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Постановка проблеми. Трансформаційна функція 
банківської системи, що передбачає акумулювання 
тимчасово вільних грошових коштів для їх подаль-
шого інвестування та реалізації масштабних проек-
тів, в теперішній час в Україні працює неефективно 
внаслідок недостатнього ресурсного потенціалу бан-
ків, слабких передумов ефективного впровадження 
сучасних фінансових, комунікаційних і інформацій-
них технологій. Можливості потенційних вкладни-
ків у здійсненні вибору банку значно обмежуються 
через відсутність прозорої системи розкриття інфор-
мації щодо обліку, звітності та нагляду за діяльністю 
банків, що, в свою чергу, знижує потенціал банків-
ського сектора в умовах існування неповної і недо-
стовірної інформації на ринку банківських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-
гомий внесок в дослідження ринків з асиметрич-
ною інформацією було зроблено Дж. Стігліцом та  
Дж. Акерлофом [1, с. 93], які довели, що джерелом 
інформаційних асиметрій є несумісність інтересів 
економічних суб’єктів, які функціонують на ринку. 
Особливий науковий підхід щодо розуміння асиме-
трії інформації відображено також в працях Ф. Міш-
кіна, Р. Фергюсона [2, с. 6], які вважають її іма-
нентною рисою функціонування фінансової системи. 
Сучасні тенденції та проблеми розкриття інформації 
банками України знайшли відображення в наукових 
працях і українських дослідників таких як: В.І. Ри-
чаківська [3, с. 4], Л.П. Снігурська [4, с. 46] та ін. 
Оцінюючи накопичені наукові здобутки вчених, слід 
відмітити, що переважна більшість праць присвяче-
на порядку складання та надання фінансової звіт-

ності, а також розкриттю кількісних показників в 
фінансовій звітності. Втім, основні чинники та при-
чини, що впливають на розповсюдження неякісної 
інформації на ринку банківських послуг все ще за-
лишається невирішеними і вимагають глибшого до-
слідження як у теоретичному, так і в організаційно-
прикладному аспектах.

Метою дослідження є розвиток науково-практич-
них підходів щодо врахування асиметрії інформації 
на ринку банківських послуг.

У сучасних умовах переходу від індустріально-
технічного розвитку економіки до інформаційного, 
недостатніми є тільки знання та вміння, які отрима-
ні одноразово. Експоненціальний розвиток зовніш-
нього середовища вимагає значних змін, пов’язаних 
зі зростанням обсягів інформації, що потребує оцін-
ки, аналізу та переробки, тому проблема асиметрії 
інформації набуває особливої наукової та практичної 
значимості, а подолання асиметричності інформації 
стає нагальною світовою тенденцією в останні роки.

Дослідженням асиметричного розподілу інфор-
мації на ринку фінансових послуг приділяли увагу 
багато зарубіжних вчених-економістів. Так, Нобе-
левська премія у 1996 році по економіці була прису-
джена В. Вікрі і Дж. Міррлісу [5, с. 165], які вперше 
розвинули теорію поведінки економічних суб’єктів 
в умовах асиметричної інформації. Вагомий вне-
сок у розвиток теоретичних основ інформаційної 
асиметрії було зроблено американським науковцем 
Дж. Акерлофом [1, с. 93], який також отримав пре-
мію у 2001 році за аналіз ринків з несиметричною 
інформацією.
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Під асиметрією інформації слід розуміти недосто-
вірний розподіл інформації між учасниками ринку. 
При цьому у науковому середовищі наголошується, 
що ринок володіє інформацією стосовно перехресно-
го розподілу ознак таким чином, що кожен учасник 
оцінюється як володар певної характерної інформа-
ційної ознаки [1, с. 94]. 

