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ФОРМУВАННЯ ЗАСАД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УЧАСНИКІВ 
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

FORMATION OF THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 
OF PARTICIPANTS IN THE BANKING SECTOR 

OF THE NATIONAL ECONOMY

У статті проаналізовано фактори, які впливають на формування механізмів розвитку учасників 
банківського сектору національної економіки, які на відміну від існуючих, формуються на враху-
ванні вагових оцінок досліджуваних коефіцієнтів, отриманих із застосуванням експертного опи-
тування, що дозволяє не розглядати фактори, що є не вагомим у розрізі проведеного аналізу, та 
враховуючи чинники, що надають значну вагу у забезпеченні розвитку учасників банківського 
сектору національної економіки. Визначено, що банківський сектор функціонує неефективно без 
досягнення скоординованості з компонентами соціально-економічної системи. Під його діяль-
ністю, як основною складової фінансової системи держави та нормальне здійснення ним своїх 
функцій під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Ключові слова: засади розвитку, підприємства, банківських сектор, національна економіка, 
формування механізмів, розвиток.

В статье проанализированы факторы, влияющие на формирование механизмов развития 
участников банковского сектора национальной экономики, которые в отличие от существующих, 
формируются на учете весовых оценок исследуемых коэффициентов, полученных с примене-
нием экспертного опроса, позволяет не рассматривать факторы, является не весомым в разрезе 
проведенного анализа, и учитывая факторы, оказывающие значительный вес в обеспечении раз-
вития участников банковского сектора национальной экономики. Определено, что банковский 
сектор функционирует неэффективно без достижения скоординированности с компонентами 
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социально-экономической системы. Под его деятельностью, как основной составляющей финан-
совой системы государства и нормальное осуществление им своих функций под влиянием внеш-
них и внутренних факторов.

Ключевые слова: основы развития, предприятия, банковских сектор, национальная эконо-
мика, формирование механизмов, развитие.

The article deals with the interaction of capital markets and mobility of financial resources, which 
promote an efficient allocation of funds among industries that stimulate the development of market 
relations and positively affect the well-being of people's lives. A major role in ensuring a high level of 
capital activity among the spheres of economy and enterprises is played by the banking sector, which 
shows the growth of promising sectors and stimulates the decline of non-promising ones. The paper 
analyzes the factors that influence the effectiveness of the mechanisms of development of participants 
in the banking sector of the national economy, which, unlike the known ones, are formed on the basis 
of weight estimates of the studied coefficients obtained with the use of an expert survey that does not 
allow consideration of factors that are not important in the context of the conducted analysis, and taking 
into account the factors that play a significant role in ensuring the development of participants in the 
banking sector of the national economy. The author determines that the banking sector does not func-
tion effectively without achieving co-ordination with the components of the socio-economic system. 
In this case, the economic efficiency of the functioning of the banking sector implies the effectiveness 
of its activities as the main component of the financial system of the state and the normal exercise of 
its functions under the influence of external and internal factors. It is also worth noting that without 
exploring the essence, purpose, components, methods and tools of the banking sector it is impossible 
to ensure the steady growth of the national economy. The global financial crisis has a negative impact 
on the Ukrainian banking system. Because of this, topical issues are the financial stability of the domes-
tic banking sector in conditions of internal and external instability. It is impossible to solve this issue 
without studying the essence of the mechanisms of development of enterprises of the banking sector.

Key words: principles of development, enterprises, banking sector, national economy, formation of 
mechanisms, development.

Постановка проблеми. Досвід показує, що 
політика протекціонізму в більшості є виправ-
даною, бо необґрунтована ізоляція держави від 
світової економічної системи, унеможливлює 
напрацювання засад функціонування ефектив-
ної національної економіки.

Визнано, що банківський сектор економіки 
надає їй стабільність бо здатний до саморегу-
лювання темпів економічного зростання. Прак-
тика показує, що економічно розвинуті дер-
жави створили дієві механізми забезпечення 
економічного розвитку. Вони забезпечили 
сприятливі умови для розвитку підприємств 
банківського сектору. Тому зарубіжний досвід 
являє собою значний інтерес як для форму-
вання вітчизняних підприємств банківського 
сектору, так і для забезпечення безпеки націо-
нальної економіки, загалом.

