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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

У статті охарактеризовано сучасний етап розвитку банківської системи України в контексті дер-
жавної участі в капіталі банків. Проаналізовано основні показники діяльності банків України за 
2009–2017 рр. Досліджено зміни у структурі банківської системи, пов’язані з перерозподілом частки 
державного та іноземного капіталу. Обґрунтовано негативні наслідки збільшення іноземного капі-
талу в банківській системі. Розглянуто структуру статутного капіталу банків. Проведено аналіз роз-
поділу за групами банків активів, зобов’язань та власного капіталу, у результаті якого виявлено, що 
станом на 01.07.2017 року найбільша частка активів та зобов’язань належить банкам із державною 
участю, а найбільша частка власного капіталу – банкам іноземних банківських груп. Визначено спе-
цифічні риси банківської системи України та зроблено спробу окреслити перспективи її розвитку, 
які, зокрема, зумовлені зростаючою часткою державної власності в банківській системі.

Ключові слова: банк, банк із державною участю, державна участь у капіталі, банк з іноземним 
капіталом, банківська система, зобов’язання, активи, власний капітал.

В статье охарактеризован современный этап развития банковской системы Украины в кон-
тексте государственного участия в капитале банков. Проанализированы основные показатели 
деятельности банков Украины за 2009–2017 гг. Исследованы изменения в структуре банковской 
системы, связанные с перераспределением доли государственного и иностранного капитала. 
Обоснованы негативные последствия увеличения иностранного капитала в банковской системе. 
Рассмотрена структура уставного капитала банков. Проведен анализ распределения по группам 
банков активов, обязательств и собственного капитала, в результате которого выявлено, что на 
01.07.2017 года наибольшая доля активов и обязательств принадлежит банкам с государственным 
участием в капитале, а наибольшая доля собственного капитала – банкам иностранных банков-
ских групп. Определены специфические черты банковской системы Украины и сделана попытка 
очертить перспективы ее развития, которые, в частности, обусловлены растущей долей государ-
ственной собственности в банковской системе.

Ключевые слова: банк, банк с государственным участием, государственное участие в капитале, 
банк с иностранным капиталом, банковская система, обязательства, активы, собственный капитал.

Постановка проблеми. Банківська система, 
яка суттєво впливає на розвиток реального 
сектору економіки, акумулюючи і перерозпо-
діляючи тимчасово вільні кошти, відіграє про-
відну роль у стимулюванні соціально-еконо-
мічного зростання та фінансової стабільності.  
Саме тому актуальним питанням є аналіз сучас-
ного етапу розвитку банківської системи Укра-
їни з акцентуванням уваги на зміні частки дер-
жавного та іноземного капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження банківської системи України зна-
йшло відображення у працях таких науков-
ців, як Д.М. Гладких [1], Л.О. Примостка [2; 3], 
М.І. Диба [3], І.В. Краснова [3], О.С. Деревко [4],  
Л.Л. Лазебник [5] та інші. Незважаючи на 
значну кількість публікацій, потребує більш 
детального аналізу сучасний стан вітчизняної 
банківської системи та виокремлення її специ-
фічних рис.

Мета дослідження – проаналізувати сучасні 
тенденції розвитку банківської системи України 
в контексті визначення частки державної влас-
ності в капіталі банків. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Банківська система України є цілісною 
та сформованою структурою, яка загалом 
характеризується значними позитивними 
змінами та відповідає світовим стандар-
там. Сучасний етап її розвитку, що розпо-
чався з 01 січня 2014 року та триває дотепер, 
пов’язаний зі стрімко зростаючою часткою 
державного капіталу в банках і характери-
зується проявами нестабільності соціально-
економічного середовища. 

Для детальної характеристики сучасного 
етапу розвитку вітчизняної банківської сис-
теми проведемо порівняльний аналіз основних 
показників діяльності банків з 2009 року до 
01 жовтня 2017 року (табл. 1). 
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З таблиці 1 видно, що за період з 01 січня 
2009 р. до 01 жовтня 2017 р. зменшилася у понад 
два рази кількість діючих банків у банківській 
системі України (зі 181 до 88 банків за підсумками 
третього кварталу 2017 року), що свідчить про 
очищення банківської системи від неплатоспро-
можних фінансово-кредитних установ. Так, упро-
довж 2014–2017 рр. в Україні були віднесені до 
категорії неплатоспроможних 92 банки. Зокрема, 
у 2014 році віднесено до неплатоспроможних 
33 банки, у 2015 році – 30 банків, у 2016 році – 
21 банк, за десять місяців 2017 року – 8 банків від-
несено до категорії неплатоспроможних.

