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Назаркевич И.Б., Козюк А.В. Значение ресурсных платежей в сис-
теме налогообложения Украины 

Рассмотрены особенности администрирования ресурсных платежей в Украине. 
Проведен сравнительный анализ использования природных ресурсов и на основе это-
го определенна необходимость реформирования отечественной системы налогообло-
жения в сфере использования природных ресурсов. Предложены основные принципы 
и принципы оптимизации налогообложения ресурсными платежами в Украине. Бла-
годаря разработке системы организации налогообложения ресурсными платежами, 
существует возможность увеличить налоговые поступления от использования при-
родных ресурсов в местные бюджеты и изменить отношения на рынке, таким обра-
зом стимулируя эффективное и рациональное использование природных ресурсов. 

Nazarkevich I.B., Kozyuk A.V. Role of resource payments in taxation 
system of Ukraine 

The features of resource payments administration in Ukraine are considered. The 
comparative analysis of the use of natural resources is conducted and on this basis the ne-
cessity of reformation of the domestic system of taxation in the sphere of natural resources. 
The directions of optimization of resource payments taxation in Ukraine are offered. Due 
to development of the system of organization of taxation resource payments it is possible 
to increase tax receipts from the use of natural resources in local budgets and to change re-
lations at the market, to stimulate the effective and rational use of natural resources. 

 

УДК 336.71:339.747 Ст. викл. Л.О. Петик – Львівська державна  
фінансова академія 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ 
Досліджено основні чинники впливу на розвиток банківської системи України 

та індикатори її стану. Проаналізовано балансові показники, ресурсну базу, активи і 
фінансові результати банківської системи України. Визначено, що для виходу з кри-
зи потрібна стабілізація банківської системи як ключова умова відновлення еконо-
мічного зростання в Україні, підтримка ліквідності та платоспроможності українсь-
ких банків, підвищення довіри населення до банківської системи загалом, удоскона-
лення регулювання ліквідності банків, підвищення дієвості нормативів ліквідності, 
здійснення масштабної реформи банківського сектора. 

Ключові слова: чисті активи банків, грошова маса, власний капітал банків, зо-
бов'язання банків, ліквідність банківської системи. 

Вступ. Світова фінансова криза негативно позначилася на економіч-
ному розвитку України. Особливо гостро переживає її наслідки банківська 
система країни. Тому виникає потреба у всебічному аналізі основних індика-
торів стану банківської системи та у пошуку шляхів виходу з кризи і ліквіда-
ції її негативних наслідків. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання щодо особли-
востей функціонування банківської системи України в умовах фінансово- 
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економічної кризи вивчають такі дослідники, як Г. Багратян, В. Геєць, Г. Кар-
чева, В. Міщенко, Ю. Уманців, А. Шаповалов, Н. Шелудько та ін. 

Метою дослідження є аналіз основних показників діяльності бан-
ківської системи України на сучасному етапі та визначення першочергових 
завдань для подолання банківської кризи. 

Виклад основного матеріалу. До початку кризи стан банківської сис-
теми характеризується такими показниками. Кількість діючих банків в Укра-
їні зросла із 152 – у 2002 р. до 184 – у 2008 р., із них з іноземним капіталом: із 
21 – у 2002 р. до 53 – у 2008 р., зокрема із 100-відсотковим іноземним капіта-
лом: із 6 – у 2002 р. до 17 – у 2008 р. Помітною є тенденція зростання банків 
з іноземним капіталом – з 2005 р. їхня кількість зросла майже втричі (з 19-ти 
до 53). Також зростає кількість банків із 100-відсотковим іноземним капіта-
лом – з 2002 р. їхня кількість зросла також майже втричі – з 6 до 17-ти у 
2008 р. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кількість банків в Україні у 2002-2008 рр. 