Асиметрія інформації на ринку банківських по-
слуг має ряд специфічних ознак, серед яких: двосто-
ронній характер неналежного розкриття інформації 
як з боку банку, так і з боку клієнта; поглиблений 
характер інформаційної асиметрії внаслідок зміни 
ситуації на ринку, зокрема погіршення макроеко-
номічної кон’юктури; навмисне приховування не 
тільки банком, а й клієнтом правдивої інформації та 
створення інформаційних бар’єрів, а також різні під-
ходи до «відбору інформації» на ринку.

Основні чинники, що зумовлюють існування аси-
метрії інформації, представлені на рис. 1.
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Рис. 1. Основні чинники, що визначають 
інформаційну асиметрію на ринку

Розглянемо більш детально зазначені вище чин-
ники.

Зрозуміло, що достовірна і повна інформація про 
економічні вигоди на ринку банківських послуг не 
може бути загальнодоступною, оскільки обізнаність 
вимагає наявності певних факторів, в першу чергу, 
адекватних професійних навичок та значних тран-
сакційних можливостей.

Банки володіють значними обсягами інформації і 
тому можуть навмисно приховувати інформацію від 
інших учасників ринку. Саме цей аргумент і був вра-
хований нами при обґрунтуванні того факту, що від 
поведінки керівництва та власників банку залежить 
розповсюдження навмисно викривленої інформації. 

По-перше, банки володіють значно більшими об-
сягами інформації стосовно ситуації на ринку бан-
ківських послуг, що пояснюється наступним:

– банки як інститути платіжної системи, що мають 
доступ до кредитної історії позичальників, отримують 
інформацію щодо їх діяльності не тільки з даних, на-
даних третьою стороною, але й виходячи з власноруч 
зібраного і обробленого великого обсягу інформації 
стосовно поточної діяльності позичальників;

– між банком і його клієнтами встановлюються 
довготривалі стосунки, завдяки яким банк має в сво-
єму розпорядженні надійні відомості про їхнє фінан-
сове становище;

– банки отримують неофіційну інформацією на 
основі довгострокових відносин, а з огляду на неофі-
ційний характер цієї інформації, тільки банкір може 
нею скористатися, що забезпечує йому перевагу перед 
іншими учасниками на ринку банківських послуг.

По-друге, банки, виходячи з довгострокових від-
носин та існуючої кредитної історії позичальників, 
витрачають менше коштів на збір та аналіз додатко-
вої інформації щодо здійснення кредитних операцій 
та швидше приймають рішення щодо фінансування 
певного проекту, що забезпечує банкам ще одну пе-
ревагу на ринку банківських послуг.

По-третє, банківська кредитна угода є інформа-
ційним сигналом для інших учасників ринку щодо 
надійності позичальника.

Тому вважаємо, що саме банки формують певне 
інформаційне поле не тільки для споживачів банків-
ських послуг, але й для інших учасників ринку – 
страхових компаній, інвестиційних фондів, рейтин-
гових агентств тощо. Саме це, на нашу думку, можна 
вважати однією з запорук забезпечення стабільного 
функціонування ринку. І намагання власників бан-
ків проводити операції на ринку з підвищеною до-
хідністю водночас перекладаючи підвищений ризик 
на споживачів є типовим проявом наявності інфор-
маційних переваг в однієї зі сторін банківської угоди 
і існуванням проблеми морального ризику.

Згідно з основними положеннями агентської тео-
рії, в умовах неповної інформації для клієнтів банку 
як володарів капіталу важливим є делегування час-
тини функцій по прийняттю рішень саме банку. Слід 
звернути увагу на нові можливості, що відкривають-
ся в цьому випадку перед клієнтами щодо скоро-
чення витрат щодо збору інформації. Зниження цих 
витрат є найважливішим мотивом для появи іннова-
цій у банківських послугах. Дійсно, для споживачів 
фінансових послуг неможливо самостійно управля-
ти капіталом з використанням сучасних фінансових 
технологій, адже це вимагає багато часу, великих 
професійних знань, досвіду і точного розуміння зміс-
ту складних операцій.