Також варто проаналізувати зміни у струк-
турі банківської системи України, що пов’язані 
з присутністю іноземного капіталу. Як зазна-
чають науковці, присутність на банківському 
ринку значної частки банків з іноземним капі-
талом може нести в собі різноманітні ризики 
та загрози банківській системі країни. Ці ризики 
пов’язані з потенційним занепадом вітчизняних 
банків в умовах загострення конкуренції з іно-
земцями, що мають значно 
більше можливостей 
користуватися дешевими 
ресурсами материнських 
банків, курсових коливань 
іноземних валют як у світі, 
так і в Україні, потенційного 
впливу нерезидентів на 
прийняття важливих еко-
номічних рішень (зокрема, 
вибору об’єктів кредиту-
вання в Україні) [11]. 

Станом на 01 жовтня 
2017 року в Україні функ-
ціонує 25 банків з інозем-
ним капіталом (що в два 
рази менше, порівнюючи 
з 01 січня 2009 року, коли 
функціонувало 53 банки), 
у тому числі 17 банків зі 

Таблиця 1 
Основні показники діяльності банків України за 2009–2017 рр.

Показник 01.01. 
2009

01.01. 
2010

01.01. 
2011

01.01. 
2012

01.01. 
2013

01.01. 
2014

01.01. 
2015

01.01. 
2016

01.01. 
2017

01.10. 
2017

Кількість діючих банків 181 180 175 175 174 180 145 117 96 88
з них: з іноземним  
капіталом 53 51 55 53 53 49 51 25 25 25

у т.ч. зі 100% іноземним 
капіталом 17 18 20 22 22 19 19 17 17 17

Активи (млрд. грн.) 926,1 880,3 942,1 1054,3 1127,2 1278,1 1316,9 1254,4 1256,3 1280,7
Власний капітал  
(млрд. грн.) 119,3 115,2 137,7 155,5 169,3 192,6 148,0 103,7 123,8 168,7

Зобов’язання (млрд. грн.) 806,8 765,1 804,3 898,8 957,9 1085,5 1168,8 1150,7 1132,5 1112,0
Чистий прибуток / збиток 7,2 –38,4 –13,0 –7,7 6,0 1,4 –33,1 –66,6 –159,4 3,3

Джерело: складено автором на основі даних [6; 7; 8; 9]

100%-м іноземним капіталом. Максимальне 
значення частка іноземного капіталу у бан-
ківській системі України мала за підсумками 
2014 року і становила 35,2% від загальної кіль-
кості банків, а за підсумками першого півріччя 
2017 року вона становила 28,4% (рис. 1).

За досліджуваний період із 2009 по 2017 рік 
значно змінювалася частка іноземного капіталу 
у статутному капіталі банків (рис. 1): із 36,7% ста-
ном на 01 січня 2009 року до свого історичного 
максимуму 48,9% станом на 01 січня 2017 року. 
При цьому найбільш суттєве зростання показ-
ника частки іноземного капіталу у статутному 
капіталі банківської системи України відбулося 
у 2015–2016 років, що пов’язане, зокрема, з вихо-
дом із ринку значної кількості банків із капіта-
лом українського походження [10].

Слід відзначити, що станом на 01 липня 
2017 року частка іноземного капіталу у статут-
ному капіталі банків зменшилася до 34,4%.  
На нашу думку, цю позитивну для банківської 
системи тенденцію варто пов’язувати з актив-
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Рис. 1. Динаміка присутності банків з іноземним капіталом  
в Україні за 01.01.2009 – 01.07.2017 рр., %

Джерело: складено автором на основі даних [6; 7; 8; 9]
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ною підтримкою державою банків із державною 
участю. Так, упродовж 2008–2016 років обсяг 
капіталізації державних банків становив близько 
87,9 млрд. грн. [4, с. 8]. Для порівняння – увесь 
статутний капітал банків з державною часткою 
наприкінці 2016 року становив 130,7 млрд. грн., а 
наприкінці червня 2017 року його було збільшено 
у понад два рази і він вже становив 264,1 млрд. грн.