У період з 2005 р. до 2008 р. банківська система демонструвала надви-
сокі темпи зростання обсягів діяльності, що спричиняло посилення її впливу 
на соціально-економічний розвиток країни. Про це свідчить відношення ос-
новних показників її розвитку до ВВП (табл. 1). 
Табл. 1. Питома вага активів, статутного капіталу українських комерційних 

банків у валовому внутрішньому продукті, % 
Рік Активи / ВВП Статутний капітал / ВВП 

01.01.2001  23,44 2,16 
01.01.2002  24,87 2,24 
01.01.2003  30,01 2,66 
01.01.2004  39,48 3,04 
01.01.2005  41,00 3,36 
01.01.2006  52,51 3,79 
01.01.2007  64,89 4,83 
01.01.2008  84,50 6,81 
01.01.2009  102,40 8,68 
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Відношення активів до ВВП зросло з 52,51 % у 2005 р. до 102,4 % у 
2008 р. Однак, на думку Г. Карчевої, "за цими показниками у банківської сис-
теми залишається значний невикористаний потенціал. Так, відношення акти-
вів банківської системи до ВВП у Франції становило 250 %, у Німеччині – 
близько 300 %, Великобританії – 360 %" [1]. 

За 2008 р. загальні активи банків України зросли на 54,5 % (за 2007 р. 
– на 75,3 %) і на 01.01.2009 р. становили 973,3 млрд грн. У структурі активів 
питома вага кредитів становила 81,4 % (на 01.01.2008 р. – 78,4 %), високолік-
відних активів – 8,2 % (на 01.01.2008 р. – 10,3 %). Загальний обсяг зо-
бов'язань банків зріс за 2008 р. на 52,3 % (за 2007 р. – на 78,0 %). У структурі 
зобов'язань банків питома вага коштів, залучених на рахунки фізичних осіб, 
на 01.01.2009 р. становила – 26,4 % (на 01.01.2008 р. – 30,9 %), суб'єктів гос-
подарювання – 17,8 % (на 01.01.2008 р. – 21,1 %) [2]. Як бачимо, кредити, на-
дані фізичним особам, становили третину кредитного портфеля банків кра-
їни. Обсяг регулятивного капіталу банків зріс до 123 066 млн грн (на 70 % 
порівняно з 2007 р. та більше ніж у 15 разів порівняно з 2001 р.) (табл. 2). По-
казник адекватності регулятивного капіталу (Н2) за 2008 рік зріс на 0,09, про-
те з 2001 р. має тенденцію до зниження. 

Табл. 2. Показники діяльності комерційних банків України 
станом на 1 січня 2009 р. 

№ 
з/п Назва показника 01.01. 

2002 р. 
01.01.
2003 р.

01.01.
2004 р.

01.01.
2005 р.

01.01.
2006 р.

01.01. 
2007 р. 

01.01. 
2008 р.

01.01.
2009 р.

1 Регулятивний  
капітал, млн грн 8 025 10 099 13 274 18 188 26 373 41 148 72 265 123066

2 
Адекватність  
регулятивного  
капіталу (Н2) 

20,69 18,01 15,11 16,81 14,95 14,19 13,92 14,01

3 Доходи, млн грн 8 583 10 470 13 949 20 072 27 537 41 645 68 185 122580
4 Витрати, млн грн 8 051 9 785 13 122 18 809 25 367 37 501 61 565 115276
5 Результат  