Враховуючи існування проблеми асиметрії інфор-
мації на ринку банківських послуг та необхідності 
контролю над позичальниками або проектами, банки 
традиційно виконують на ринку функцію інститутів 
делегування моніторингу. Але, на нашу думку, ді-
яльність банку по моніторингу и кредитуванню та-
кож створює проблему стимулювання їх надійної ді-
яльності. Зазначена проблема є типовою агентською 
проблемою, яка пов’язана з ситуацією морального 
ризику, що означає неможливість для вкладника ви-
значити реальні зусилля банку по моніторингу та до-
ступу до інформації, що отримується ним, а також 
існування можливості прихованих дій банка як аген-
та-посередника щодо штучного заниження виплат по 
операціям, що належать вкладникам. Агентська про-
блема означає необхідність «моніторингу монітора» 
і є причиною появи у вкладників особливих агент-
ських витрат, або, точніше, – витрат делегування.

Враховуючи існування проблеми асиметрії інфор-
мації на ринку та необхідності контролю над пози-
чальниками, банки традиційно виконують на ринку 
функцію інститутів делегування моніторингу. В той 
же час на основі досліджень, здійснених Дугласом В. 
Даймондом [6, с. 393], можна стверджувати про зна-
чний потенціал для отримання ефекту масштабу. На 
нашу думку, банки можуть більш якісно виконувати 
функцію моніторингу, виходячи зі своїх можливос-
тей мінімізувати витрати на моніторинг.

Найбільше умисно викривляється інформація 
при наданні таких банківських послуг, як кредитні, 
страхові та депозитні послуги. Так, при отриманні 
позички в банку клієнт не володіє достатньою ін-
формацією щодо ряду факторів, що характеризують 
якість кредитної послуги, а саме: розмір ефективної 
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ставки, можливість пролонгації договору, тарифи 
щодо обслуговування кредиту, реальний строк роз-
гляду заявки на кредит тощо. При наданні страхо-
вих послуг банк може не розповсюджувати інформа-
цію щодо афільованих страхових компаніях, а також 
чітко не визначати види страхових випадків. При 
розміщення вкладу клієнт банку наражається на ри-
зик недостовірності даних щодо комісійних платежів 
при знятті та зарахуванні нових сум у відділеннях 
банку або взагалі в інших банках.

Окремим чинником, що може впливати на інфор-
маційний ринок є швидкий розвиток інтернет-кому-
нікацій. Безперечним є той факт, що значний стиму-
люючий вплив на еволюцію ринку банківських послуг 
здійснюють розвиток технологій, інновацій, конкурен-
ція. Зокрема, завдяки впровадженню сучасних техно-
логій під час роботи з клієнтами в режимі «онлайн» 
через Інтернет, технічні трансакційні витрати банків 
скоротилися, водночас зросла частка розповсюдження 
заздалегідь неправдивої інформації, а також шахрай-
ських дій по відношенню банку, клієнтів тощо.

Ще одним каналом розповсюдження асиметрич-
ної інформації є оприлюднення фінансовими ком-
паніями на своїх офіційних сайтах недостовірної 
фінансової інформації щодо свого фінансового ста-
ну. Гостро ця проблема постала під час розгортання 
кризи 2007-2008 рр., коли виявилися неплатоспро-
можними потужні фінансові конгломерати Lehman 
Brother, AIG, Dexia, Kauphting, NorthenRocks, 
Fortis, Merill Lynch. 

Проблема подання та оприлюднення недостовір-
ної інформації виявилася актуальною і для банків 
України. Аналіз показників фінансової звітності 
банків, в яких була запроваджена тимчасова адміні-
страція на протязі 2009-2011 рр., тобто в посткризо-
вий період, довів, що показники більшості банків за 
квартал до введення тимчасової адміністрації відпо-
відали показникам в цілому по відповідній групі, а 
в деяких випадках навіть були кращими [7, с. 242].