Серед вітчизняних і зарубіжних науковців 
немає єдності у поглядах щодо значення іно-
земного капіталу у банківській системі, що 
потребує більш детальних досліджень та зосе-
редженої уваги до цього питання. На нашу 
думку, існують значні протиріччя між інтер-
есами іноземних суб’єктів господарювання 
та політикою уряду держави, цілями соціально-
економічного розвитку та завданнями, які сто-
ять перед банківською системою.

Збільшення частки іноземного капіталу, 
а відповідно, зниження частки державного 
та національного капіталу у банківській системі 
приводить до:

– підвищення ризиків фінансової дестабілі-
зації;

– втрати важелів впливу на національну 
банківську систему;

– обмеження суверенітету реалізації стра-
тегії вітчизняної банківської системи;

– стримування (гальмування) реалізації 
національних економічних пріоритетів (еконо-
мічної політики держави);

– впливу іноземних суб’єктів господарювання 
на перерозподіл власності та активів як окремих 
підприємств, так і цілих галузей економіки;
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– неврахування у діяльності банків пріори-
тетних потреб соціально-економічного роз-
витку держави;

– посилення диспропорцій у розвитку наці-
ональної економіки. 

Крім того, свідченням важливості питання 
присутності іноземного капіталу у вітчизня-
ній банківській системі є той факт, що Націо-
нальним банком України з 01 січня 2016 року 
ви окремлено окремі групи: «Банки з держав-
ною часткою», «Банки іноземних банківських 
груп» та «Банки з приватним капіталом». 

Зважаючи на це, вважаємо за доцільне про-
аналізувати зміну частки іноземного капіталу 
в банківській системі України порівняно з част-
кою державної власності та національним капі-
талом (рис. 2).

На рисунку 2 можемо простежити стрімке 
збільшення частки державної власності у статут-
ному капіталі банків із 20,6% станом на 01 січня 
2009 року до 60,6% станом на 01 липня 2017 року. 
Ця тенденція насамперед пов’язана з націоналі-
зацією ПАТ КБ «Приватбанк», а також із докапі-
талізацією інших банків із державною часткою.

Тенденцію до збільшення державної частки 
в банківському капіталі слід оцінити позитивно 
з погляду підвищення фінансової стійкості банків-
ської системи загалом, однак практика показує, 
що державні банки не завжди ефективні, а управ-
лінські рішення нерідко приймаються під дією не 
економічних, а політичних чинників [2, с. 112].

Водночас очевидним є зменшення частки 
вітчизняного капіталу в статутному капіталі бан-
ків України з 42,7% за підсумками 2008 року до 

5% за підсумками першого пів-
річчя 2017 року, що є наслідком 
зменшення числа вітчизняних 
банків та свідчить про низьку 
конкурентоспроможність бан-
ків із національним капіта-
лом. Так, сукупний статутний 
капітал банків із вітчизняним 
приватним капіталом станом 
на 01 липня 2017 року стано-
вив 20,4 млрд. грн., для порів-
няння: банків з іноземним 
капіталом – 144,7 млрд. грн., 
а банків з державною влас-
ністю – 130,7 млрд. грн.

Зважаючи на це, логічним 
є продовження дослідження 
загальної ситуації у банків-
ській системі України шляхом 
аналізу динаміки власного 
капіталу банків. Як зазначає 
вчений, «абсолютний розмір 
власного капіталу є найголо-
внішим окремо взятим показ-

Рис. 2. Структура статутного капіталу банківської системи 
України (01.01.2009 – 01.07.2017 рр., %)

Джерело: складено автором на основі даних [7; 9]
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ником «здоров’я» та надійності банку, адже 
капітал є своєрідною «подушкою безпеки» 
і захистом від впливу негативних зовнішніх 
та внутрішніх чинників як для самого банку, 
так і для його клієнтів» [1, с. 17]. Так, за 2017 рік 
відбулося збільшення власного капіталу бан-
ків України на 36,3%, або на 44,9 млрд. грн., 
і станом на 01 жовтня 2017 року він становив 
168,7 млрд. грн. Якщо порівнювати цей показ-
ник із початком 2009 року, то його збільшення 
становило 49,4 млрд. грн., або на 41,4%. 