діяльності, млн грн 532 685 827 1 263 2 170 4 144 6 620 7 304

6 Рентабельність  
активів, % 1,27 1,27 1,04 1,07 1,31 1,61 1,50 1,03 

7 Рентабельність  
капіталу, % 7,50 7,97 7,61 8,43 10,39 13,52 12,67 8,51 

8 Чиста відсоткова 
маржа, % 6,94 6,00 5,78 4,90 4,90 5,30 5,03 5,30 

9 Чистий спред, % 8,45 7,20 6,97 5,72 5,78 5,76 5,31 5,18 

Доходи банків у 2008 р. зросли порівняно з 2007 р. майже на 80 % і до-
сягли 122 580 млн грн. Проте витрати банків зросли на 87 % порівняно з 2007 р. 
і становили 115 276 млн грн. Відповідно, результат діяльності банків за 2008 рік 
становив 7 304 млн грн, що на 10 % перевищує результат 2007 р. Структура до-
ходів за 2008 р. практично не змінилась: найбільшу частку займали відсоткові 
доходи – 73,3 % (74,6 % у 2007 р.), частка комісійних доходів – 16,2 % (18,3 % – 
у 2007 р.), частка результату від неторговельних операцій зросла майже удвічі 
порівняно з 2007 р. і становила 8,2 % (4,3 % – у 2007 р.), частка інших опера-
ційних доходів та інших доходів становила 2,3 % (2,8 % – у 2007 р.). 
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Знизились показники рентабельності: 
● рентабельність активів знизилась на 0,47 %; 
● рентабельність капіталу знизилась на 4,16 %. 
Структура власного капіталу банків у 2008 р. практично не змінилась 

порівняно з 2007 р. Найбільшу частку (понад 60 %) займає статутний капітал. 
Динаміку власного та статутного капіталу відображено на рис. 2. Як бачимо, 
власний капітал банків у 2008 р. зріс більше ніж на 70 % порівняно з 2007 р. 
Майже удвічі (на 92 %) зріс обсяг сплаченого зареєстрованого статутного ка-
піталу банків. 

 
Рис. 2. Динаміка власного та статутного капіталу банків за 2005-2008 рр. 

Водночас загострилася проблема ліквідності, ризик ліквідності зрос-
тав – про це свідчило зниження рівня високоліквідних коштів, незбалансова-
ність активів і пасивів за термінами. Так званий "кредитний бум" призвів до 
надзвичайно низької частки високоліквідних активів – 8,2 %, яка ще на по-
чатку 2008 р. становила 10,3 %. Варто також звернути увагу на високу вола-
тильність поточних пасивів протягом 2008 р., що теж свідчило про зростання 
ризику ліквідності. 

На думку деяких вчених, підґрунтям нинішньої кризи є глибинні внут-
рішні процеси в економіці, пов'язані з циклічністю її розвитку [3]. Окремі еко-
номісти [4] вказують на специфічні особливості кризи в Україні. Каталізато-
ром банківської кризи в Україні стала світова фінансова криза. Унаслідок 
рейдерських атак почалось масове вилучення коштів із Промінвестбанку, 
значних проблем з ліквідністю зазнав банк "Надра". Національний банк Укра-
їни з метою підтримання ліквідності надавав банкам кредити рефінансування 
під ліквідне забезпечення, встановлював певні вимоги та обмеження щодо ді-
яльності банків, щоб не допустити зростання ризиків їхньої діяльності. 

З огляду на світову фінансову кризу, українські банки опинилися в 
скрутному становищі. Потреба повертати залучені за кордоном кошти, які 
вже роздано як довготермінові кредити, через брак інших джерел фінансу-
вання примушує банки й державу вживати заходів для забезпечення фінансо-
вої спроможності української фінансової системи. Вчасно не скоригувавши 
свою політику й не вживши ефективних заходів для мінімізації впливу кризи, 
банки розраховують на компенсацію втрат за рахунок держави й власних 
клієнтів. Банки переживають кризу ліквідності; їм потрібні гроші, які вони 
намагаються залучити всіма можливими методами. 
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Якщо до жовтня 2008 р. усі українські банки демонстрували показни-
ки росту за основними позиціями, то останні три місяці було спрямовано на 
те, щоб з мінімальними втратами зберегти досягнуті результати. 

У 2009 р. збереглись ключові тенденції розвитку банківської системи 
України. Рекапіталізація банків державою та збільшення капіталу інших бан-
ків їхніми акціонерами привели до позитивної динаміки капіталу банківської 
системи у ІІІ кварталі 2009 р. Водночас, зростання статутного капіталу на 
13 % або на 12,4 млрд грн (з яких 10,5 млрд грн – збільшення капіталу дер-
жавних банків за рахунок ОВДП) істотно не вплинуло на ліквідність бан-
ківської системи. Зростання статутних фондів окремих банків та залучення 
субординованого боргу були основними причинами збільшення адекватності 
регулятивного капіталу (Н2) до 15,63 % станом на 01.10.2009 р. Недостат-
ність власних коштів на фоні збереження проблем в економіці країни може 
призвести до зростання кількості банків, які перебувають на межі норматив-
них вимог щодо капіталізації та негативно відобразиться на їхній діяльності. 

