
15

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВСТУП
Банківська система будь�якої країни має забезпе�

чувати перерозподіл вільних ресурсів суб'єктів госпо�

дарювання та загальне зростання грошової маси в обо�

роті.
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THE CURRENT STATE OF THE BANKING SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

Надано основні кількісні показники розвитку банківського сектору економіки України: кількість

банків, включених до Державного реєстру; кількість банків, що мають ліцензію; кількість дію"

чих банківських установ; кількість банків з іноземним капіталом; кількість банків у режимі

ліквідації тощо. Розглянуто розгалуженість банківської мережі в країні, в тому числі в розрізі

всіх регіонів. Наведено динаміку активів банківської системи в Україні та головні причини вияв"

лених тенденцій. Визначено структуру банківських активів. Проаналізовано динаміку та струк"

туру банківських ресурсів України із зазначенням вірогідних наслідків виявлених тенденцій.

Здійснено оцінку динаміки та структури доходів і витрат банківського сегменту економіки Ук"

раїни. Визначено основні фінансові результати діяльності банківського сектору національної

економіки: чистий прибуток (збиток), рентабельність активів, рентабельність капіталу, чисту

процентну маржу. Надано рекомендації щодо покращення стану розвитку банківської системи

України.

Basic quantitative indicators of the banking sector of Ukraine's economy are provided: the number

of banks included in the State Register; the number of banks licensed; the number of operating banks;

the number of banks with foreign capital; the number of banks in distress and more. The branching

of the banking network in the country, including in the context of all the regions is consider. Dynamics

of assets of the banking system in Ukraine and the main causes of the observed trends is given.

Structure of banking assets is determined. The dynamics and structure of bank resources Ukraine

analyzed indicating the probable consequences of the identified trends. Assessment of the dynamics

and structure of revenues and expenditures of the banking sector of economy of Ukraine carried

out. Basic financial results of the banking sector of the national economy determined: net income

(loss), return on assets, return on equity, net interest margin. Recommendations to improve the

state of development of the banking system of Ukraine is given.
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Від стабільного розвитку банківського сектору знач�

ною мірою залежить ефективність функціонування на�

ціональної економіки, можливості підвищення її конку�

рентоспроможності та інтеграції у світовий економічний

простір.
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Дослідженнями особливостей розвитку банківської

системи України займалися такі вітчизняні науковці, як:

О. Андросова, О. Барановський, І. Благун, О. Вовчак,

М. Глущенко, І. Дрозд, О. Другов, Л. Дудинець, В. Дуд�

ченко, О. Жам, Н. Задорожнюк, А. Єпіфанов, О. Каль�

ченко, В. Кравець, В. Міщенко, Л. Примостка, О. Ревер�

чук, В. Степанова, Ю. Тисячна, І. Хандюк, І. Чернявсь�

кий, Н. Шелудько та інші.

Однак у деяких роботах проаналізовано лише ок�

ремі аспекти розвитку банківського сектору еконо�

міки: стан активів і зобов'язань та особливості уп�

равління проблемними активами, або обсяг наданих

кредитів та залучених депозитів, або показники

ліквідності тощо. Окремі праці перелічених вчених

містять дещо застарілі статистичні дані або словес�

не подання статистичної інформації без наочного її

оформлення, а в деяких роботах відсутнє відобра�

ження показників розвитку банківської системи в ди�

наміці, що не дозволяє зробити якісних висновків

про існуючі тенденції. Загалом, у багатьох роботах

відсутній комплексний підхід до оцінювання стану

розвитку банківського сектору національної еконо�

міки.

В умовах економічної нестабільності та серйозних

кризових явищ в Україні питання щодо нинішнього ста�

ну розвитку банківського сегменту національної еконо�

міки є вкрай актуальними.

ПОСТАНОВА ЗАВДАННЯ
Завданнями статті є аналіз основних кількісних по�

казників розвитку банківського сектору економіки Ук�

раїни, оцінка розгалуженості банківської мережі, розг�

ляд динаміки й структури активів та пасивів, доходів і

витрат банківської системи України і головних причин

виявлених тенденцій, визначення основних фінансових

результатів діяльності банківського сектору національ�

ної економіки, надання рекомендацій щодо покращен�

ня стану його розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Банківська система України включає Національний

банк України, інші банки, а також філії іноземних банків,

що створені і діють на території країни [1].

Враховуючи важливість банківського сектору для

економіки країни, виникає необхідність у постійному мо�

ніторингу його стану розвитку на основі аналізу певно�
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Таблиця 1. Кількісні показники розвитку банківського сектору в Україні

Джерело: побудовано автором за даними [2].
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Таблиця 2. Кількість філій банків у межах Україні

Джерело: побудовано автором за даними [2].
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го набору показників, які доцільно розглядати в ди�

наміці.

