприятливі умови для розвитку національної 

економіки країни, що є метою створення банків в Україні. Поряд з 

іншими причинами, обмежена кількість відокремлених підрозділів 

українських банків, відкритих на території інших країн, 

обумовлена: недостатнім рівнем конкурентоспроможності 

вітчизняних банків на ринках інших країн; 

1)  наявністю незадовільного попиту на

 банківські послуги на внутрішньому ринку 

України; 

2)  малим стосовно закордонних банків розміром власного 

капіталу вітчизняних банків; 

3)  недостатністю накопиченого позитивного вітчизняного 

досвіду відкриття банками відокремлених підрозділів і дочірніх 

банків за межами України; 

4) обмеженістю фінансових можливостей для відкриття 

відокремлених підрозділів банків за кордоном, 

5) економічною нестабільністю міжнародних ринків 

фінансових послуг.  

4. Способи відкриття в Україні банків з іноземним капіталом. За 

умов активізації інтеграційних процесів у

 банківській сфері та глобалізації фінансових ринків 

посилюється присутність банків з іноземним капіталом у 

банківській системі України. Відповідно до банківського 

законодавства в Україні банком з іноземним капіталом вважається 

банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному 

іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків. Банківська 

система України сьогодні повністю відкрита для входження 

іноземного капіталу. 

Прихід іноземних банків у банківську систему України 

розпочався у 1994 році. Лише за один рік було відкрито 12 банків з 

іноземними коштами. До 2000 року їх кількість зросла до 30, але 

впродовж наступних чотирьох років поступово скорочувалася і на 

початок 2005 року в країні діяло 19 банків з іноземним капіталом. 

Подальше посилення позицій іноземного капіталу в банківському 

секторі України відбулося в 2005 року і зберігається дотепер. 

Станом на 01.10.2018 р. з 81 діючих в країні банків 41 банк (або 

50,6 %) мали в статутному капіталі іноземний капітал, а у 24 банках 

він становить 100 %. 
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Посилення присутності іноземного капіталу у банківському 

секторі України відбувається шляхом створення нових 

структурних одиниць іноземних банків на території України 

(відкриття представництв чи філій або дочірніх структур 

іноземного банку) і купівлею іноземним банком уже існуючого в 

Україні банку (купівля пакета раніше емітованих акцій діючого 

банку або придбання акцій банку у момент їх публічного 

розміщення). Водночас серед зазначених способів входження 

іноземного капіталу в банківську систему України для інвесторів 

найпривабливішим є придбання уже діючого банку, оскільки за 

такого способу інвестор: 

1) зменшує ризики входження на ринок, оскільки має змогу 

обрати для купівлі банк, що є фінансово стабільною банківською 

установою; виконує лише одну операцію – купівлю банку, на 

противагу низці операцій, необхідних для відкриття філії 

іноземного банку, а тому економить у часі на придбання банку 

порівняно з відкриттям філії банку; 

2) одномоментно отримує доступ до уже сформованої 

клієнтської бази, зв’язків на різних рівнях, нормативного 

забезпечення. 

Основними причинами для іноземних інвесторів розпочинати 

в Україні діяльність зі створення нового банку є: 

• бажання бути впевненим, що банк не обтяжений 

проблемними активами та значними збитками, оскільки 

перевірити це іноземному інвестору важко; 

• сумніви материнського банку стосовно того, що вартість 

навіть невеликого українського банку, який вони мають намір 

придбати, не є завищена; 

• у банків з розгалуженою мережею філій, які працюють за 

застарілими принципами управління, внаслідок громіздкої 

структури регіональні підрозділи на певному етапі можуть вийти 

з-під контролю центрального офісу. 

Філія іноземного банку не є юридичною особою, а свої 

операції вона здійснює від імені материнського банку за 

кордоном на основі приписного капіталу. Законодавство України 

визначає приписний капітал як суму грошових коштів у вільно 

конвертованій валюті, надану іноземним банком філії для її 

акредитації, а мінімальний його розмір в Україні наразі 
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становить мінімальний розмір на момент її акредитації є не меншим 

10 млн євро. Акредитацію філій іноземних банків здійснює 

Національний банк України. Порядок відкриття філії іноземного 

банку на території України регламентовані законодавством України 

та нормативно правовими актами НБУ і передбачають виконання 

ряду процедур. 

 

 

Рис. 3. Порядок відкриття філії іноземного банку в Україні 

 

Проте, наразі іноземні банки не проявляють особливої 

зацікавленості до відкриття своїх філій в Україні, що обумовлено 

дією різних причин, серед яких найсуттєвішими є: 

- наявність обмеження регулюючих органів закордонних 

країн щодо виходу банків на закордонні ринки; 

- нестабільність українського законодавства щодо

 іноземних інвестицій, оподаткування в Україні; 

- недостатня розвиненість вітчизняного банківського

 ринку та економіки країни загалом, порівняно з іншими 

закордонними країнами; 

- значний рівень тінізації економіки; 

- непривабливістю окремих секторів

 вітчизняної економіки,обслуговування яких здійснюють 

іноземні банківські установи за кордоном та високі ризики ведення 

бізнесу. 

5. Економічна оцінка посилення позицій іноземного капіталу в 

банківській системі України. Активізація процесів проникнення 

іноземного капіталу в національний банківський сектор країни 

1. Надання до НБУ письмового повідомлення  

про відкриття філії іноземного банку 

необхідного пакету документів 

2. Внесення відповідного запису до 
Державного реєстру банків 

3. Видача 
банківської ліцензії 
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шляхом купівлі іноземними інвесторами українських банків, 

створення банків з іноземним капіталом чи відкриття філій та 

представництв іноземних банків на території Україні оцінюється 

фахівцями неоднозначно. 

З одного боку, посилення позицій іноземних банків у 

банківському секторі України: 

1) сприяє встановленню більше високих стандартів 

банківської діяльності й лібералізації ринку банківських послуг; 

2) приводить до підвищення рівня конкуренції у 

банківському секторі країни і виступає стимулюючим фактором 

розвитку національної банківської системи, удосконалення 

банківських технологій, розширення асортименту банківських 

продуктів й у сфері оптимізації обслуговування підприємств, що 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, і, особливо, у сфері 

так званих нетрадиційних банківських послуг; 

3) сприяє підвищенню рівня організаційного і фінансового 

менеджменту банку; 

4)  підвищує довіру іноземних інвесторів до 

України і забезпечує активніше залучення іноземних 

інвестицій у банківський сектор країни; 

5) сприяє поліпшенню міжнародні позиції українських 

банків на ринку фінансових послуг; 

6)  розширює можливості використання

 закордонного досвіду для підвищення ефективності 

роботи українських банків; 

7)  з’являються нові високооплачувані робочі місця; 

8)  такі банки працюють в легалізованому секторі 

економіки, що сприяє зменшенню її «тінізації»; 

9) сприяє нарощенню швидшими темпами капітальної бази 

вітчизняних банків для підвищення надійності банківської 

системи, зокрема через реорганізаційні процеси шляхом злиття 

чи приєднання невеликих банків; 

10) формуються передумови для прозорого функціонування 

банківських установ тощо. 

З іншого боку, проникнення іноземного капіталу в 

банківський сектор України може мати і негативні наслідки, 

адже: 
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1) маючи досконаліші технології й менеджмент, іноземні 

банки можуть потіснити українські банки, зміцнюючи свої позиції 

на провідних сегментах ринку банківських послуг і в роботі з 

великими клієнтами; 

2)  лібералізація валютного законодавства може викликати 

відтік ресурсів з банківської системи країни, тому що підприємства 

й населення з цілого ряду міркувань можуть надавати перевагу 

обслуговуванню в іноземних банках; 

3)  збільшення присутності іноземних банків може стати 

джерелом фінансової нестабільності українських банків, а багато 

хто з них можуть виявитися під контролем іноземних банків; 

4) не виключається поширення ризиків іноземних банків на 

банківський сектор України; 

5)  за умови вільної мобільності капіталу іноземні банки 

можуть використовувати фінансові ресурси, мобілізовані на 

внутрішньому ринку України, для надання зовнішнього 

кредитування або здійснення міжнародних інвестиційних операцій. 

Унаслідок чого обмежиться доступ місцевих позичальників до 

національних заощаджень. Орієнтуючись на глобальну стратегію 

діяльності, іноземні банки можуть різко переміщати фінансові 

потоки з одного національного ринку на іншій відповідно до 

очікуваної прибутковості, скоректованої на ризик, наслідком чого 

може бути дестабілізація у фінансовій сфері України й посилення 

нестійкості її платіжного балансу; 

6) у разі фінансової кризи іноземні банки для  підтримки 

власного фінансового стану можуть залишити український ринок 

без спроби відшкодувати свої збитки, а отже, не можна однозначно 

розраховувати на те, що іноземні банки стануть стабільним 

джерелом кредитування української економіки; 

7) не виключається й трансформація моделі кредитування 

економіки України. Маючи менший зв’язок з економікою країни, 

чим вітчизняний банківський капітал, іноземні банки можуть 

залишити кредитування малоприбуткових або низько ліквідних, але 

стратегічно важливих секторів економіки. Унаслідок чого 

українські підприємства й населення можуть втратити доступ до 

фінансових ресурсів, а розвиток національної економічної системи 

відчує своєрідні «фінансові обмеження» з боку банківського 

сектора; 
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8) не виключається прихід в банківський сектор України 

іноземних банків, які мають низький міжнародний рейтинг, що 

може негативно позначитися на стабільності банківської системи 

України; 

9) не виключається вірогідність ініціації банкрутства 

місцевих банків, які не в змозі конкурувати з іноземними 

банками тощо. 