Для подальшого дослідження, було здійснено ана-
ліз показників звітності банків України, в яких тим-
часова адміністрація була введена в 2012 році, а про-
цедуру ліквідації було розпочато в 2013 р. – це АТ 
«БАНК ТАВРИКА» і АТ «ЕРДЕ БАНК».

Було розраховано десять основних показників:
- відношення статутного капіталу до власного ка-

піталу;
- прибутковість активів;
- відношення власного капіталу до зобов’язань;
- відношення статутного капіталу до активів; 

- відношення статутного капіталу до активів;
- відношення чистого прибутку до активів;
- відношення депозитів до статутного капіталу;
- відношення депозитів до власного капіталу;
- відношення обсягів наданих кредитів до обсягів 

залучених депозитів;
- частка резервів під кредитні операції в загаль-

них обсягах активів.
Результати розрахунків основних показників 

звітності АТ «БАНКУ «ТАВРИКА» представлені в 
таблиці 1.

Слід зазначити, що тимчасову адміністрацію в АТ 
«БАНК «ТАВРИКА» було запроваджено на період з 
21.12.2012 по 20.03.2013 рр. До введення тимчасової 
адміністрації банк мав показники забезпеченості ка-
піталом на рівні банків третьої групи. З введенням 
тимчасової адміністрації власний капітал банку став 
від’ємним, сформовані під кредитні операції ризики 
резерви зросли з 2 до 38%, банк став збитковим, різко 
зменшилася сума коштів фізичних та юридичних осіб. 

Беззаперечним є те, що банки володіючи значни-
ми обсягами, є володарями унікальної інформації 
на ринку, яка має бути належним чином розповсю-
джена і донесена до споживачів банківських послуг. 
Тому інформаційна асиметрії залежить, в першу чер-
гу, від поведінки банків як учасників ринку банків-
ських послуг і саме вони задають моделі і обсяги ре-
алізації інформації.

Серед основних причин наведення банками аси-
метричної інформації є недосконала система корпо-
ративного управління та відсутність контролю з боку 
акціонерів банку, непрофесіоналізм працівників 
банку, неналежне виконання своїх функціональних 
обов’язків керівництвом банку. Останні чинники мо-
жуть бути розцінені не тільки як результат неупе-
редженої поведінки персоналу, а й певні шахрайські 
дії з умисним приховуванням «поганих новин» для 
користувачів банківських послуг.

Таким чином, різна архітектоніка взаємовідносин 
банк-клієнт по-різному буде впливати на розвиток 
ринку банківських послуг, причому негативні ефек-
ти асиметрії інформації впливатимуть на всіх учас-
ників, що володіють суттєвим обсягом інформації, 
якість і достовірність якої є різною. Саме асиметрія 
інформації є головною причиною недовіри клієнтів 
до окремих банків, а недостатній рівень розкриття 
узагальнюючої банківської інформації, що має міс-
це в фінансовій звітності банків України, унемож-
ливлює ранню діагностику проблемності цих банків 
з боку наглядових органів.

Таблиця 1
Показники АТ «БАНКУ «ТАВРИКА» до та після введення тимчасової адміністрації [8]

 
01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013

банк по ІІІ групі банк по IІІ групі банк по IІІ групі банк по IІІ групі

Статутний капітал/ Власний 
капітал 0,805 1,039 0,772 1,014 0,828 1,028 -0,50 1,507

Чистий прибуток* 100%/ 
Активи 0,008 0,076 0,008 0,199 0,013 0,181 -41,21 -0,825

Власний капітал/ Зобов’язання 0,084 0,137 0,086 0,141 0,094 0,138 -0,202 0,127

Статутний капітал/Усього 
активів 0,063 0,125 0,061 0,125 0,071 0,125 0,132 -0,253