Розглянемо основні кількісні показники розвитку

банківського сектору української економіки за останні

6 років (табл. 1).

Так, кількість банків, що знаходяться у Державно�

му реєстрі, скоротилася на 8,08%, починаючи з 2011

року, і становила 182 банки за станом на 1 листопада

2016 року. Тенденція щодо скорочення спостерігалася

і відносно банків, що мають банківську ліцензію — 42%

за 2011—2016 роки. Загальне число діючих банків змен�

шилося на 43%.

Зі всієї кількості діючих банків число таких, що ма�

ють іноземний капітал, скоротилося на 24,5% і станом

на 01.11.2016 року банків з іноземним капіталом налічу�

валося лише 40, хоча на кінець 2011 року їх кількість

складала 53. Однак, при цьому, частка іноземного ка�

піталу у статутному капіталі банків загалом зросла на
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Таблиця 3. Кількість діючих структурних підрозділів банків у розрізі регіонів України
станом на 01.07.2016 року

Джерело: побудовано автором за даними [2].

Джерело: побудовано автором за даними [2].
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Таблиця 4. Динаміка активів банківської системи України, млн грн.
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32,7%. Отже, іноземні акціонери поки що остаточно не

втратили зацікавленості до українських банків.

Важливою характеристикою стану банківської сис�

теми країни є розгалуженість мережі філій банків (табл.

2) та діючих структурних підрозділів банків (табл. 3). Як

бачимо з таблиць, кількість банківських філій в країні

зменшилася в 4,7 рази — з 451 філії у 2011 році до 96

філій у 2015 році. Скорочення кількості філій, звичай�

но, є негативною тенденцією, оскільки свідчить про ви�

мушеність банків зменшити адміністративні видатки з

метою економії.

За кількістю діючих структурних підрозділів в ме�

жах України лідирують Київська область та м. Київ —

16,6%, Дніпропетровська область — 8,9%, Харківсь�

ка — 7,4%, Одеська — 7,2%, та Львівська — 6,8% від

загального числа (табл. 3).

Динаміку активів банківської системи України про�

стежимо за даними таблиці 4.

Отже, загальна сума активів банківської системи за

період 2012—2015 років зросла майже на 19% і скла�

ла на 1 січня 2016 року 1 254 385 млн грн. Таке збільшен�

ня відбулося, передусім, за рахунок зростання корес�

пондентських рахунків в інших банках — на 65%, нада�

них кредитів суб'єктам господарювання — на 35%, об�

сягу готівки та банківських металів — на 27%. Збільшив�

ся обсяг вкладень у цінні папери — майже на 127%.

Обсяг кредитів, наданих фізичним особам, зменшився

на 12,8%, приблизно на стільки ж скоротився за дослі�

джуваний період обсяг коштів у Національному банку

України — на 12,5% (табл. 4).

Зростання розміру наданих кредитів в 2013—2014 ро�

ках І. Дрозд пояснює швидким знеціненням національ�

ної валюти, а не зростанням кредитної активності. При

цьому зниження кредитної активності банків автор на�

зиває виправданим явищем в результаті погіршення

фінансових можливостей позичальників, падіння купі�

вельної спроможності населення, відсутності фінансо�

вих можливостей здійснювати виплати по заборговано�

стях [3, с. 231].

Негативною тенденцією стало стрімке збільшення

частки простроченої заборгованості у загальній сумі

кредитів — на 130% за 2012 — 2015 роки. Це було ви�

кликано нестабільністю економічного середовища та

значною девальвацією національної валюти у 2014 році,

що призвело до суттєвого підвищення боргового наван�

таження на позичальників [4].

Однак, як зазначає І. Благун, зростання обсягу акти�

вів банківської системи не виступає критерієм її надій�

01.01.2016 .
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Рис. 1. Структура активів банківської системи України на початок 2016 р., %
Джерело: побудовано автором за даними [2].
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Таблиця 5. Динаміка ресурсів банківської системи України, млн грн.

Джерело: побудовано автором за даними [2].
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ності та привабливості для інвесторів. Більш важливим

показником може слугувати спроможність банківської

системи ефективно використовувати наявні активи [4].

Саме тому необхідно розглянути структуру банків�

ських активів (рис. 1).

У структурі активів банків України станом на

01.01.2016 року найбільшу питому вагу мали надані кре�

дити — 71,2%, вкладення у цінні папери — 14,7%, ко�

респондентські рахунки в інших банках — 9,6%, кошти

в НБУ — лише 2%.

Загальний обсяг ресурсів банківської системи Укра�

їни збільшився майже на 19% за 2012—2015 роки (табл.