Слід відзначити, що недостатні темпи віднов-
лення капіталізації банківської системи України 
приводять до погіршення фінансової стійкості як 
окремих банків, так і банківської системи зага-
лом [11]. З погляду бухгалтерського обліку бан-
ківський капітал є залишковою вартістю активів 
після вирахування всіх банківських зобов’язань. 
Таким чином, чим більший розмір власного 
капіталу, тим надійнішим є банк [1, с. 21].

Іншим важливим показником, представленим 
у таблиці 1, що характеризує сучасний фінансо-
вий стан банківської системи України, є величина 
загальних активів. Так, з 01 січня 2009 року до 
01 жовтня 2017 року загальна сума активів бан-
ківської системи України зросла на 38,3%, або на 
354,6 млрд. грн., і зараз становить 1280,7 млрд. грн. 
Слід зазначити, що механічне збільшення порт-
феля активів ще не гарантує адекватного зрос-
тання прибутковості банку. Потрібний додатковий 
аналіз якості нових активів. Так само і скорочення 
активів не є однозначно негативним, адже скоро-
чуватися (виводитися поза баланс або списува-
тися) можуть проблемні активи, натомість обсяг 
якісних активів паралельно з цим може залиша-
тися на існуючому рівні або навіть зростати [1, с. 17].

Аналізуючи загальні зобов’язання бан-
ків України, слід відзначити, що упродовж 
2009 року відбулося їх зменшення на 5%, або 
41,7 млрд. грн., що є свідченням зниження довіри 
населення до банків та вилучення коштів із бан-
ків. Уже упродовж 2010–2014 років відбулося 
поступове відновлення тенденцій до зростання 
банківських зобов’язань, як наслідок продума-
ної депозитної стратегії банків відбулося роз-
ширення кредитно-інвестиційного потенціалу.  
Так, станом на 01 січня 2014 року загальний обсяг 
зобов’язань по банківській системі України ста-
новив 1085,5 млрд. грн., що свідчить про зрос-
тання на 41,9%, або на 320,4 млрд. грн. (порів-
няно з 01 січня 2010 року). Однак вже упродовж 
2015–2017 років під впливом негативних тенден-
цій в економіці загалом, зростаючих панічних 
настроїв серед населення (зокрема, через виве-
дення з ринку 92 банків упродовж останніх чоти-
рьох років) відбулося зниження загальних обся-
гів зобов’язань на 4,9% (порівняно з 01.01.2015 р.) 
до 1112,0 млрд. грн. станом на 01 жовтня 2017 р. 

Завершуючи аналіз загального сучасного 
стану банківської системи України, розглянемо 
як один із ключових показників діяльності бан-
ків абсолютний розмір фінансового резуль-
тату – прибуток (збиток) банківської системи. 
Так, із таблиці 1 можемо бачити, що упродовж 
2009–2011 років, 2014–2016 років вітчизняна 
банківська система мала значні збитки, що 
пов’язані здебільшого з наслідками фінансово-
економічної кризи, погіршенням платоспро-
можності позичальників, а також із нестабіль-
ною військово-політичною ситуацією на півдні 
та сході України в останні роки тощо. Беззапе-
речним є той факт, що від’ємний фінансовий 
результат банківської системи негативно впли-
ває на фінансову безпеку держави. 

Однак свідченням поступового віднов-
лення позитивної динаміки у розвитку банків 
є той факт, що за підсумками трьох кварталів 
2017 року банківська система України вперше 
з 2015 року вийшла на прибуток. Так, загальний 
чистий прибуток банків за 9 місяців 2017 року 
становив 3,3 млрд. грн., що є в 2,4 рази більшим 
порівняно з 2013 роком, але у 2,2 рази меншим 
порівняно з 2008 роком.