Структура залучених ресурсів така: кошти фізичних та юридичних 
осіб – 41 %, кредити НБУ – 11 %, кошти інших банків – 38 %; питома вага ін-
ших складових, зокрема заборгованості банків за цінними паперами власного 
боргу, залишається незначною. Починаючи з березня 2009 р., зберігається по-
зитивна динаміка депозитів фізичних осіб (проте обсяг залучених депозитів 
не досягнув рівня 2008 р.) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Депозити фізичних осіб, залучені банками України протягом 

2007-2009 рр., млрд грн 

В умовах низького рівня довіри до українського банківського сектора, 
значна кількість банків активно використовувала короткотермінові депозити 
(від 7 днів), що дало змогу втримати клієнтську базу без потреби підвищення 
відсоткових ставок. Це, своєю чергою, призводить до скорочення терміновос-
ті залучених ресурсів і вимагає від банків додаткових зусиль з оптимізації 
платіжних календарів, забезпечення достатнього рівня ліквідних активів. В 
умовах високих ризиків і погіршення платоспроможності населення розвиток 
роздрібного кредитування перестав бути пріоритетним. За 9 місяців 2009 р. 
обсяги кредитів, наданих фізичним особам, знизилися на 27 млрд грн (рис. 4). 
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Рис. 4. Кредити, надані фізичним особам протягом 2007-2009 рр., млрд грн 

Стрімке зростання ризиків, погіршення якості банківських активів у 
2009 р. зумовило значні відрахування в резерви за активними операціями, що 
спричинило збиткову діяльність банківської системи. Протягом липня – ве-
ресня 2009 р. почало відновлюватися кредитування економіки: кредити, на-
дані суб'єктам господарювання, підвищились на 11,8 млрд грн (рис. 5), а кре-
дити, надані фізичним особам, знизилися лише на 1,5 млрд грн. 

 
Рис. 5. Кредити, надані суб'єктам господарювання протягом 2007-2009 рр., 

млрд грн 
Для підтримання ліквідності банків Національний банк України надав 

банкам кредити рефінансування на загальну суму близько 105 млрд грн [5], 
що в умовах відтоку коштів сприяло вчасному виконанню ними своїх зо-
бов'язань та забезпечення обслуговування банківською системою економіч-
ного обігу. 

Водночас зберігалася негативна тенденція до погіршення якості кре-
дитного портфеля та активів у цілому, що вимагало формування додаткових 
резервів за активними операціями і призвело до зростання збитків. Частка 
проблемних кредитів у 2008 р. зросла до 2,3 %, а за 8 місяців 2009 р. – до 
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6,8 % [1]. Від'ємний фінансовий результат по системі банків на 01.12.2009 р. 
досяг 27,6 млрд грн, що пов'язано з подальшим зростанням банківських вит-
рат вищими темпами порівняно з доходами. Найбільшу питому вагу у струк-
турі витрат продовжують займати відрахування в резерви під активні опера-
ції банків, які порівняно з відповідним періодом минулого року, зросли у 
3,6 рази і на 01.12.2009 р. становили 64 млрд грн (40 % витрат). Причинами 
збиткової діяльності банків стали також продаж проблемних кредитів за вар-
тістю, нижчою від балансової, а також зниження доходів від основної діяль-
ності на фоні значних витрат по залучених ресурсах. 