Сьогодні, як ніколи важливим є вивчення 
формування механізмів розвитку підприємств 
банківського сектору, що пов’язано із необхід-
ністю забезпечення стабільного розвитку бан-
ківської системи і сприяння подальшого наро-
щування національної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробкою теорії механізмів розвитку підпри-
ємств банківського сектору займались багато 
вчених. Серед науковців, які займались про-
блемам формування механізмів розвитку під-
приємств банківського сектору національної 

економіки варто виділити таких науковців, 
як А. Вожжов [3], О. Вовчак [2], В. Марцин [6], 
С. Коваль [5], О. Павлишин [7], І. Плющ [8], 
М. Заюкова [4] та інші.

Мета статті. Полягає у визначення сутті та 
потреби у формуванні механізмів розвитку 
учасників банківського сектору для національ-
ної економіки в умовах ризик-орієнтованої 
економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для ґрунтовного дослідження формування 
механізмів розвитку підприємництва у банків-
ському секторі в Україні проведемо послідов-
ний аналіз головних показників діяльності бан-
ків в Україні за період з 2013 по 2017 рр. Варто 
зауважити, що інформація за 2017 р. є неповною 
і тому буде наводитись за травень. Для початку 
зазначимо, що протягом досліджуваного пері-
оду активи українських банків, виражені у наці-
ональній грошовій одиниці скорочуються, але 
темпи цією динаміки уповільнюються. Так, про-
тягом періоду з 2013 по 2016 рр. обсяги акти-
вів комерційних банків України зменшились 
на 48,4% або у абсолютному еквіваленті на 
491,3 млрд. грн. Більш детально описана дина-
міка наведена на рис. 1.

Як бачимо з рис. 1, у травні 2017 р., активи 
комерційних банків України зросли на 3,6 % або 
на 18,8 млрд. грн. Це дає змогу зробити припу-
щення про те, що національна банківська сис-
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тема починає виходи із кризи. Переломні тен-
денції за підсумками першого півріччя 2017 р. 
доводять ситуація на ринку банківських послуг 
починає покращуватись. Причиною цього може 
виступати стабілізація та укріплення гривні, а 
також пожвавлення підприємницької актив-
ності в Україні, що позитивно відобразилось на 
динаміці ВВП, яке на кінець 2016 р. зросло на 
2,24 млрд. дол. США порівняно із 2015 р.

Зростання активів комерційних банків у 
травні 2017 р. відбулось головним чином за 

рахунок збільшення зобов’язань. Так, зна-
чення цього показника за перше півріччя 
2017 р. зросли на 1,25 % порівно із значенням 
на кін. 2016 р. Динаміка власного капіталу про-
довжує зменшуватись і станом на 2017 р. скла-
дає 58,09 млн. грн., що на 12,2 млн. грн. або на 
17,3 % менше у порівнянні з кін. 2016 р. Дина-
міка власного капіталу та зобов’язань за період 
з 2013 по травень 2017 рр. наведена на рис. 2.

Як бачимо з рис. 2. частка зобов’язань у 
структурі активів комерційних банків є зна-

Рис. 2. Динаміка власного капіталу та зобов’язань комерційних банків України  
за період з 2013 по травень 2017 р., млн. грн.

Джерело: побудовано автором на основі даних [1]

Рис. 1. Динаміка активів комерційних банків України  
за період з 2013 по травень 2017, млн. грн.

Джерело: побудовано автором на основі даних [1]
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чно більшою за значення власного капіталу. 
У травні 2017 р. обсяг зобов’язань комерцій-
них банків перевищує власний капітал більше 
ніж у 8 разів, в той час, як станом на кін. 2013 р. 
цей показник становив 4,9. Динаміка значення 
відношення зобов’язань до власного капіталу 
у сукупних активах комерційних банків Укра-
їни за період з 2013 по травень 2017 р. наве-
дено на рис. 3.

 
Рис. 3. Динаміка відношення зобов’язань 
до власного капіталу у структурі активів 

комерційних банків України за період  
з 2013 по травень 2017 рр., част. од.