5).

Збільшення обсягу ресурсів стало можливим за ра�

хунок підвищення розміру статутного капіталу — на

20%, та банківських зобов'язань — на 28%. Обсяг

коштів суб'єктів господарювання збільшився на 70,5%,

а коштів фізичних осіб — лише на 27%. При цьому, по�

чинаючи з 2014 року, обсяг строкових коштів суб'єктів

господарювання почав зменшуватися. Це сталося з при�

чини вимушеності підприємств вилучати строкові депо�

зити для фінансування їх поточної діяльності. Відбуло�

ся також скорочення строкових вкладів фізичних осіб,

що було спричинено зниженням реальних доходів та

зростанням рівня інфляції [4].

Як видно з таблиці 5, обсяг регулятивного капіта�

лу банківської системи України в досліджуваному пе�

ріоді зменшився на 26,6%. Відповідно, зменшився і

рівень достатності регулятивного капіталу, на 32,6%.

Отже, знизилася можливість покриття негативних

наслідків різноманітних ризиків, а також забезпечен�

ня захисту вкладів та фінансової стабільності банків

загалом.

У структурі ресурсів банків України найбільшу пи�

тому вагу на початок 2016 року займали кошти фізич�

них осіб — 31%, кошти суб'єктів господарювання тро�

хи менше — 25,3%. На долю капіталу припадало лише

8,3%. За досліджуваний період відхилення частки ка�

піталу у структурі склало 6,4 пунктів у бік зменшення,

частки зобов'язань — 6,4 пункти, але із зворотнім зна�

ком (табл. 6).

Загальний обсяг доходів банківської системи Ук�

раїни збільшився у досліджуваному періоді на 39,5%,

і склав в 2015 році 199 193 млн грн. Слід зазначити,

що найбільш суттєві позитивні зміни спостерігалися

у розмірі результату від торговельних операцій — в

5,4 разів, в обсязі інших доходів — в 4,4 рази, та сумі

повернення списаних активів — в 3 рази. Обсяг вит�

рат збільшився на 76,6% і становив в 2015 році 265

793 млн грн., що перевищило розмір доходів.

Найбільш значне збільшення стосувалося такої статті

витрат, як відрахування в резерви — 213,7%, коміс�

ійних витрат — 90,3%, та процентних витрат —

61,5%. Найсуттєвіше зменшення спостерігалося за

такою статтею витрат, як сплата податку на прибуток

— 133,5% (табл. 7).

У структурі доходів банків України на протязі дослі�

джуваного періоду процентні доходи займали найбіль�

  01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

, 
 

, 2016 
 2012  

 14,7 15,0 15,1 11,2 8,3 -6,4 
'  ,  : 85,3 85,0 84,9 88,8 91,7 6,4 
 '   17,7 18,0 18,4 19,8 25,3 7,6 
   29,0 32,3 33,9 31,6 31,0 2,0 
,  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Таблиця 6. Структура ресурсів банківської системи України, %

Джерело: побудовано автором за даними [2].

 
/   2011  2012  2013  2014  2015 * 

 
 

, 
2015  

2011 ., % 
.  142 778 150 449 168 888 210 201 199 193 39,5 

1.   113 352 117 547 129 932 151 257 135 145 19,2 
2.   18 473 21 161 24 974 28 276 28 414 53,8 

3. 
   

 3 993 3 231 3 304 15 511 21 490 438,2 
4.    5 726 5 798 5 112 10 093 9 567 67,1 
5.   622 1 053 2 404 2 165 2 729 338,7 
6.    612 1 659 3 162 2 899 1 848 202,0 

.  150 486 145 550 167 452 263 167 265 793 76,6 
1.   59 506 68 204 80 881 97 171 96 079 61,5 
2.   3 072 3 080 3 975 4 889 5 846 90,3 
3.    15 861 13 199 12 319 15 579 12 991 -18,1 

4. 
  
 34 327 37 265 40 672 44 614 36 742 7,0 

5.    36 508 23 423 27 975 103 297 114 541 213,7 
6.   1 212 379 1 630 -2 383 -406 -133,5 

Таблиця 7. Динаміка доходів та витрат банківської системи України, млн грн.

Джерело: побудовано автором за даними [2].

Примітка: * Без урахування неплатоспроможних банків.
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шу частку — 67,8% у 2015 році. Тобто кредитування

залишається основним напрямом діяльності банків.

Наступною за величиною була частка комісійних до�

ходів — на рівні 14%. Питома вага результату від тор�

говельних операцій у загальній сумі банківських доходів

складала 10,8% у 2015 році. Частка інших операційних

доходів становила 4,8% (рис. 2).