Таким чином, аналіз зміни чисельності 
діючих банків, частки іноземного, державного 
та приватного вітчизняного капіталу в банків-
ській системі України, аналіз активів, власного 
капіталу, зобов’язань та фінансового резуль-
тату діяльності дають лише узагальнену харак-
теристику фінансового стану банків. Для більш 
детальної характеристики банків із державним, 
приватним вітчизняним та іноземним капіта-
лом проаналізуємо їх активи, зобов’язання 
та власний капітал (табл. 2) залежно від поділу 
на групи банків (за класифікацією Національ-
ного банку України на 2017 рік). 

З наведених у таблиці 2 даних видно, що 
з-поміж трьох груп банків (банків із держав-
ною часткою, банків іноземних банківських 
груп та банків із приватним капіталом) най-
більша частка активів та зобов’язань належить 
банкам із державною часткою, що становить 
55,6% та 57,6% відповідно. Це є свідченням 
зростаючої ролі банків із державним капіталом 
як у сфері залучення коштів, так і у здійсненні 
активних операцій.

Щодо частки власного капіталу у загальному 
капіталі банківської системи, то провідна роль 
належить саме банкам іноземних банківських 
груп, частка яких становить 42,8%, що ще раз 
підтверджує наявність значно більших фінансо-
вих ресурсів іноземних банків. 

З проведеного аналізу можемо дійти висно-
вку про вагому роль державного капіталу в бан-
ківській системі України. Адже за підсумками 
першого півріччя 2017 року у банків із держав-
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ною часткою знаходиться 55,6% активів, 57,6% 
зобов’язань та 39,9% власного капіталу банків-
ської системи України. На думку вчених, країни, 
де частка держави в банківському секторі зали-
шається досить суттєвою, кризові явища хоч 
і мали місце, проте їх наслідки не настільки зна-
чні, аби перерости в банківську кризу [3, с. 30].

Банкам іноземних банківських груп станом 
на 01.07.2017 року належить 31,7% активів, 30,3% 
зобов’язань та 42,8% власного капіталу, що 
свідчить про одну із провідних позицій цих бан-
ків у всіх сферах надання банківських послуг.  
Адже через значну кількість виведених зі ринку 
банківспоживачі банківських послуг більше 
довіряють саме банкам з іноземним капіталом. 

Щодо третьої групи банків – банків із при-
ватним капіталом, то їм належить найменша 
частка як в активах – 12,7%, так і в зобов’язаннях 
та власному капіталі банківської системи зага-
лом (12,1% та 17,3% відповідно). Наявність у бан-
ківській системі України працюючих банків із 
низьким рівнем власного капіталу, а особливо 
банків із від’ємним капіталом, формує ризик 
як для клієнтів і вкладників цих банків, так 
і для держави загалом, адже у разі виведення 
з ринку недостатньо капіталізованих банків 
витрати з відшкодування коштів населення на 
їхніх рахунках будуть покладені на Фонд гаран-
тування вкладів фізичних осіб [11].

Проведений аналіз статистичних даних ще 
раз підтвердив попередньо викладені припу-
щення щодо вагомої ролі банків із державною 
участю у функціонуванні та розвитку вітчизня-
ної банківської системи. В Україні вагома частка 
банків з державною участю, які потенційно спро-
можні (враховуючи дані про їх статутний капітал, 
активи та зобов’язання) виконувати належні їм 
функції фінансування стратегічно важливих, але 
непривабливих для приватного капіталу проек-
тів [5, с. 159]. Однак можемо стверджувати про 
недостатній власний капітал банків із державною 
часткою щодо іноземних банків для здійснення 
повномасштабних соціально-економічних зру-
шень в країні (власний капітал банків іноземних 
банківських груп на 4,1 млрд. грн. більший, ніж 

Таблиця 2 
Аналіз показників діяльності банків України за групами (станом на 01.07.2017 р.)

Показник
Активи Зобов’язання Капітал

млрд. грн. % млрд. грн. % млрд. грн. %
Банки з державною 
часткою 686,3 55,6 630,3 57,6 55,9 39,9

Банки іноземних 
банківських груп 390,8 31,7 330,7 30,3 60 42,8

Банки з приватним 
капіталом 156,3 12,7 132 12,1 24,2 17,3

Всього 1233,3 100 1093,1 100 140,2 100
Джерело: складено автором на основі даних [6; 9]

державних банків, і становить 60 млрд. грн. ста-
ном на 01.07.2017 року).