Джерело: побудовано автором на основі даних [1]

Як бачимо з рис. 3, протягом аналізо-
ваного періоду відношення зобов’язань до 
власного капіталу у активах комерційних 
банків зросло із 4,92 до 8,07, причому най-
більше зростання відбулось саме у першому 

півріччі 2017 р. Тому можна констатувати, що 
рівень надійності вітчизняних банків протя-
гом період з 2013 по травень 2017 р. знизився. 
Для більш глибокого аналізу необхідним 
є дослідити яким чином, комерційні банки 
використали залучені боргові кошти. З цією 
метою дослідимо динаміку обсягів кредитів 
виданих фізичним і юридичним особам про-
тягом аналізованого періоду (рис. 4).

Протягом останніх п’яти років (включно із 
2017 р.) обсяги кредитів, виданих юридичним 
і фізичним особам скорочуються. У травні 
2017 р. обсяг кредитів виданих фізичним осо-
бам становив 96,5 млрд. грн., в той час як у 
2013 р. цей показник дорівнює 144,6 млрд. грн., 
у відносному еквіваленті зменшення обся-
гів кредитування фізичних осіб становило 
33,28 %. Негативні тенденції також спостеріга-
ються для ринку кредитів юридичних осіб. За 
період з 2013 по травень 2017 р. обсяг креди-
тів, виданих юридичним особам зменшився на 
220,8 млрд. грн. або на 37,94 %.

На основі рис. 4, можна підсумувати, що 
обсяг кредитування юридичних осіб значно 
перевищує обсяг кредитів виданих юридичним 
особам. На основі цієї тенденції можна зробити 
висновок про те, що кредитування відіграє 
вагому роль у забезпеченні розвитку бізнесу 
в Україні. Крім цього можна зауважити, що у 
травні 2017 р. відбувається зростання обсягу 
виданих кредитів як фізичним так і юридич-
ним особам. Це свідчить про те, що додатково 
залучені кошти у травні 2017 р. були викорис-
тані для покриття дефіциту капіталу на фінансо-
вому ринку України, а також про те, що підпри-
ємницька активність за перше півріччя 2017 р. 

Рис. 4. Динаміка обсягів кредитів фізичних і юридичних осіб  
за період з 2013 по травень 2017 р., млн. грн.

Джерело: побудовано автором на основі даних [1]
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демонструє тенденцію на зростання. З метою 
визначення напрямків використання додатко-
вого залучених коштів комерційними банками 
протягом досліджуваного періоду з 2013 по тра-
вень 2017 р., на рис. 5 приведено порівняльну 
динаміку абсолютної зміни загального обсягу 
кредитів виданих комерційними банками Укра-
їни та абсолютної зміни загального обсягу 
зобов’язань за період з 2014 по травень 2017 р.

Як бачимо з рис. 5, динаміка абсолютної 
зміни обсягу зобов’язань та загального обсягу 
кредитів є корельованою протягом періоду з 
2014 по травень 2017 р., що свідчить про те, що 
значна частка додаткового залучених коштів 
була спрямована на видачу кредитів юридич-
ним і фізичним особам, які за останнє півріччя 
2017 р. зросли (див. рис. 4). Вагомим фактором 
успішності підприємництва у банківському сек-
торі відіграє ситуації на ринку депозитів. Це 
пов’язано з тим, що залучення коштів дозволяє 
розширювати обсяги кредитування та збіль-
шувати фінансовий результат. Тому аналіз 
динаміка обсягів кредитування не являється 
повним, якщо опустити дослідження динаміки 
обсягу депозитів. З цією метою на рис. 6 приве-
дено обсяги депозитів, залучених від юридич-
них та фізичних осіб комерційними банками 
України за період з 2013 по травень 2017 р.

На основі детального аналіз рис. 6, під-
сумуємо, що динаміка депозитів протягом 
досліджуваного періоду є спадаючою, проте у 
2016 р. та у травні 2017 р. темпи відтоку депо-
зитів із банків України уповільнюються. Більше 
того у травні 2017 р. спостерігається зрос-