Отже, створення банків за участю коштів іноземних 

інвесторів має як позитивні, так і негативні наслідки для 

банківського сектору і економіки України, що потребує 

подальшого удосконалення регулювання цих процесів на 

законодавчо-нормативному рівні. 

 

Тема 4: Формування банківських ресурсів установ 

банківської системи. 

План: 

1. Загальна характеристика банківських ресурсів. 

2. Склад, структура та джерела формування капіталу банку. 

3. Власний капітал банку. 

4. Залучений капітал банку. 

 

1. Загальна характеристика банківських ресурсів. 

Банківські ресурси – сукупність грошових коштів, що 

перебувають у розпорядженні банків і використовуються ними 

для здійснення активних та інших операцій. Операції, за 

допомогою яких банки формують свої ресурси, називаються 

пасивними. 

1. Для зручності банківські ресурси класифікують за 

різними ознаками: 

І. За економічним змістом: 

1)  власні кошти, що складаються зі статутного, резервного 

та інших фондів, що створюються у процесі діяльності банку, 

нерозподілений прибуток банку; 

2) кошти банків-кореспондентів; 

3) кошти клієнтів на рахунках банків; 

4)  грошові заощадження населення, що формуються 

внаслідок зменшення поточного особистого споживання 

населення; 
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5) міжбанківські кредити, включаючи кредити від НБУ; 

6) цінні папери випущені; 

7) інші ресурси. 

II. За місцем мобілізації: 

1) ті, що мобілізуються самим комерційним банком; 

2) придбані в інших банках. 

III. За можливістю прогнозування величини ресурсу: 

1)  ті, що піддаються безпосередньом

 прогнозуванню (прямого прогнозування); 

2) ті, що піддаються опосередкованому

 прогнозуванню (побічного прогнозування). 

IV. За джерелами утворення: 

I. За місцем мобілізації: 

1) ті, що мобілізуються самим комерційним банком; 

2) придбані в інших банках. 

ІI. За можливістю прогнозування величини ресурсу: 

1) ті, що піддаються безпосередньому

 прогнозуванню (прямого прогнозування); 

2) ті, що піддаються опосередкованому

 прогнозуванню (побічного прогнозування). 

IІІ. За джерелами утворення: 

1) власні – невелика кількість (8–10 %) – використовуються 

для страхування інтересів вкладників та кредиторів, для 

покриття поточних збитків, для забезпечення оперативної 

діяльності банку: 

– статутний, резервний та інші фонди – для забезпечення 

фінансової сталості, комерційної і господарської діяльності 

банку; 

– резерви на покриття різноманітних ризиків; 

– нерозподілений прибуток поточного і минулого років; 

2) залучені (сукупність коштів на поточних депозитних та 

інших рахунках банківських клієнтів (юридичних та фізичних 

осіб), на рахунках громадських організацій, різноманітних 

громадських фондів, які розміщуються в активи з метою 

отримання прибутку чи забезпечення ліквідності банку); 

3) запозичені (це переважно позики грошового ринку, які 

залучаються у формі міжбанківських кредитів та кредитів НБУ, 

операції з цінними паперами на вторинному фондовому ринку). 
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V. За можливістю управляти: 

1) постійні (капітал банку); 

2) стабільні (строкові депозити і позики); 

Види ресурсів Складова характеристика 

господарювання 

Кошти на вимогу (до 

запитання) суб’єктів 

господарської діяльності 

Поточні рахунки суб’єктів, кошти за 

довірчими операціями, кошти в 

розрахунках, розподільчі рахунки 

суб’єктів господарської 

діяльності, цільові кошти на вимогу, 

кошти для розрахунків платіжними 

картками 

Строкові кошти суб’єктів 

господарської діяльності 

Короткострокові й довгострокові 

депозити суб’єктів господарської 

діяльності, кошти, отримані за операціями 

РЕПО 

Кошти фізичних осіб 

на вимогу (до запитання) 

Поточні рахунки, кошти за довірчими 

операціями фізичних осіб, кошти в 

розрахунках, кошти фізичних осіб для 

розрахунків платіжними картками 

Строкові кошти фізичних осіб Короткострокові та довгострокові 

депозити фізичних осіб 

Кошти бюджету й 

позабюджетних фондів 

України 

Кошти бюджетів України до розподілу, 

кошти державного бюджету України, 

бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з 

державного бюджету України, кошти 

місцевих бюджетів та бюджетні кошти 

клієнтів, що утримуються з місцевих 

бюджетів, кошти позабюджетних 

фондів 

Кредиторська заборгованість Кредиторська заборгованість за 

операціями з клієнтами банку, сума 

транзитних рахунків за 

операціями з клієнтами банку 

Цінні папери власного борг  

(крім субординованого боргу) 

Прості векселі, емітовані банком, 

ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані 

банком 
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3) нестабільні (депозити до запитання, кошти в розрахунках, 

залишки на коррахунках). 

VІ. За ціною залучення (формування): 

1) дорогі (поточні пасиви); 

2) дешеві (строкові депозити і позики, ставки за якими значно 

вищі); 3) безоплатні. 

 

2. Склад, структура та джерела формування капіталу банку. 

Походження терміну «капітал» (від фр., англ. capital, лат. сaptalis – 

головний) означає багатство (цінні папери, грошові кошти, майно), 

які використовуються для власного самозбільшення. 

Виходячи із цього можна запропонувати такі визначення 

капіталу комерційного банку: це сукупність внесених власниками – 

учасниками капіталу – власних коштів, які зростають унаслідок 

ефективної банківської діяльності у процесі капіталізації прибутку, 

а також коштом додаткових вливань з боку учасників. 

Суть банківського капіталу виявляється через його функції: 

- капітал є основою для створення й організації банку, а також 

для його діяльності до часу накопичення достатнього обсягу 

залучених і позичених коштів; 

- у разі несприятливої ситуації і непередбачених витрат 

капітал відіграє роль буфера,  своєрідної «подушки», що дає змогу 

банку продовжувати виконувати ті чи інші операції. У критичних 

ситуаціях (у випадках нестачі резервів) для погашення збитків 

використовується статутний капітал. Ні залучені, ні запозичені 

кошти не можуть бути використані на погашення збитків від 

поточної діяльності, оскільки вони є боргом. Отже, поточні витрати, 

які банк змушений робити для розв’язання назрілих проблем, 

компонує капітал; 

- капітал підтримує довіру клієнтів до банка і переконує 

кредиторів у його фінансовій спроможності; 

- капітал є основою для структурного розвитку кредитно-

фінансової установи, розробки і впровадження нових послуг, 

програм, обладнання. Залучення додаткового капіталу дає змогу 

банкові посилювати свої ринкові позиції, забезпечувати клієнтів 

сучасними банківськими послугами; 

- капітал служить регулятором загального розвитку банку в 

довгостроковий перспективі. Регулювання фінансового стану 
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капіталу є важливим інструментом запобігання різним 

банківським ризикам. Воно підтримує довіру клієнтів, а в 

країнах де діє державна система страхування депозитів, захищає 

кредитно-фінансові установи від втрат. 

Склад, структура та джерела формування власного капіталу 

банку. Власний капітал комерційних банків поділяється на 

основний та додатковий. Основний капітал банку – це грошові 

кошти, що забезпечують його фінансову основу. Він складається 

зі статутного, резервного фондів, фондів економічного 

стимулювання та інших фондів, що утворюються завдяки 

прибутку. 

 Додатковий капітал – це грошові кошти, що доповнюють 

загальний власний капітал. Він формується з невикористаних 

резервів, що призначаються для страхування активних операцій 

комерційних банків та нерозподіленого прибутку. У складі 

основного капіталу головна роль належить статутному капіталу 

банку. Він формується з акціонерного або приватного капіталу 

при організації нового банку шляхом внесків засновників чи 

випуску і реалізації акцій. Розмір статутного капіталу 

визначається засновниками, однак за чинними в Україні 

вимогами для вітчизняних банків встановлюються нормативи. 

Порядок формування статутного капіталу залежить від форми 

організації банку. Статутний капітал може створюватися тільки 

завдяки власним коштам учасників (акціонерів) банку. Його 

формування завдяки банківським кредитам не допускається. 

Резервний капітал комерційного банку призначений для 

покриття можливих збитків від банківської діяльності, а також 

для сплати дивідендів за привілейованими акціями, коли для 

цього недостатньо прибутку. Наявність коштів у резервному 

фонді забезпечує стійкість комерційного банку, зменшує 

вірогідність його банкрутства. Банки зобов’язані формувати 

резервний фонд на покриття непередбачених збитків по усіх 

статтях активів та позабалансових зобов’язаннях. 

Банківський власний капітал поділяється на капітал-брутто та 

капітал-нетто. Власний капітал-брутто – це сума усіх фондів 

банку та нерозподіленого прибутку за балансом. Власний 

капітал-нетто – це капітал- брутто за мінусом вкладень банку в 

господарську діяльність підприємств та організацій, акції АТ, 
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витрати майбутніх періодів, відвернених коштів. Тобто, капітал-

нетто це та частина власних коштів банку, що може бути 

використана як кредитні ресурси. 