На підставі проведеного дослідження осно-
вних показників діяльності банків України, змін 
у структурі статутного капіталу банків, їх акти-
вів та зобов’язань, пов’язаних зі зміною частки 
державної власності в банках, можемо виокре-
мити специфічні риси, притаманні банківській 
системі України на сучасному етапі її розвитку:

– низька капіталізація вітчизняної бан-
ківської системи, що, зокрема, може бути 
пов’язано і з нестабільною економічною та полі-
тичною ситуацією, низьким рівнем захисту 
прав власності, прав споживачів та кредиторів, 
а також недосконалою системою корпоратив-
ного управління в банках;

– низький рівень прибутковості банків вна-
слідок високого рівня негативно класифікова-
них активів;

– низька кредитна активність банків, що 
пов’язано як із відсутністю надійних та плато-
спроможних позичальників, так і з високими 
відсотковими ставками;

– звуження доступу до зовнішніх ринків 
капіталу, що може бути зумовлено частковим 
виходом іноземних фінансових груп із банків-
ського ринку України; 

– обмежені можливості банків із приват-
ним українським капіталом щодо збільшення 
їхнього капіталу як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках;

– значне збільшення частки держави в капі-
талі банків;

– низька фінансова грамотність та недовіра 
споживачів банківських послуг.

Спробуємо окреслити перспективні 
напрями розвитку банківської системи Укра-
їни. На нашу думку, основні завдання, що на 
сучасному етапі розвитку стоять перед банків-
ською системою, це: підвищення рівня капіта-
лізації банків із державним та приватним укра-
їнським капіталом; покращення захисту прав 
споживачів банківських послуг та кредиторів; 
вирішення проблеми неякісних активів бан-
ків; використання кращого іноземного досвіду 
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у сфері корпоративного управління в банках; 
підвищення фінансової грамотності населення 
та рівня довіри до банківської системи.

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведене дослідження свідчить про значні 
позитивні зрушення у розвитку вітчизняної 
банківської системи, однак накопичені упро-

довж багатьох років внутрішні дисбаланси 
її функціонування потребують вирішення.  
Крім того, у зв’язку зі зростаючою роллю дер-
жавного капіталу у вітчизняній банківській сис-
темі вважаємо за доцільне визначення оптималь-
ної частки державної участі в капіталі банків, що 
й стане наступним етапом дослідження автора.
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Ogorodnyk V.V.

DEVELOPMENT OF MODERN UKRAINIAN BANKING SYSTEM

The banking system in Ukraine is a powerful source of social and economic transformations in 
the country. Banks – which accumulate and redistribute temporary financial resources – are able to pro-
vide a major part of loan and investment resources necessary for the country’s economic development.

Ukrainian banking system has gone a long way of changing, developing and establishing a mo dern 
system of banking financial services, which answer international standards of banking activities.  
Nowadays, under the conditions of tough competition in the national banking sector, which are prede-
termined by integration and globalization processes and global financial crises, one of the most impor-
tant tasks the Ukrainian banking system is facing is to restore its pre-crises parameters so as to boost 
socio-economic development.

The purpose of the present research is to analyse the modern stage of Ukrainian banking system 
development in the context of the state share in the banks’ capital.

The main indicators of Ukrainian banks activity from 2009 to 2017 are analysed; changes in the struc-
ture of the Ukrainian banking system predetermined by redistribution of the state and foreign capital 
shares are concentrated on; the negative consequences of the foreign capital increase in the Ukrai-
nian banking system are dwelt upon; the structure of the banks’ authorized share capital is considered; 
the distribution of assets, liabilities, and stock by bank groups (based on NBU classification) is deter-
mined; the perspectives of further banking system development are outlined.

The research makes it possible to determine specific features of the modern Ukrainian banking system, 
which are mainly predetermined by the growing share of the state ownership in the banking system.

Key words: bank, bank with state share, state share in the bank’s capital, bank with foreign capital, 
banking system, liabilities, assets, stock.