Власний капітал/Усього активів 0,078 0,12 0,079 0,123 0,086 0,121 -0,412 -0,008

Чистий прибуток/Активи 0 0,001 0 0,002 0 0,002 -0,412 -0,008

Депозити/ Статутний капітал 8,598 4,513 8,985 4,393 8,241 4,594 8,502 3,589

Депозити/Власний капітал 6,924 4,689 6,933 4,454 6,82 4,724 -4,437 5,41

Кредити/Депозити 1,209 0,985 1,23 1,005 1,232 0,985 0,872 0,907

Резерви під кредитні операції, 
у % до активу 2,225 6,389 2,121 6,351 2,239 6,124 38,111 6,753
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Української академії банківської справи Національного банку України

СТВОРЕННЯ РАДИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ  
ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Стаття присвячена визначенню необхідності створення в структурі державного апарату, спеціального виділеного органу для 
контролю за державним боргом. Цей орган – Рада з питань управління зовнішнім боргом країни. У статті проаналізовано досвід 
європейських країн, а саме Великобританії та Португалії. На основі аналізу успішного функціонування в цих країнах подібного 
органу нами визначено основні повноваження Ради, запропонований варіант її структури. У статті також виділено основні функції 
Ради та її підпорядкованість державним органам влади.

Ключові слова: зовнішній державний борг, управління боргом, обслуговування зовнішнього боргу, кредити міжнародних 
організацій, Національний банк України, Аудиторська палата України, агентство з питань управління боргом, структура боргових 
запозичень.

Сыч Н.А. СОЗДАНИЕ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК НЕОБХОДИМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Статья посвящена определению необходимости создания в структуре государственного аппарата, специального выделенного 
органа для контроля за государственным долгом. Этот орган – Совет по вопросам управления внешним долгом страны. В статье 
проанализирован опыт европейских стран, а именно Великобритании и Португалии. На основе анализа успешного функциони-
рования в этих странах подобного органа нами определены основные полномочия Совета, предложен вариант ее структуры. 
В статье также выделены основные функции Совета и его подчиненность государственным органам власти.

Ключевые слова: внешний государственный долг, управление долгом, обслуживание внешнего долга, кредиты 
международных организаций, Национальный банк Украины, Аудиторская палата Украины, агентство по управлению долгом, 
структура долговых заимствований.

Sych N.A. ESTABLISHMENT OF THE MANAGEMENT OF EXTERNAL DEBT AS A NECESSARY COMPONENT OF THE 
MORDEN STATE

The article is devoted to defining the need to create the structure of the state apparatus, the Designated Authority to control the 
public debt. This body – the Council for the management of external debt. The article analyzes the experience of European countries, 
namely the United Kingdom and Portugal. Based on the analysis of successful operation in these countries such authority, we have 
identified the main powers of the Council, a suggestion of its structure. The article also highlights the main functions of the Council and 
its subordination to the civil authorities.

Keywords: foreign debt, debt management, external debt, loans from international organizations, National Bank of Ukraine, the 
Audit Chamber of Ukraine, the agency for debt management, debt structure.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції світо-
вого розвитку економіки є доказом високого рівня 
взаємозалежності окремих національних економік 
від світового господарства в цілому. Залучення дер-
жавою зовнішніх позик зумовлено нестачею власних 
фінансових ресурсів, підтримки національної валю-
ти, необхідністю фінансування бюджетного дефіци-
ту. На сьогоднішній день, в умовах нагромаджень 
зовнішнього державного боргу, проблема ефективно-
го управління ним – це насамперед питання еконо-
мічної безпеки держави. В Україні це є в основно-
му компетенцією департаменту державного боргу в 
складі Міністерства фінансів України. З огляду на 

те, що в Україні відсутній єдиний базовий закон, 
який би визначав суть ефективного управління зо-
внішнім державним боргом, проблема створення 
спеціального окремого органу держави з управління 
боргом становиться все більш актуальною. Зважаю-
чи на те, що обсяги зовнішнього боргу постійно зрос-
тають. Його структура та застосовувані інструменти 
на різних етапах його використання – змінюються, 
нам не обійтись без створення єдиного державного 
органу – агентства з питань управління зовнішнім 
державним боргом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок в дослідження питання управління зо-