Формування залучених коштів комерційного банку. Більша 

частина ресурсів КБ формується завдяки залученим та запозиченим 

коштам, а не власним. Залучені кошти банку – кошти, які банк 

залучає на вклади і депозити. Запозичені кошти – це кошти, які банк 

залучає шляхом випуску облігацій або отриманням міжбанківського 

кредиту. Можливості комерційного банку у залученні коштів 

регулюються НБУ. Так згідно з показником платоспроможності 

банку, нормативне значення якого встановлено НБУ, залучені та 

запозичені кошти не мають перевищувати розмір власного капіталу 

більше ніж у 8 разів. 

 

3. Власний капітал банку.  Власний капітал банку – це грошові 

кошти, внесені акціонерами банку, а також кошти, утворені у 

процесі подальшої діяльності банку. 

Багатофункціональне призначення власного капіталу робить 

його неоднорідним за своїм складом. 

Джерела формування капіталу банку: 

1. Статутний капітал формується під час організації нового 

банку шляхом випуску і реалізації акцій. Статутний капітал банку 

формується лише завдяки власним коштам акціонерів. 

Забороняється формування статутного капіталу завдяки бюджетним 

коштам, коштам, отриманих у позику і під заставу. Перший випуск 

акцій банку має повністю складатися з простих акцій. Реєстрація і 

реалізація банком-емітентом першого випуску акцій звільняється 

від оподаткування на операції з цінними паперами. Для отримання 

права на повторну емісію акцій банк має бути беззбитковим, не 

підлягати санкціям НБУ, не мати прострочену заборгованість перед 

бюджетом і кредиторами. Для реєстрації випуску акцій банк-

емітент складає проспект емісії. При першій емісії його готують 

засновники, при наступній – правління банку. В проспекті емісії 

міститься дані про банк, його фінансовий стан, інформація про 

попередні випуски цінних паперів. Проспект емісії має бути 

затверджений незалежною аудиторською компанією. 

2. Резервний капітал – це грошові ресурси, що резервуються 

банком для забезпечення непередбачених витрат, покриття збитків 
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від банківської діяльності, а також виплати дивідендів по 

привілейованих акціях, якщо недостатньо прибутку. Наявність 

коштів у ньому забезпечує стійкість комерційного банку, 

зменшує вірогідність його банкрутства. Розмір резервного 

капіталу та щорічних внесків до нього встановлюється зборами 

акціонерів і фіксується в установчих документах, але він не може 

бути меншим 25 % статутного капіталу, а розмір відрахувань – 

меншим 5 % чистого прибутку. Коли резервний капітал досягає 

встановленої величини, то відрахування до нього припиняються. 

У разі використання коштів з резервного фонду відрахування від 

чистого прибутку на його формування відновлюються. 

3. Спеціальні фонди (фонд основних коштів, фонд 

переоцінки основних засобів), призначених для виробничого та 

соціального розвитку банку. Порядок формування і 

використання цих коштів визначається статутними документами 

банку. Формуються ці фонди завдяки прибутку. Елементом 

резервного капіталу є загальні резерви, призначені для покриття 

можливих збитків за операціями банку. Їх відмінність від 

резервного фонду полягає у тому, що вони мають конкретніше 

призначення (наприклад, створюються для зниження негативних 

наслідків у зв’язку з неповерненням кредитів, виникненням 

збитків від операцій з валютою та цінними паперами, що 

знаходяться у розпорядженні банку). Загальні резерви 

створюються з чистого прибутку, що залишається в банку після 

сплати податків. 

4. Нерозподілений прибуток – залишається після розподілу 

чистого прибутку на сплату податків, формування резерву та 

виплату дивідендів власникам і призначається на капіталізацію, 

тобто на розширення банківського бізнесу. 

Капітал банку – сума власних коштів банку, що становить 

фінансову основу його діяльності та джерело ресурсів. Капітал 

банку покликаний підтримувати довіру клієнтів до банку. Для 

розв’язання питання достатності власних коштів банку для його 

нормального функціонування органи нагляду за банківською 

системою встановлюють нормативні вимоги до капіталу. 

Основними причинами підтримання банками показників 

достатності капіталу вище мінімально встановлених значень є: 
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- Конкурентоспроможність. Наявність додаткового (понад 

мінімально встановлений рівень) капіталу позитивно впливає на їх 

рейтинг, який присвоюють рейтингові агентства. У зв’язку з цим 

багато банків, активно працюючих на міжнародних ринках, 

підтримують розмір показникадостатності капіталу на рівні, 

вищому за рівень мінімальних вимог відповідно до першого 

компонента Базеля II. 

- Гнучкість. Зміни макроекономічної ситуації, виду і 

масштабу діяльності можуть спричинити коливання розміру 

капіталу. Циклічний розвиток ринку й економічної ситуації також 

може вплинути на розмір показника достатності капіталу. Щоб 

зберегти гнучкість і протистояти таким змінам, банк має 

підтримувати капітал на рівні, вище мінімально встановленого. 

- Ефективність. Залучення додаткового капіталу може 

виявитися дуже витратним для банку, що особливо актуальне у 

випадках, якщо таке залучення потрібно здійснити в стислі терміни 

або за несприятливих ринкових умов. 

- Обачність. Зниження показника достатності капіталу нижче 

мінімально встановленого рівня означає порушення закону, у 

зв’язку з чим наглядові органи мають негайно вжити коригуючих 

заходів. Така ситуація надзвичайно серйозна, що може мати як 

короткострокові, так і довгострокові фінансові наслідки, які варто 

завчасно унеможливлювати. 

- Впевненість. Існують ризики як специфічні для окремого 

банку, так і ризики загального характеру, пов’язані з поточним 

рівнем економічного розвитку, які не були своєчасно виявлені і 

можуть бути для банку неприємним сюрпризом. Підтримуючи 

капітал на рівні вище мінімально встановленого, банк може 

захистити себе від впливу чинників, не врахованих першим 

компонентом Базеля II або внутрішньобанківською стратегією 

управління достатністю капіталу. 

Нормативні вимоги органів нагляду до капіталу банку полягають 

у: визначенні складу базового капіталу (капіталу першого рівня) і 

допоміжного капіталу (капіталу другого рівня); класифікації 

балансових активів за ступенем ризику; класифікації 

позабалансових активів за ступенем ризику; встановлення 

коефіцієнтів для визначення достатності капіталу. 
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Власний капітал є достатнім, якщо він спроможний певною 

мірою й ефективно реалізувати покладені на нього функції, 

основними з яких є захисна, регулююча та оперативна функція. 

Сутність захисної функції капіталу банку полягає у його 

спроможності поглинати ризики, пов’язані з діяльність 

банківської установи, зокрема: кредитні, інвестиційні, депозитні, 

валютні тощо, оскільки збитки від кредитних, інвестиційних, 

депозитних, валютних операцій банку, зловживань, помилок 

списуються завдяки резервам, які входять до склада капіталу 

банку. Ця функція включає гарантування вкладів, захищаючи 

інтереси вкладників у разі ліквідації чи банкрутства банку, а 

також забезпечує функціонування банку у разі виникнення 

збитків від поточної діяльності, що покриваються, здебільшого, 

завдяки поточним прибуткам. Захисна функція банківського 

капіталу є головною протягом усього періоду функціонування 

банківської установи. Функція забезпечення оперативної 

діяльності має важливе значення під час створення та на 

початкових етапах функціонування банку. 

Регулююча функція капіталу банку полягає у тому, що через 

фіксацію величини власного капіталу або його окремих 

складових наглядові органи впливають на банківську діяльність 

та обмежують рівень банківських ризиків. Тобто величина 

капіталу банку істотно впливає на обсяги, напрями проведення 

банківських операцій, розмір і структуру активів та зобов’язань 

банків з урахуванням прийнятих ризиків. Повна реалізація 

покладених на капітал функцій надає банку можливість 

забезпечувати і підтримувати свою фінансову стабільність, 

надійність і довіру з боку інвесторів, кредиторів і вкладників. 

Дотримання цих умов є свідоцтвом достатності капіталу банку. 

Для аналізу ефективності банківської діяльності 

найважливішими є показники прибутковості активів (return of 

assets – ROA) і прибутковості  капіталу (return on capital / equity – 

ROE), оскільки вони істотно впливають на ринкову ціну акцій 

банку. 

Показник прибутковості активів застосовується для оцінки 

ефективності роботи керівництва банку і визначається як 

відношення чистого прибутку до середньої вартості загальних 

активів: ROA = NP / A * 100 %, 
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де NР – чистий прибуток (після оподаткування); А – середня 

вартість активів. 

Показник прибутковості капіталу визначається як відношення 

чистого прибутку до капіталу банку: ROE = NP / K * 100 %, 

де К – власний капітал банку. 

Прибутковість капіталу показує рівень дохідності вкладених 

акціонерами коштів і служить орієнтиром для вибору 

найпривабливішого напряму інвестування. 

Узагальнюючою характеристикою ризику є співвідношення 

власних та залучених коштів банку, яке свідчить про рівень 

забезпечення залучених коштів власним капіталом банку. 

