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кредитні ризики, за підтриманням достатнього рівня ліквідності 
та платоспроможності з метою виконання зобов’язань.
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Проблеми вдосконалення діяльності 
банківської системи України в умовах 

ринкової трансформації економіки
Банківська система України нині є одним з найбільш розвинутих 

елементів господарського механізму. Саме банки відіграють основну 
роль в утворенні оптимального середовища для мобілізації і 
в ільного перели ву  к а п іт а л ів , н агром ад ж ен н і ко ш тів  д ля  
структурної перебудови економ іки , приватизац ії і розвитку 
підприємництва. Враховуючи це, зрозуміло, що успіх реалізації 
заходів з ри н ково ї тран сф орм ац ії екон ом іки  зал еж и ть  від 
ефективної, надійної роботи банківської системи й, насамперед, від 
можливостей подолання негативних наслідків фінансової кризи в 
країні.

Кризові явищ а, головні причини яких леж ать, передусім, у 
площині неефективної бюджетної політики, а також  практичної 
відсутності необхідних  стр у кту р н и х  реф орм  д ля  п ідйом у 
виробництва, позначилися в першу чергу на діяльності комерційних 
банків. Так, тільки за період з 13.08.98 по 1.10.98 (загострення 
кризи) втрати кап італ у  банківських  установ становили 687 
млн.дол., тобто 34% . Відплив вкладів населення за цей період 
склав 378 млн.грн. або 12%. Втрати короткотермінової ліквідності 
банків у зв ’язку  з конверсією ОВДП у КОВДП оцінюються НБУ в 
700 млн.грн. Це визначає необхідність прийняття ряду заходів у 
сфері регламентування різних аспектів діяльності банківської 
системи, що можна сформулювати у вигляді наступних пропозицій.

По-перше, для забезпечення стабільності ресурсної бази банків 
необхідні надійні гарантії збереження вкладів не лише фізичних, а
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й юридичних осіб. З огляду на це слід розглянути питання про 
можливості запровадження максимальної величини депозиту, 
повернення якого за будь-яких умов гарантується державою чи 
відповідним гарантійним міжбанківським фондом, діяльність якого 
контролюється державними органами.

По-друге, необхідно спростити юридичні процедури злиття і 
поглинання банків з тим, щоб покращити фінансовий стан тих з 
них, як і мають проблемні активи, за рахунок банків, що працюють 
ефективніше, а не за рахунок держави, що може мати місце в разі 
банкрутства тієї чи іншої кредитної установи.

По-третє, в умовах загострення кризових явищ  на фінансовому 
ри н ку  необхідно розробити ю ридичну процедуру утворення 
міжбанківських об’єднань (свого роду «пулів»), учасники яких 
зобов’язувалися б виконувати платіжно-кредитні зобов’язання 
один одного. При цьому такі об’єднання бажано створювати з різних 
за розмірами банків як  на регіональному, так і на міжрегіональному 
рівні.

Р еал ізац ія  вказаних заходів є необхідною умовою не лише 
збереж ення кош тів підприєм ств і населення, а й подолання 
загальної тенденції виробничого спаду у всіх галузях економіки.
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Деякі актуальні проблеми 
банківської системи України

Те, що стан банків У країни є дзеркальним  відображенням 
економіки, а стан, особливості економіки, її конкурентоспромож
ність є основою високоліквідної банківської системи, є аксіомою, 
що має досить важливе значення для України.

Керівники держави це прекрасно розуміють, тому проблеми 
банківської системи порушуються при перш ій можливості на 
нарадах , конф еренціях, зустрічах з представниками світової