У структурі витрат банківської системи України

найбільшою була частка відрахувань в резерви —

43,1% у 2015 році, значна частка припадала також на

долю процентних витрат — 36,1%, а питома вага за�

гальних адміністративних витрат становила 13,8%

(рис. 3).

Наприкінці проаналізуємо основні фінансові показ�

ники діяльності банківської системи (табл. 8).

Від'ємний результат функціонування банківської

системи впродовж досліджуваного періоду було зафі�

ксовано за підсумками 2011, 2014 та 2015 років, причо�

му розмір збитку за останні роки суттєво збільшився —

з майже 53 млрд грн. у 2014 році до 66,6 млрд грн. у

2015 році. Від'ємний фінансовий результат у 2014 —

2015 роках було отримано, передусім, у зв'язку зі знач�

ним збільшенням обсягу відрахувань у резерви на ви�

падок можливих втрат від активних операцій (див. табл.

7).

Як зазначають Л. Дудинець та М. Глущенко, голов�

ною причиною збитковості банківської системи Украї�

ни є занадто високий обсяг проблемних активів у за�

гальній структурі банківських активів, що включають

проблемні кредити, проблемні вкладення у цінні папе�

ри та проблемну дебіторську заборгованість [5, с. 131,

135].

За твердженням Ю. Тисячної, збитковість діяльності

банківської системи досить негативно впливає на забез�

печення безперервності здійснення відтворювальних

процесів банків та обмежує їх можливості інвестувати

кошти в економіку країни [6, с. 48].

Прибуток, що було зафіксовано у 2012 та 2013 ро�

ках, можна пояснити ліквідацією деяких проблемних

банків. Рентабельність активів та капіталу, що можна

прослідкувати з таблиці 8, також знижувалась і на по�

чаток 2016 року склала �5,46% та �51,91% відповідно.

Поступове зменшення чистої процентної маржі призве�

ло до її значення у 3,11% на початку 2016 року, отже,

2015 1,4 0,94,8

10,8

14,3
67,8

 

 

 
 

  

 

 

Рис. 2. Структура доходів банківської системи України у 2015 році, %

Джерело: побудовано автором за даними [2].

2015 

2,2

4,9

43,1

13,8

36,1
 

 

  

 

  

Рис. 3. Структура витрат банківської системи України в 2015 році, %

Джерело: побудовано автором за даними [2].
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  01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 
  ( ),  

 .  -7 708 4 899 1 436 -52 966 -66 600 

 , % -0,76 0,45 0,12 -4,07 -5,46 
 , % -5,27 3,03 0,81 -30,46 -51,91 

  , % 5,11 4,38 3,84 4,11 3,11 

Таблиця 8. Фінансові результати діяльності банківського сегменту
економіки України

Джерело: побудовано та розраховано автором за даними [2].

ефективність здійснюваних активних операцій банків

скоротилась.

ВИСНОВКИ
Банківський сектор України на сьогодні знаходить�

ся у досить складному стані. Існує низка проблем, се�

ред яких, у першу чергу, слід назвати: низький рівень

довіри до банківської системи, значний розмір проблем�

ної заборгованості, скорочення обсягу строкових вкла�

дів фізичних та юридичних осіб, зменшення величини

регулятивного капіталу, збитковість діяльності, від�

сутність розробленого дієвого механізму управління

ризиками тощо.

Виходячи з вищезазначеного, можна розробити

наступні рекомендації для покращення стану розвитку

банківського сектору української економіки:

— створення сприятливих умов для іноземних

інвесторів з метою недопущення їх виходу з банкі�

вської системи, оскільки саме завдяки ним вдаєть�

ся зберігати певну стабільність та протистояти

кризі;

— державний контроль за часткою іноземного ка�

піталу в статутному капіталі українських банків, що доз�

волить підтримувати вітчизняних інвесторів;

— підвищення конкурентоспроможності банків із

вітчизняним капіталом;

— підвищення довіри до банківської системи з боку

вкладників, а також покращення репутації банків за ра�

хунок, передусім, стабілізації курсу національної валю�

ти, розробки налагодженої системи обов'язкового га�

рантування вкладів, зміцнення банківської системи шля�

хом її санації тощо;

— активізація кредитування банками реального сек�

тору економіки з метою скорочення обсягів проблем�

ної заборгованості;

— удосконалення нормативно�правової бази, що

регулює банківську діяльність, та закріплення на зако�

нодавчому рівні механізмів управління банками в умо�

вах кризових явищ;

— підвищення інвестиційної привабливості банкі�

вської системи;

— посилення інноваційного розвитку банківського

сектору економіки.

Більш глибоке вивчення всіх існуючих проблем

у розвитку банківського сегменту української еко�

номіки може стати предметом подальших дослі�

джень.
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