У методиці декомпозиційного аналізу показником ризику банку 

є мультиплікатор капіталу (МК) – відношення середніх активів до 

власного капіталу банку: MK = A / K. 

Що вищим є значення мультиплікатора капіталу, то вищим буде 

й ризик. У банківській діяльності межі діапазону зміни 

мультиплікатора капіталу регулюються органами нагляду. 

 

4. Залучений капітал банку. Залучений капітал – це 

кредиторська заборгованість банку, що виникла внаслідок 

попередніх операцій і яка має бути погашена у визначений термін. 

До залученого капіталу належать: 

- кошти на депозитних рахунках у банках; 

- кошти, які отримано в інших комерційних банках; 

- кошти, які отримано від випуску та продажу боргових 

зобов’язань (облігацій та векселів); 

- позики, отримані від НБУ та інших кредитних установ. 

Комерційні банки залучають вільні грошові кошти юридичних та 

фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій. 

Депозит (вклад) – це грошові кошти, внесені у банк клієнтами, 

зберігаються на їх рахунках і використовуються згідно з укладеною 

угодою та банківським законодавством. 

Депозити за категоріями вкладників: 

- депозити суб’єктів господарської діяльності; 

- депозити фізичних осіб; 

- депозити банків. 

Депозити за термінами використання коштів: 

- депозити до запитання; 
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- строкові депозити до запитання. 

Депозити до запитання – це кошти, що залучені на депозит 

без визначеного строку погашення та поповнюються і 

використовуються власниками залежно від потреби в цих 

коштах. Депозити до запитання розміщуються банком на 

поточних, кореспондентських та бюджетних рахунках клієнтів і 

використовуються ними для здійснення поточних розрахунків. 

Депозити до запитання є нестабільними: у будь-який час кошти з 

цих рахунків за вимогою клієнтів можуть бути вилучені шляхом 

видачі готівки, виконання платіжних доручень, сплати чеків або 

векселів. За користування залишками коштів на клієнтських 

рахунках банки нараховують відсотки за низькими ставками або 

зовсім не сплачують відсотки. 

Строкові депозити – це кошти, що зберігаються на окремих 

депозитних рахунках банку протягом строку, який визначається 

у депозитній угоді. 

Строкові депозити мають такі особливості: 

• чітко встановлений термін зберігання; 

• оформляються депозитною угодою; 

• не використовуються для здійснення поточних платежів; 

• при достроковому вилученні депозиту банк застосовує 

штрафні санкції. За строковими депозитами сплачується високий 

депозитний процент, рівень якого залежить від терміну вкладу, 

виду внеску, облікової ставки НБУ, 

• загальної динаміки ставок грошового ринку. 

Однією із форм строкових депозитів є   депозитні та  ощадні 

сертифікати, які класифікують за такими ознаками: 

• спосіб випуску (у разовому порядку і серіями); 

• спосіб оформлення (іменні та на пред’явника); 

• термін обертання (строкові і до запитання); 

• умови сплати процентів (авансом, з регулярною сплатою 

відсотків по закінченні розрахункового періоду та з виплатою 

відсотків у день погашення сертифіката). 

Облігація – це цінний папір, що емітується банком для 

залучення коштів. Власники облігацій фактично надають банку 

довгострокову позику, за що отримують фіксований прибуток по 

ній протягом терміну дії позики. З настанням терміну погашення 
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облігації банк повертає власнику номінальну вартість цієї облігації. 

Банківський вексель на відміну від сертифікату може бути 

використаний власником як платіжний засіб за товари і послуги, 

причому новий власник векселя може передати його третій особі 

шляхом індосаменту. Для придбання банківського векселя покупець 

перераховує кошти на рахунок банку-продавця, після чого останній 

виписує бланк векселя на ім’я покупця із зазначенням дати 

зарахування грошей. Погашення банківського векселя відбувається 

шляхом його викупу після закінчення строку обертання або ж 

дострокового викупу векселя. У банківському векселі вказується 

розмір прибутку у вигляді процента до номіналу, що отримує 

власник векселя. Це означає, що продається вексель за номіналом, а 

викуповується банком за ціною продажу. 

Міжбанківський кредит – це позичковий капітал комерційного 

банку, що передається іншому банку у тимчасове користування на 

умовах повернення і платності. Кредитними ресурсами торгують 

комерційні банки, у яких в окремі періоди є надлишок ресурсів. 

Комерційні банки залучають міжбанківські кредити для: 

• розширення своєї кредитної діяльності з клієнтами; 

• отримання прибутку на купівлі-продажу ресурсів; 

• регулювання банківської ліквідності та виконання вимог 

щодо обов’язкового резервування; 

встановлення тісніших ділових стосунків між банками. 

Комерційні банки позичають кошти у НБУ через: 

 закриті кредитні аукціони; 

 ломбардний кредит (кредитування під забезпечення 

державних цінних паперів); 

 операції РЕПО; 

 рефінансування у формі переобліку векселів та перезастави 

векселів. 

Операції РЕПО (repurchase agreement) – операції з цінними 

паперами, які складаються з двох частин і при яких укладається 

єдина генеральна угода між учасниками ринку (НБУ та 

комерційними банками) про продаж-купівлю державних цінних 

паперів на певний термін із зобов’язанням зворотного продажу-

купівлі у визначений строк або на вимогу однієї із сторін за 

заздалегідь обумовленою ціною. 
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Тема 5: Діяльність банків по розміщенню ресурсів 

План 

1. Кредитна діяльність банків: сутність, види. 

2. Інвестиційна діяльність банків. 

 

1. Кредитна діяльність банків: сутність, види. Базовою 

основою фінансової стійкості банківської системи загалом є 

кредитна діяльність, оскільки від її ефективності безпoсередньо 

залежить прибутковість та ліквідність окремої банківської 

установи. Відтак комерційні банки мають організовувати 

кредитну діяльність у такий спосіб, щоб вони давали 

максимальний прибуток при мінімальному ризику, який 

пов’язаний безпосередньо з механізмом надання і погашення 

кредитів. 

Устанoвлений законoдавством oбов’язковий порядoк 

зберігання всіма підприємствaми, організaціями та устанoвами 

своїх коштів на рахунках у банках дає змогу викoристовувати 

такі вільні кoшти у кредитувaнні. У прoцесі кредитування 

виникають відносини, пов’язані з мoбілізацією тимчасово 

вільних коштів підприємств, організацій, бюджету та населення. 

Використання цих коштів відбувається на умовах повернення 

для задоволення економічних і соціальних потреб держави. 

Сучaсна система кредитнoї діяльності банків побудована на 

комерційній основі. Комерційні банки здійснюють кредитні 

oперації завдяки власним і залученим коштам, тобто у межах 

наявних кредитних ресyрсів. Оснoвними джерелами фoрмування 

бaнківських кредитних ресyрсів є власні кoшти банку (фонди 

бaнку, нерозподілений прибуток), залишки нa розрахункових та 

поточних рахунках, залучені кошти юридичних і фізичних oсіб 

на депозитні рахунки до запитання та стрoкові, міжбанківські 

кредити і кoшти, oтримані від випуску цінних паперів. 

Принципи кредитування та кредитної політики. Ефективному 

здійсненню кредитної діяльності банку сприяє дотримання 

принципів банківського кредитування. 

. Виділяють три основні рівні системи принципів 

банківського кредитування: 
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1) загальноекономічні принципи кредитування (відповідність 

ринковим відносинам, раціональності й ефективності, 

комплексності, розвиткові); 

2) особливі принципи кредитування, поза якими кредит 

втрачає свій специфічний економічний зміст (поверненості, 

забезпеченості, строковості, платності, цільової спрямованості); 

3) часткові, одиничні принципи кредитування, або правила 

кредитування, які випливають із кожного особливого принципу й 

можуть по- різному проявлятися в конкретних кредитних операціях. 

Комплексне, системне застосування на практиці усіх принципів 

банківського кредитування дає змогу ураховувати інтереси обох 

суб’єктів кредитної угоди. Правильна організація процесу 

банківського кредитної діяльності, розробка ефективної та гнучкої 

системи управління кредитними операціями виступають основою 

фінансової стабільності комерційних банків, враховуючи те 

визначальне місце, яке посідають кредитні операції у портфелі 

банківських активів. 

Кредитну політику варто трактувати в широкому сенсі – як 

фінансове поняття, і у вузькому – як обов’язковий документ. 

Кредитна політика банків (у широкому сенсі) – це комплекс дій і 

заходів, які здійснюються банком у сфері кредитної діяльності з 

метою розв’язання стратегічних і тактичних завдань, на основі 

макроекономічних, мікроекономічних, регіональних і галузевих 

чинників, по оптимізації прибутковості кредитних операцій і 

кредитного ризику. 

У вузькому сенсі кредитну політику доцільно представляти як 

обов’язковий документ, який носить конфіденційний характер і 

містить перелік правил по здійсненню кредитної діяльності банку, 

які виконуються впродовж одного року, а потім переглядаються 

Кредитним комітетом – Меморандум про кредитну політику. 

Основні етапи розробки кредитної політики банку: 

• аналіз діяльності банку в попередньому періоді; 

• дослідження чинників зовнішнього кредитного середовища і 

прогнозування розвитку кредитному ринку; 

• оцінка внутрішнього ресурсного потенціалу банку і 

можливість його підвищення; 
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• формування системи стратегічних цілей кредитної 

політики – найвідповідальніший етап. Вони мають бути 

погоджені із стратегічними цілями банку; 

• обґрунтування типу кредитної політики (консервативний 

(пасивний), 

• помірний, агресивний). 