тання обсягу депозитів одержаних вітчизня-
ними комерційними банками від юридичних 
та фізичних осіб. Хоча протягом досліджува-
ного періоду загальний обсяг депозитів скоро-
тився на 152,2 млрд. грн. або на 27,2%, у травні 
2017 порівняно із кінцем 2016 р. спостерігається 
зростання цього показника на 15,7 млрд. грн. 
або на 4,01%. Це дає підстави вважати упо-
вільнення відтоку депозитів із банківської 
системи України та наявність перших «симп-
томів» її відновлення. Головними причинами 
зростання обсягу депозитів можна вважати 
стабілізацію гривні, високі ставки (16-20% річ-
них) та націоналізацію ПриватБанку, що при-
звело до зростання частки державних банків 
на ринку банківських послуг до 57%, що під-
силило довіру населення до національної бан-
ківської системи. Варто зазначити, що якщо 
юридичні особи беруть значно більше креди-
тів ніж фізичні особи, то на противагу цьому 
результату, вітчизняні комерційні банки залу-
чають значно більше депозитів від фізичних 
осіб, а не від юридичних. Це зумовлено тим, 
що юридичні особи схильні використовувати 
вільні кошти для інвестицій у бізнес, а не для 
збережень на депонованих рахунках у банках. 

З метою деталізації отриманих результатів 
необхідним є дослідження різниці між депози-
тами та кредитами, оскільки джерелом креди-
тів часто виступають саме кошти, отримані як 
депозити. Для цього на рис. 7. приведено дина-
міку різниці між загальними значеннями обся-
гів кредитів та депозитів за період з 2013 по тра-
вень 2017 р.
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Рис. 5. Порівняльна динаміка абсолютної зміни загального обсягу кредитів  
та зобов’язань за період з 2013 по травень 2017 рр., млн. грн.

Джерело: побудовано автором на основі даних [1]
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На основі динаміки різниці між кредитами і 
депозитами за період з 2013 по травень 2017 р. 
можна підсумувати, що помітний тренд на ско-
рочення цього показника, що дає підстави при-
пускати, про збільшення частки депонованих 
коштів у кредитному портфелі банків.

Рис. 6. Динаміка депозитів залучених комерційними банками України  
за період з 2013 по травень 2017 р., млн. грн.

Джерело: побудовано автором на основі даних [1]

Рис. 7. Динаміка різниці між загальним обсягом кредитів та депозитів  
за період з 2013 по травень 2017 р., млн. грн.

Джерело: побудовано автором на основі даних [1]
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Таким чином, на основі детального аналізу 
загальних показників діяльності комерційних 
банків в Україні за період з 2013 по травень 
2017 р., можна відзначити, що банківська сфера 
в цілому переживає складні часи, оскільки 
сукупний фінансовий результат за досліджу-
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ваний період зберігає негативні значення, 
кількість банків продовжує скорочуватись, 
причому темпи цього процесу вимірюються 
в середньому одним банком за місяць. Най-
більш активними регіонами у сфері банківської 
діяльності є Київ, Харків, Дніпропетровськ 
Львів, останні протягом аналізованого пері-
оду втратили своє значення. Київ залишається 
єдиним містом де кількість банків вимірюється 
десятками, а не одиницями. Варто зауважити, 
що враховуючи особливості ведення бізнесу 
на території України, описана тенденція є 
болючою для національної економіки проте 
вона може служити початком її відновлення, 
оскільки більшість банків створюються з метою 
короткотермінового накопичення капіталу та 
швидкого розміщення наявних фінансових 
ресурсів. Можливо на зміну закритим устано-
вам прийде нова генерація українських банків, 
які активно інвестують у інновації та позиціону-

ють себе як надійні інститути із закордонними 
інвестиціями. Стабілізація національної гро-
шової одиниці та уповільнення темпів інфляції 
сприяють цьому.

Висновки з проведеного дослідження. 
Основним висновком, який варто зробити за 
підсумками аналізу є те, що частка державних 
підприємств у досліджуваному сегменті еко-
номіки зросла до 57%. Це буде мати негативні 
наслідки для економіки. Проте це дозволить 
відновити довіру населення до банківської сис-
теми, що призведе до збільшення обсягу депо-
зитів протягом першого півріччя 2017 р. та зрос-
тання величини виданих кредитів. Такі тенденції 
є притаманні, як для фізичних, так і для юридич-
них осіб. Загалом незважаючи на загальні бага-
торічні тренди скорочення активності у банків-
ському сегменті, протягом 2017 р. помітні перші 
«симпотоми» відновлення галузі, що є позитив-
ним явищем для національної економіки.
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