Висновки. Отже, проблеми банків мають комплексний характер. Вод-
ночас, їхнє вирішення базується, передусім, на підтримці функціональної 
спроможності банків як базової інфраструктурної ланки кредитних відносин 
в економічній системі для підтримки темпів кредитування економіки, ство-
рення можливостей для відновлення інвестиційних потоків та упередження 
появи економічних дисбалансів [6]. В. Міщенко стверджує, що "реалізація 
завдань грошово-кредитної політики повинна здійснюватись Національним 
банком України на основі інструментів точного настроювання та реальної 
незалежності" (виділено автором) [7]. Важко не погодитись з думкою В. Ге-
єця про те, що "в кризовій ситуації регулятор не може діяти лише на власний 
розсуд, він має узгоджувати свою політику з урядом і парламентом, але зале-
жати від волі уряду центробанк не повинен" [8]. 

Проте, незважаючи на суперечки різних гілок влади та НБУ, Наці-
ональний банк України вжив антикризових заходів, що дало змогу не допус-
тити зупинення платіжної системи, підтримати ліквідність банківської систе-
ми в умовах відтоку коштів клієнтів. Водночас, залишаються значними заг-
рози для стабільності банків країни 

Світова фінансова криза виявила вразливість банківської системи. То-
му для виходу з кризи потрібна стабілізація банківської системи, як ключова 
умова відновлення економічного зростання в Україні, підтримка ліквідності 
та платоспроможності українських банків, підвищення довіри населення до 
банківської системи загалом, удосконалення регулювання ліквідності банків, 
підвищення дієвості нормативів ліквідності, здійснення масштабної реформи 
банківського сектора. 
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Петик Л.О. Банковская система Украины в условиях кризиса 
Исследованы основные факторы влияния на развитие банковской системы Ук-

раины и индикаторы ее состояния. Проанализированы балансовые показатели, ре-
сурсная база, активы и финансовые результаты банковской системы Украины. Опре-
деленно, что для выхода из кризиса нужна стабилизация банковской системы как 
ключевое условие возобновления экономического роста в Украине, поддержка лик-
видности и платежеспособности украинских банков, повышения доверия населения 
к банковской системе в целом, усовершенствование регуляции ликвидности банков, 
повышения действенности нормативов ликвидности, осуществления масштабной ре-
формы банковского сектора. 

Ключевые слова: чистые активы банков, денежная масса, собственный капитал 
банков, обязательства банков, ликвидность банковской системы. 

Petyk L.O. Ukraine bank system in crisis period 
In the article the basic factors of influence on development of the Ukraine's banking 

system and indicators of its state is probed. The analysis of balance amounts, resource ba-
se, assets and financial results of the Ukraine's banking system is conducted. It is determi-
ned that for an exit from a crisis there is a necessity for stabilizing the banking system as a 
key condition of proceeding in the economy growing in Ukraine, support of liquidity and 
solvency of the Ukrainian banks, increase of trust of population, to the banking system on 
the whole, improvement of adjusting of bank's liquidity, increase of effectiveness on liquid 
norms, conducting a scale reform of bank sector. 

Keywords: net worth of banks, monetary base, owner's equity of banks, bank's obli-
gation, liquidity of the banking system. 
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Проаналізовано наявні підходи до трактування поняття "економічна безпека 
підприємства"; подано авторське трактування цього поняття, викладено бачення ав-
тора суті проблеми економічної безпеки і загроз економічній безпеці підприємства. 
Встановлено, що сутність поняття "економічна безпека підприємства" визначає не 
процес боротьби з явищами, визначеними як загрози, а забезпечення досягнення ме-
ти підприємством шляхом підтримки режиму його нормального функціонування. 

Постановка проблеми. Становлення в Україні основ ринкової еконо-
міки кардинально змінило як організаційно-правовий статус підприємств, так 
і середовище їх зовнішньої взаємодії з інститутами держави і ринку. Це не 
могло не привести до того, що ціла низка соціально-економічних чинників, 
які раніше забезпечували стабільний і стійкий режим роботи підприємств, або 
частково втратили свою функціональну здатність, або були замінені новими 
чинниками, що мають складнішу природу і суперечливі наслідки своєї дії на 
підприємства. Ця обставина породила потребу розроблення такої системи уп-
равління підприємствами, яка б забезпечила економічну безпеку як самих під-
приємств, так і країни і її громадян на основі єдиної державної стратегії. 