Оцінка ефективності кредитної діяльності банку визначається 

дохідністю кредитного портфеля та прийнятим банком 

кредитним ризиком, рівень якого істотно може збільшитись у 

періоди економічних криз. 

Кредитний портфель – це сукупність усіх банківських позик, 

що структуровані за певними параметрами відповідно до завдань 

визначеної банком кредитної політики. 

Дохідність і ризик – основні параметри управління кредитним 

портфелем банку. За співвідношенням цих показників 

визначається ефективність кредитної діяльності банку. 

Головна мета процесу управління кредитним портфелем 

банку полягає в забезпеченні максимальної дохідності за 

допустимого рівня ризику. Рівень дохідності кредитного 

портфеля залежить від структури й обсягу портфеля, а також від 

рівня відсоткових ставок за кредитами. 

 

2. Інвестиційна діяльність банків. Існують різні форми 

взаємодії банківських організацій з клієнтами. Іноді організація 

потребує припливу капіталовкладень, необхідності виходу на 

ширший ринок або модернізації існуючого виробництва. І в 

таких випадках юридичним або фізичним особам потрібен 

надійний фінансовий консультант, професійний посередник і 

організатор угод. І в цьому разі проявляється інвестиційна 

діяльність банків. Інвестиційна діяльність банків – це практична 

діяльність банківських установ щодо реалізації різних форм 

інвестицій задля отримання доходу, соціального ефекту, 

підтримки певного рівня ліквідності та платоспроможності чи 

інших цілей банку.  

Метою інвестиційної діяльності комерційних банків є 

забезпечити собі збереження коштів, диверсифікацію (розподіл 

банківських активів між різними об’єктами вкладів з метою 

зниження ризику можливих втрат капіталу чи доходів від нього), 
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дохід та ліквідність. До занять інвестиційною діяльністю банків 

спонукають такі причини: розширення дохідної і клієнтської бази; 

банківське інвестування сприяє максимізації дохідності, ліквідності 

та платоспроможності; висока ризиковість кредитних операцій і 

прагнення оптимізувати оподаткування банківських доходів. 

Інвестиційна діяльність забезпечує банкам певну гарантію 

доходності та виживання на ринку. У структурі фінансових 

інвестицій банку левова частка (майже 90 %) припадає на цінні 

папери. Відповідно до мети інвестування, банк може провадити 

консервативну, помірковано-агресивну (ринкову) або агресивну 

(ризиковану) інвестиційну політику (табл. 9.2).  

На сьогодні виділяється кілька основних моделей банків, які 

передбачають інвестиції як один із основних напрямків діяльності.  

У першій моделі (американська) передбачається чіткий поділ 

значення звичайного комерційного банку (надання кредитно-

фінансових послуг) і завдань, спрямованих на інвестування. Модель 

вперше була взята на озброєння в середині 30-х років в США, після 

ратифікації закону Гласса-Стігола. Також подібна модель має назву 

саксонської (за принципом найбільшого поширення). Градація 

спостерігалася аж до 1999 року, коли впровадження в 

законодавство закону Грема-Ліча дало змогу звичайним банкам 

створювати структурні підрозділи, що займаються вкладенням 

коштів у цінні папери. Саме з тих пір в побуті фінансистів з’явився 

вираз «фінансовий супермаркет» – організація, яка займається усіма 

можливими фінансовими послугами. 

Друга модель називається континентальна (або європейська) і 

передбачає існування універсальних комерційних організацій, у 

складі яких є окремі підрозділи, що займаються торгівлею цінних 

паперів, інвестуванням, роботою на ринку капіталу, а також 

наданням стандартних кредитно- фінансових послуг. Як приклад 

можна привести Deutsche Bank у ФРН або Paribas Group у Франції. 

Вітчизняні банки характеризуються наявністю змішаної моделі. 

Банки беруть безпосередню участь в інвестуванні у промисловість, 

а ринок цінних паперів розвивається все більше з кожним роком. 

Існують як універсальні комерційні банки з ліцензіями, так і 

специфічні організації. До другої категорії належать брокерська, 

дилерська, депозитарна й управлінська діяльність. Відзначимо, що у 

вітчизняному законодавстві не закріплюються поняття 
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інвестиційної діяльності банківських організацій і немає 

правових інструментів регулювання саме цієї галузі діяльності. 

 

Тема 6: Діяльність банків на ринку цінних паперів 

План: 

1. Банки як професійні учасники ринку цінних паперів. 

2. Організація діяльності спеціалізованих підрозділів банку 

на ринку цінних паперів. 

 

1. Банки як професійні учасники ринку цінних паперів. 

Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність 

юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері 

розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними 

паперами, управління активами інституційних інвесторів, що 

відповідає вимогам, установленим до такої діяльності 

законодавством. 

Професійна діяльність на ринку цінних паперів – це 

підприємницька діяльність з перерозподілу фінансових ресурсів 

за допомогою цінних паперів й організаційного, інформаційного, 

технічного та іншого обслуговування випуску обігу цінних 

паперів, що є, здебільшого, виключним або переважним видом 

діяльності. 

Професійну діяльність на ринку цінних паперів здійснюють 

юридичні та фізичні особи тільки на підставі спеціальних 

дозволів (ліцензій), що видаються в порядку, встановленому 

чинним законодавством і нормативними документами Державної 

комісії з цінних паперів і фондового ринку. 

Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з 

іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської, 

не допускається (крім випадків, передбачених законом). 

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється 

виключно на підставі ліцензії, що видається ДКЦПФР. Перелік 

документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі 

та анулювання встановлюються ДКЦПФР. Професійна 

діяльність учасників фондового ринку, крім депозитаріїв, 

здійснюється за умови членства щонайменше в одній 

саморегульованій організації. 
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Професійна діяльність банків на фондовому ринку полягає у 

здійсненні операцій з цінними паперами для клієнтів, в інтересах 

клієнтів та підрозділяється на такі види: 

1. Діяльність з торгівлі цінними паперами. 

2. Діяльність по організаційно-технічному обслуговуванню 

операцій з цінними паперами. 

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на 

фондовому ринку проводиться торговцями цінними паперами – 

господарськими товариствами, для яких операції з цінними 

паперами є виключним видом діяльності, а також банками. 

До професійної діяльності з торгівлі цінними паперами належать 

такі види діяльності: 

Андеррайтингова діяльність являє собою діяльність банку по 

наданню послуг різним емітентам зв’язану з випуском цінних 

паперів та їх первинним розміщенням. Підприємства, організації, 

фірми, що мають намір випуску цінних паперів, звертаються з 

відповідним проханням до банків, тому що хочуть використати 

технічні можливості банків з випуску та розміщенню цінних 

паперів, ресурси банків, кваліфікацію працівників. 

Дилерська діяльність полягає у наданні послуг, які здійснюються 

на постійній основі, по придбанню та продажі певних цінних 

паперів від свого імені та за свій кошт. Джерелом доходу дилера є 

різниця між ціною продажу певного цінного папера та ціною його 

придбання. Банк-дилер у будь-який свій робочий час має бути 

готовим до того, що до нього можуть звернутися клієнти з 

пропозицією придбати у нього або продати йому цінні папери, 

якими він торгує. І банк не має право відмовити, якщо клієнти 

згодні з цінами, встановленими банком-дилером. Здебільшого, 

кожен дилер спеціалізується на продажі-купівлі цінних паперів 

якогось певного виду. Виходячи з цього, дилер зобов’язаний мати в 

достатній кількості необхідні цінні папери і кошти для їх 

придбання. 

Брокерська діяльність полягає у наданні послуг клієнтам по 

купівлі- продажу цінних паперів коштом клієнтів на підставі 

договорів доручення або комісії. Брокерська діяльність 

здійснюється банками як на біржовому, так і на позабіржових 

ринках. Банк-брокер діючи за договором доручення здійснює угоди 

купівлі-продажу цінних паперів від імені та коштом клієнтів. У 
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рамках договору комісії зазначені угоди банк-брокер здійснює 

коштом клієнта, але від свого імені. 

Діяльність з управління цінними паперами – це діяльність, 

яку здійснює банк від свого імені за винагороду на основі 

договору довірчого управління цінними паперами. За договором 

довірчого управління одна сторона (засновник управління) 

передає іншій стороні (довірчому управляючому) на певний 

термін майно в довірче управління, а довірчий управляючий 

зобов’язується здійснити управління цим майном в інтересах 

засновника управління або зазначеного ним особи 

(вигодоотримувача).  

Банк-торговець цінними паперами, має право укладати 

договори про управління цінними паперами з фізичними та 

юридичними особами. Сума договору про управління цінними 

паперами з одним клієнтом-фізичною особою має становити не 

менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам. 

Істотні умови договору про управління цінними паперами 

встановлюється законодавством та за домовленістю сторін. 

Для провадження діяльності з управління цінними паперами 

грошові кошти клієнта зараховуються на окремий поточний 

рахунок у банку окремо від власних коштів, коштів інших 

клієнтів та відповідно до умов договору про управління цінними 

паперами. Банк-торговець цінними паперами, звітує перед 

клієнтами про використання їх грошових коштів. 

Банк вправі використовувати грошові кошти клієнтів, якщо це 

передбачено договором про управління цінними паперами. 

Договором про управління цінними паперами може бути 

передбачено розподіл між сторонами прибутку, отриманого 

банком від використання грошових коштів клієнта. 

З професійними видами діяльності банку тісно зв’язана 

консультативна діяльність. 

Консультаційна діяльність передбачає надання 

консультаційних послуг клієнтам у виді рекомендацій. 

Найчастіше такі послуги не можна розглядати як окрему 

послугу. У більшості випадків надання рекомендацій присутні як 

складова частина таких послуг як брокерські послуги, послуги 

по управлінню цінними паперами. Клієнт найбільше 

зацікавлений у рекомендаціях банку при звертанні до нього як до 
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брокера. У цьому разі брокер рекомендує клієнту які цінні папери 

має сенс купувати і які продавати, надає аналітичний огляд ринку, 

детальне дослідження потенційного об’єкту інвестицій.  

Діяльність по веденню реєстру власників іменних цінних паперів 

передбачає виконання банками функцій «нагляду» за процесами 

переходу права власності на випущені цінні папери. Основними 

споживачами послуг банків-реєстраторів є емітенти, що випускають 

іменні цінні папери, а також інвестори, що їх купують і продають. 

Усі зміни права власності на іменні цінні папери знаходять 

відображення у реєстрі власників іменних цінних паперів. До 

реєстру вносяться відомості про кожну іменну акцію, включаючи 

відомості про її власника, час придбання акцій, кількості акцій у 

кожного акціонера. 

Депозитарна діяльність комерційного банку на ринку цінних 

паперів – це надання послуг щодо зберігання цінних паперів та 

обліку прав власності на цінні папери, а також обслуговування угод 

з цінними паперами. Вона може здійснюватися юридичними 

особами, що отримали в установленому порядку дозвіл Державної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення 

депозитарної діяльності. 

Депозитарна діяльність комерційного банку поділяється на такі 

види: 

- відповідальне зберігання та облік прав власності на цінні 

папери; 

- депозитарні операції з цінними паперами, тобто комплекс 

облікових дій, результатом яких є зміна залишків на рахунку депо 

(депозитарного обліку); 

- розрахунково-клірингові операції по угодах з цінними 

паперами, які укладаються на фондових біржах або в електронних 

торговельно- інформаційних мережах. 

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів передбачає 

виконання банками функцій збереження цінних паперів та обліку 

прав власності на цінні папери. 

Об’єктом депозитарної діяльності зберігача цінних паперів 

можуть виступати цінні папери випущені як у документарній формі, 

так і в бездокументарній. При бездокументарній формі весь випуск 

оформляється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат – 
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документ, що підтверджує право на проведення операцій з 

цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній 

системі. 

Для обслуговування обігу цінних паперів та обліку прав 

власності на них, зберігачі відкривають рахунки в цінних 

паперах власникам цінних паперів – юридичним і фізичним 

особам, резидентам і нерезидентам, які після відкриття рахунка 

здобувають статус депонента. 

Цінні папери зберігають двома способами: 

– відокремленим; 

– колективним. 

При відокремленому способі зберігання банк зобов’язаний 

вести облік цінних паперів із зазначенням індивідуальних ознак 

їх сертифікатів. До індивідуальних ознак сертифікатів цінних 

паперів належать, зокрема, серії та номери. Відокремленим 

способом можуть зберігатися тільки цінні папери в 

документарній формі на пред’явника. 

Знерухомлені іменні цінні папери в документарній формі та 

цінні папери, випущені в бездокументарній формі зберігаються 

депозитарними установами винятково колективним способом. 

При колективному способі зберігання банки ведуть облік цінних 

паперів без зазначення їх індивідуальних ознак. Колективним 

способом зберігаються знерухомлені цінні папери, випущені у 

документарній формі, та цінні папери, випущені у 

бездокументарній формі. 

2. Організація діяльності спеціалізованих підрозділів 

банку на ринку цінних паперів. Об’єктивні причини, які 

ставлять банки у вигідніше становище перед іншими учасниками 

фондового ринку: 

– фактор довіри до банку. Якщо банк користується довірою 

у своїх клієнтів, це довіра, здебільшого, клієнти переносять на 

цінні папери, що розміщуються банком. Посередництво банку є 

своєрідною гарантією того, що проведені в інтересах і за 

дорученням клієнтів операції з цінними паперами відповідають 

чинному законодавству і правилам, прийнятим на ринку цінних 

паперів; 

– акумулювання у банках значною інформації про розвиток 

окремих сегментів ринку цінних паперів, про зміну курсової 
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вартості, про найбільш ліквідні цінні папери, про фінансовий стан і 

можливі перспективи розвитку потенційних емітентів та інвесторів 

тощо; 

– наявність кваліфікованого персоналу дає змогу банкам 

оперативно і адекватно оцінювати ситуацію, що складається на 

ринку цінних паперів; 

– можливості банку, пов’язані з використанням мережі своїх 

відділень і 

філій; 

– розвинена інфраструктура, що дає змогу враховувати різні 

інтереси клієнтів, пов’язані з цінними паперами. 

Роль банків як учасників ринку цінних паперів полягає в такому: 

– активізують учасників ринку, роблячи вплив на їхній 

професійний рівень; 

– ініціюють створення нових для української фінансової системи 

інструментів (варанти, ф’ючерси, опціони, та ін); 

– сприяють розвитку інфраструктури ринку цінних паперів 

(депозитарії, 

кліринги, інформаційні, консалтингові фірми і т. п.); 

– створюють умови для значного припливу в українську 

економіку портфельних і прямих інвестицій західних фінансових 

інститутів. 

Сукупність цінних паперів, придбаних банком шляхом активних 

операцій з метою отримання прибутків, складає його інвестиційний 

портфель. У цю сукупність входять зобов’язання, які обертаються 

на ринку у вигляді акцій, облігацій та векселів. 

Участь банку в капіталі акціонерного товариства дає змогу 

отримувати дивіденди на вкладений капітал, а також бути 

співвласником цього товариства. 

 

Тема 7: Діяльність пенсійних фондів України із здійснення 

пенсійного забезпечення 

План:  

1. Основні завдання пенсійного фонду в частині здійснення 

пенсійного забезпечення. 

2. Основні права пенсійного фонду. 
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1. Пенсійна система України будувалась на фундаменті, який 

був закладений ще в часи перебування України у складі 

Радянського Союзу. Вона пройшла шлях трансформації від 

системи державного пенсійного забезпечення до системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Пенсійна система України йде шляхом реформ вже двадцять 

років, і ніколи цей шлях не був простим: економічні, політичні та 

організаційні труднощі супроводжували процес реформування 

постійно.  

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної 

політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного 

забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. 

Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується 

Конституцією та законами України, указами Президента України 

та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 

до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів 

України, іншими актами законодавства. 

Основними завданнями Пенсійного фонду України є: 

реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення 

та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому 

державному соціальному страхуванню; внесення пропозицій 

Міністрові соціальної політики щодо забезпечення формування 

державної політики із зазначених питань; виконання інших 

завдань, визначених законом. 

Пенсійний фонд України відповідно до покладених на 

нього завдань: 
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, 

що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів 

міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові 

соціальної політики; 

2) здійснює керівництво та управління солідарною системою 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; 
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3) вивчає та аналізує ситуацію у сфері пенсійного забезпечення, 

забезпечує проведення щорічних актуарних розрахунків 

фінансового стану системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування; 

4) розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України та 

подає його Міністрові соціальної політики для внесення в 

установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України, 

здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного 

забезпечення, складає звіт про виконання бюджету Пенсійного 

фонду України; 

5) формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

6) організовує, координує та контролює роботу територіальних 

органів щодо: забезпечення додержання підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форми власності та 

громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які 

на законних підставах перебувають на території України, вимог 

актів законодавства про пенсійне забезпечення; забезпечення 

надходжень від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне 

страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень 

відповідно до законодавства; внесення відомостей до реєстру 

застрахованих осіб та їх використання; стягнення у передбаченому 

законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не 

сплачених сум страхових внесків та інших платежів; застосування 

фінансових санкцій, передбачених законом; призначення 

(перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного довічного 

грошового утримання суддям у відставці; забезпечення своєчасного 

і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на 

поховання та інших виплат, які згідно із законодавством 

здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та 

інших джерел, визначених законодавством; 

7) забезпечує проведення конкурсного відбору банків, які 

здійснюють виплату та доставку пенсій; 

8) вживає відповідно до законодавства та міжнародних договорів 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, заходів до переказування пенсій громадянам України, які 

виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій 

пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні; 
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9) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, 

контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду 

України, інших коштів, призначених для виплати пенсій та 

щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці; 

10) аналізує та прогнозує надходження коштів від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, організовує взаємодію та обмін інформацією з 

питань нарахування та сплати єдиного внеску, 

персоніфікованого обліку надходжень від його сплати, 

розрахунку показників середньої заробітної плати працівників 

для призначення пенсії; 

11) подає Мінсоцполітики пропозиції щодо: зміни розміру 

єдиного внеску та розподілу коштів від його сплати, що 

спрямовуються на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування; застосування законодавства про ведення обліку 

застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та разом з Міністерством надає 

роз’яснення з питань призначення, перерахунку та виплати 

пенсій; 

12) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує 

виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами 

України з питань, що належать до його компетенції; 

13) організовує професійну підготовку та підвищення 

кваліфікації працівників Пенсійного фонду України, узагальнює 

та поширює прогресивні форми і методи роботи; 

14) проводить у межах повноважень, передбачених законом, 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення; 

15) готує звітність, передбачену законодавством; 

16) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних 

з діяльністю Пенсійного фонду України, його територіальних 

органів, а також підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери управління Пенсійного фонду України; 

17) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

2. Пенсійний фонд України має право: 1) залучати 

спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками), вчених, представників інститутів громадянського 

суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його 



 68 

компетенції; 2) отримувати безоплатно від міністерств, інших 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на 

нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від 

органів статистики – статистичні дані; 3) скликати наради, 

утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, 

семінари з питань, що належать до його компетенції; 4) 

користуватися відповідними інформаційними базами даних 

державних органів, державною системою урядового зв’язку та 

іншими технічними засобами; 5) проводити планові, а у випадках, 

передбачених законом, позапланові перевірки у роботодавців та 

інших осіб бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших 

документів щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру 

застрахованих осіб або для призначення пенсій, отримувати 

необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з 

питань, що виникають під час таких перевірок; 6) видавати приписи 

щодо усунення порушень, виявлених за результатами перевірки 

достовірності поданих страхувальником відомостей про 

застрахованих осіб; 7) вилучати в установленому законом порядку у 

підприємств, установ, організацій і окремих осіб копії документів, 

що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та 

інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або 

порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду 

України; 8) проводити перевірку цільового використання коштів 

Пенсійного фонду України в організаціях, що здійснюють виплату і 

доставку пенсій; 9) порушувати в установленому законом порядку 

питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у 

порушенні вимог законодавства про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування; 10) звертатися в установленому законом 

порядку до відповідних правоохоронних органів у разі виявлення 

фактів порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду 

України. 

З ухвалою Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» практично відбувся перехід 

України від системи пенсійного забезпечення до системи 

пенсійного страхування. Закон набрав чинності з 1 січня 2004 року і 

фактично затвердив створення в Україні трирівневої пенсійної 

системи. У Законі були визначені структура та механізми 
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функціонування двох обов’язкових складових нової 

пенсійної системи (реформованої солідарної та 

накопичувальної), яка розроблялася, зважаючи на соціально-

економічне та політичне становище в державі. В основу нової 

пенсійної системи було покладено страховий принцип чіткого 

розподілу матеріального забезпечення в старості залежно від 

особистого трудового внеску громадян до системи пенсійного 

страхування: розподіляти тільки те, що фактично сплачене, 

тобто зароблене. Використання нової формули обчислення пенсії 

дало змогу диференціювати розміри пенсій залежно від 

тривалості стажу та величини заробітку кожного окремого 

пенсіонера: від кожного по можливостях, кожному по заслугах. 

Було встановлено об’єктивну справедливу шкалу пенсійних 

виплат. За нормами нового Закону були перераховані розміри 

пенсій майже 12,6 млн пенсіонерів. Діапазон розмірів пенсій був 

дуже широкий. При цьому, якщо до запровадження Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» майже 50% пенсіонерів одержували пенсію у 

максимальному розмірі, який становив 150 грн, а різниця між 

максимальним (150 грн) та середнім її розміром (134 грн) 

становила лише 16 грн, то з 1 січня 2004 року максимальний 

розмір пенсії значно підвищувався. 

На початку 2005 року набрав чинності Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», згідно з яким мінімальний 

розмір пенсії за віком, за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 

років страхового стажу, встановлювався на рівні прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тоді – 284,69 

грн). Диференціація у розмірах пенсій продовжувала поступово 

зникати. 

Така тенденція зберігалась упродовж наступних кількох 

років, коли понад 90% пенсіонерів взагалі одержували однакову 

пенсію. Разом з тим Пенсійний фонд України бере активну 

участь у заходах, спрямованих на переведення української 

пенсійної системи на страхові рейки. 

В листопаді 2006 року відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів органам Пенсійного фонду були передані функції з 

призначення та виплати пенсій військовослужбовцям та іншим 
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працівникам силових міністерств і відомств. Це стало важливою 

подією для всієї системи Пенсійного фонду, адже тепер, починаючи 

з 2007 року, в органах Фонду були зосереджені повноваження з 

пенсійного забезпечення всіх категорій громадян. У зв’язку з 

розширенням функціональних повноважень органів Фонду у жовтні 

2007 року постановою Кабінету Міністрів України № 1261 було 

затверджене нове положення про Пенсійний фонд України. 

У 2009 році Уряд затвердив Концепцію подальшої пенсійної 

реформи, яка передбачала поліпшення всіх аспектів пенсійного 

забезпечення – від стабілізації солідарної системи до 

запровадження накопичувальної. У цей період, незважаючи на 

безліч проблем фінансового характеру, вживаються активні заходи 

щодо вдосконалення роботи системи Фонду. З метою підвищення 

якості обслуговування громадян та надання роз’яснень щодо 

законодавчих змін у системі пенсійного забезпечення розпочав 

роботу Контакт-центр Пенсійного фонду. Саме в цей період 

розпочинаються заходи з організаційно-технологічної модернізації 

Фонду. Зокрема, відповідно до постанови правління Пенсійного 

фонду. З березня 2009 року, була запроваджена спрощена 

процедура добровільної участі громадян України, які працюють за 

кордоном, у солідарній системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. 

В 2010 році розпочався черговий етап реформування української 

пенсійної системи. 8 липня 2010 року Верховною Радою України 

був ухвалений Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», мета якого – 

підвищити ефективність роботи фондів соціального страхування 

через створення умов для уникнення дублювання ними функцій з 

обліку платників внесків на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, збору страхових внесків, здійснення 

контролю за повнотою та своєчасністю сплати страхових внесків; 

скоротити адміністративні витрати фондів на виконання цих 

функцій; підвищити платіжну дисципліну платників 

страхових внесків; скоротити обсяги роботи, пов’язаної з 

реєстрацією платників страхових внесків, збором коштів, 

формуванням та введенням інформаційної системи відомостей про 

застраховану особу; забезпечити звітність, цільове використання 
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страхових коштів шляхом введення призначення страхових 

виплат з даних Державного реєстру соціального страхування. 

У 2011 році черговий етап пенсійної реформи. Зокрема у 

липні 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон України 

«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи», який передбачав зміни у пенсійному 

забезпеченні у солідарній системі, уточнював положення, які 

стосуються функціонування обов’язкової накопичувальної 

пенсійної системи – другого рівня системи пенсійного 

забезпечення, та вносив зміни до 22 законів України. Цей Закон 

мав на меті впровадження масштабних змін, аби збалансувати 

доходи і видатки Пенсійного фонду України. Було змінено 

кілька параметричних показників пенсійної системи: поступово 

підвищено пенсійний вік для жінок до 60 років; страховий стаж – 

до 30 років для жінок і до 35 для чоловіків; пенсійний вік 

чоловіків держслужбовців – до 62 років; 

установлено максимальний розмір пенсії на рівні 10 

прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність; 

зменшено з 90% до 80% заробітної плати для нарахування пенсій 

держслужбовцям та ін. 

Традиційно нормативно-правові акти класифікуються за 

юридичною силою за органами, які їх видають, за територією та 

часом дії, за предметом правового регулювання. З усіх наведених 

класифікацій хотілося б зупинитися на класифікації нормативно-

правових актів за предметом правового регулювання. За цим 

критерієм можна виділити наступні п’ять груп: 

1. Акти, що регулюють відносини, пов’язані з пенсійним 

забезпеченням громадян (право на пенсійне забезпечення, його 

види, умови та механізм призначення і виплати пенсій); 

2. Акти, що регулюють права, обов’язки та відповідальність у 

сфері загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування; 

3. Акти, що регулюють питання, пов’язані з формуванням та 

використанням коштів загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування (порядок нарахування та сплати 

страхових внесків, їх обліку, фінансування витрат на виплату 

пенсій тощо); 
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4. Акти, що визначають статус Пенсійного фонду та його 

органів, їх структуру, порядок організації їх роботи, статус, 

повноваження, права та обов’язки працівників органів Пенсійного 

фонду; 

5. Акти, що регулюють питання міжнародного співробітництва в 

сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Діяльність Пенсійного фонду спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Віце-премьєр- міністра України 

– Міністра соціальної політики України. Відповідно між цими 

органами існують адміністративні відносини влади-

підпорядкування, а, отже, взаємодія цих органів відповідно до 

“Положення про Міністерство соціальної політики України”, 

затвердженого указом Президента України від 06.04.2011 р. № 

389/2011, полягає в наступному: Міністр соціальної політики 

України спрямовує та координує діяльність Пенсійного фонду 

України, в тому числі: 

- формує державну політику у відповідній сфері та контролює 

її реалізацію Пенсійним фондом України; 

- погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України 

розроблені Пенсійним фондом України проекти законів, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України; 

- визначає пріоритети роботи Пенсійного фонду України і 

шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує план 

його роботи; 

- вносить пропозиції Прем’єр-міністру України щодо 

кандидатур на посади керівника Пенсійного фонду України і за 

його пропозицією – кандидатури на посади заступників керівника; 

- погоджує структуру апарату Пенсійного фонду України; 

- видає обов’язкові до виконання Пенсійним фондом України 

накази та доручення з питань спрямування і координації його 

діяльності; 

- погоджує призначення на посади і звільнення з посад 

керівників та заступників керівників територіальних органів 

Пенсійного фонду України; 

- погоджує призначення на посади і звільнення з посад 

керівників та заступників керівників структурних підрозділів 

апарату Пенсійного фонду України; 
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- погоджує пропозиції Голови правління Пенсійного фонду 

України щодо утворення, реорганізації та ліквідації 

територіальних органів Пенсійного фонду України та вносить на 

розгляд Кабінету Міністрів України відповідні подання; 

- порушує перед Кабінетом Міністрів України питання 

щодо скасування актів Пенсійного фонду України повністю чи в 

окремій частині; 

- доручає Голові правління Пенсійного фонду України 

скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій 

частині, а у разі відмови – скасовує такі акти повністю чи в 

окремій частині; 

- порушує перед Президентом України питання щодо 

притягнення до дисциплінарної відповідальності Голови 

правління Пенсійного фонду України та його заступників; 

- ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів 

Пенсійного фонду України, територіальних органів Пенсійного 

фонду 

- України та їх заступників, а також керівників 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх 

управління; 

- ініціює питання щодо проведення службового 

розслідування стосовно Голови правління Пенсійного фонду 

України, його заступників, інших державних службовців і 

працівників апарату Пенсійного фонду України та 

територіальних органів Пенсійного фонду України, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери їх управління; 

- приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності 

Пенсійного фонду України та територіальних органів 

Пенсійного фонду України; 

- заслуховує звіти про виконання покладених на Пенсійний 

фонд України завдань і планів їх роботи; 

- визначає структурний підрозділ чи посадову особу 

апарату Мінсоцполітики України, що відповідає за взаємодію з 

Пенсійним фондом України; 

- установлює порядок обміну інформацією між 

Мінсоцполітики України та Пенсійним фондом України, 

періодичність її подання; 
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- вирішує інші питання, пов’язані зі спрямуванням і 

координацією діяльності Пенсійного фонду України. 

Взаємодія Пенсійного фонду України з місцевими органами 

виконавчої влади полягає в тому, що вони спільно відповідно до 

Конституції та законів України реалізують державну політику в 

питанні соціального забезпечення та соціального за хисту соціально 

незахищених громадян. Найбільш тісною є взаємодія Пенсійного 

фонду України з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями у виданні спільних 

актів або у погодженні їх проектів. Згідно з повноваженнями, 

наданими Пенсійному фонду п. 9 Положення № 384/2011, 

Пенсійний фонд України на основі і на виконання Конституції та 

законів України, актів і доручень Президента України, актів 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної 

політики України та доручень Міністра соціальної політики 

України видає акти організаційно-розпорядчого характеру, які 

Голова правління Пенсійного фонду України підписує та 

організовує і контролює їх виконання. При цьому проекти 

нормативно-правових актів Пенсійного фонду погоджуються з 

Міністерством соціальної політики України та підлягають 

обов’язковій державній реєстрації.  

Дуже тісною є взаємодія Пенсійного фонду України з іншими 

фондами соціального страхування: Фондом загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок 

безробіття, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності, Фондом соціального страхування України від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

  

Тема 8: Діяльність не банківських фінансово-кредитних 

установ 

План: 

1. Суть та поняття небанківські кредитні установи 

2. Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ 

3. Аналіз розвитку небанківського фінансового посередництва 

 

1. Суть та поняття небанківські кредитні установи 

Ефективна та динамічна діяльність парабанківських 

посередників в економіці будь-якої країни вважається однією із 
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ознак її стабільного розвитку. Функціонування даних установ 

призводить до розвитку фінансового ринку, що, у свою чергу, 

сприяє формуванню інвестиційних та кредитних ресурсів у країні та 

стимулює розвиток економіки. На сьогодні в Україні склалася 

банкоцентрична модель фінансового ринку, на якому головну роль 

відіграють банківські установи. 

Парабанківські посередники теж відіграють значну роль у 

функціонуванні фінансового ринку, а їх подальший ефективний 

розвиток вимагає створення відповідних умов діяльності даних 

установ. 

В Україні до парабанківських посередників прийнято 

відносити страхові компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні 

фонди, фінансові компанії, інститути спільного інвестування, 

ломбарди та інші. Діяльність цих установ на сьогодні вимагає 

удосконалення як законодавчонормативної бази, так і здійснення 

реформ у галузі державного регулювання їх діяльності, 

впровадження комплексу заходів економічного та організаційного 

характеру. 

Фінансово-кредитні установи відіграють вирішальну роль як 

у загальному розвитку окремих секторів економіки, так і виконують 

важливу соціально-економічну функцію, залучаючи, а потім 

перерозподіляючи залучені кошти у інші фінансові активи. Досвід 

розвинутих країн свідчить, що при ефективному функціонуванні 

небанківських фінансових інститутів досягається значний 

економічний ефект. Це проявляється у спроможності ефективно 

впливати на зростання обсягів інвестиційних ресурсів в економіці 

країни, задовольняючи потреби економічних суб’єктів у 

необхідному капіталі. Даний напрям є особливо актуальним для 

України в сучасних умовах становлення інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку національної економіки та її фінансової системи. 

Під системою небанківських фінансово-кредитних інститутів 

(парабанківська система) розуміють сукупність небанківських 

фінансових посередників, які функціонують на ринку фінансових 

послуг відповідно до законодавства і надають вузькоспеціалізовані 

фінансові послуги (кредитування, інвестування, послуги 

технікопосередницького характеру), які не належать до сфери 

банківської діяльності, спрямовані на трансформацію власних, 



 76 

залучених і запозичених грошових коштів з метою задоволення 

фінансових потреб споживачів та одержання прибутку. 

В Україні до парабанківських посередників відносять 

страхові компанії (ризикові страхові компанії, компанії із 

страхування життя), недержавні пенсійні фонди, кредитні установи 

(кредитні спілки, ломбарди, інші кредитні установи, юридичні 

особи публічного права), фінансові компанії ї (у тому числі 

лізингові, факторингові, операцій із нерухомістю, фінансування 

будівництва тощо) та інститути спільного інвестування. 

 

2.Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ 

 

Фінансово-економічна криза 2008-2009 років завдала 

негативного впливу на розвиток фінансового ринку в Україні, що 

проявилося, у першу чергу, у погіршенні показників діяльності 

фінансових посередників загалом та парабанківських зокрема, що 

було обумовлено наступним: погіршення фінансового стану 

економічних суб’єктів (масові звільнення та загальне зменшення 

доходів фізичних осіб; банкрутства та значне зниження доходів 

підприємств); неспроможність обслуговувати раніше взяті позики 

економічними суб’єктами; масова недовіра до фінансових установ з 

боку економічних суб’єктів, які бажали отримати раніше вкладені 

кошти; девальвація національної валюти та інші. 

До початку світової фінансової кризи небанківський 

фінансовий сектор України розвивався досить динамічно: впевнено 

зростали кількість небанківських фінансових установ, вартість 
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установи: 
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активів, попит на послуги з боку споживачів. Більшість 

парабанківських посередників, які залишилися на фінансовому 

ринку, намагаються стабілізувати свою фінансово-господарську 

діяльність. 

Позитивна динаміка у розвитку багатьох сегментів ринку 

фінансових послуг свідчить про їх вагомий потенціал та можливості 

його використання у майбутньому для забезпечення економічного 

зростання в країні.  

Незважаючи на стабілізацію ринку у структурі українського 

фінансового сектора, частка небанківського сегмента залишається 

незначною.  

3. Аналіз розвитку небанківського фінансового 

посередництва в Україні показав, що не зважаючи на суттєве 

відставання за обсягами активів від банківського сектору, 

небанківські фінансові установи можуть ефективно накопичувати 

та перерозподіляти фінансові ресурси на потреби економіки. Можна 

очікувати, що у подальшому роль небанківських фінансових 

установ буде зростати під впливом таких чинників, як збільшення 

потреби національної економіки у додаткових інвестиційних 

ресурсах, зростання заощаджень населення та нагромаджень 

суб’єктів господарювання, збільшення попиту на новітні 

інвестиційні послуги та продукти, прискорений інституційний 

розвиток фінансового сектора країни. 

Досягти високого рівня надання фінансових послуг 

небанківські фінансові установи можуть завдяки: 

- збільшенню швидкості обслуговування клієнтів 

небанківської фінансової установи; 

- забезпеченню якості (повноти, характеру) та комплексності 

надання інформації і 

консультацій щодо особливостей, переваг та економічних 

характеристик фінансової послуги; 

- терміновості та своєчасності здійсненню фінансової 

операції; 

- професійності та кваліфікованості персоналу, відсутності 

помилок при обслуговуванні 

клієнта і оформленні фінансової операції; 

- особливості режиму роботи небанківської фінансової 

установи, зорієнтованого на потреби 



 78 

потенційних клієнтів; 

- індивідуальному підходу до потреб клієнтів; 

- повноти, надійності та своєчасності виконання взятих на 

себе зобов’язань тощо. 
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