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горія, яка має певну структуру та механізм фун-
кціонування. В той же час на інвестиційний ри-
нок впливають безліч факторів, що визначають 
подальший його розвиток. Особливості розвитку 
українського інвестиційного ринку полягають у 
недостатності інвестиційних інститутів та визна-
чаються високою ризикованістю. 
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УДК 336.01.75 Г. О. Дорошенко 

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Анотація. У статті аналізується сучасний стан банківської системи України та сконцентровані у цьому 
секторі тенденції, які несуть потенційну загрозу не тільки для банківської системи, а й мають макроеко
номічне значення. На підставі цього аналізу зроблено висновки про необхідність створення концепції пріори
тетного розвитку національного банківського капіталу та зниження рівня доларизації економіки країни. 

Ключові слова: банки з іноземним капіталом, регулятивний капітал, ризики, адекватність капіталу, 
національні інтереси, середні і малі банки. 

Summary. In the article the presentday state of the Ukrainian banking system and as well as the tendencies 
concentrated in this field, which not only threaten the banking system, but are of macroeconomic value, have been 
analyzed. On the basis of the above analysis conclusions on the necessity to create a concept of priority development 
of the national banking capital and decrease of the country’s economy dollarization level have been made. 

Key words: banks with a foreign capital, risks, adequacy of capital, national interests, middle and small banks. 

Постановка проблеми. Жорсткі умови сьогоден- функціонування фінансового сектора, і провідні 
ня змушують увесь світ готуватися до нових умов країни вже схвалили початок глобальної реформи, 
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результатом чого стали нові міжнародні стандарти 
нагляду за банківською діяльністю «Базель III» [1]. 

Серйозні заходи щодо оздоровлення бан-
ківського сектора вже реалізуються в Україні, 
проте значна їх частина ініціюється міжнародни-
ми фінансовими організаціями, цілі яких не зав-
жди співпадають з національними інтересами 
країн реципієнтів [2, с. 112]. Крім того, на поточ-
ний момент у банківській системі України іно-
земний капітал займає більше 40 відсотків, най-
впливовішими у цій групі є західні і російські 
банки, що теж треба враховувати при розробленні 
концепції розвитку банківської системи України. 
Така концепція повинна бути побудована дуже 
швидко і якісно, від цього буде залежати відро-
дження національної економіки через збільшен-
ня кредитування й інвестицій у промисловість, 
науку і аграрний сектор нашої країни. Основни-
ми пунктами цієї концепції повинно бути ство-
рення ефективної банківської системи, яка спи-
рається на вітчизняний капітал, і підпорядкуван-
ня інтересів іноземного капіталу, що працює в Ук-
раїні, пріоритетам національного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень. Питання впливу 
іноземного капіталу на ефективність грошово-кре-
дитної та банківської системи аналізували: Е. Берг, 
Е. Бернштейн, Сокорро Хейзен, Дж. А. Хансон, 
П. Хонохан. Проте аспект проблеми, що розгля-
дається у цій статті, лише недавно постав перед 
вітчизняною економікою, тому на науковому рівні 
він не знайшов відповідного розгляду. Ці питання 
розглядають в роботах аналітики-практики: В. Ге-
єць, О. Сугоняко, тому на поточний момент, вра-
ховуючи актуальність цього питання, постала не-
обхідність у комплексному розгляді питання вдос-
коналення структури банківської системи. 

Мета статті полягає у розгляді сучасного ста-
ну банківської системи України, основних тен-
денцій, що впливатимуть на її розвиток у най-
ближчий час, і на цій основі — розробці рекомен-
дацій відносно пріоритетів розвитку банківсько-
го сектора і відновлення ефективної взаємодії між 
банками та їх клієнтами. 

Основні результати дослідження. Фундаменталь-
ною внутрішньою проблемою вітчизняних банків 
є те, що у сукупності вони не створюють єдину 
систему, яка спрямована на досягнення певної мети. 
Банки України залишаються сукупністю банківсь-
ких установ і на поточний момент не відповідають 
класичному висловлюванню про те, що банки — це 
кровоносна системи держави, вони не реалізують 
єдину політику і їх діяльність не спрямована на 
розвиток національної економіки. Для аналізу при-
чин такого явища доцільно класифікувати банки за 
двома ознаками: загальноприйнятим поділом на 
групи залежно від величини капіталу і залежно від 
національної приналежності капіталу банків. На 
1.03.2011 р. в Україні діє 176 банків. У групі най-
більших банків — 17, у другій групі — 22, третя — 

21 і четверта група — 115 банків («Банк Ринкові 
Технології» не подано у розподілі банків за гру-
пами). Серед діючих банків — 55 з іноземним ка-
піталом, частка іноземного капіталу у статутно-
му капіталі банків складає 40,4 %. Кількість 
банків зі 100 %-м іноземним капіталом у країні — 
20 [3]. Кожна класифікація дає можливість по-
різному характеризувати банківські групи, проте 
у межах кожної з них є своя проблема, вирішен-
ня яких дозволить створити реальну банківську 
систему, яка не тільки регулюється з одного цен-
тру на підставі єдиної законодавчо-нормативної 
бази, а й реалізує єдині цілі і спрямовує діяльність 
на розвиток української економіки. 

Щодо проблеми існування великої кількості 
банків з невеликим обсягом капіталу, то Нацбанк 
намагається вирішити цю проблему шляхом 
підвищення вимог до величини регулятивного 
капіталу. Національний банк видав постанову 
№ 273, згідно з якою мінімальний регулятивний 
капітал банків повинен скласти 120 млн. грн. вже 
з 1 січня 2012 року [4]. З одного боку, держава 
наголошує на необхідності розвитку малого та 
середнього бізнесу, а з іншого — НБУ приймає 
рішення, спрямовані на усунення з ринку малих 
і середніх банків. Можна зробити припущення, 
що НБУ пішов на цей шаг з метою збільшення 
прозорості діяльності банківської системи через 
зменшення кількості банків. Але уроки кризи 
показують, що високий рівень регулятивного 
капіталу не рятує банки від проблем. Прикладом 
цього є Укрпромбанк, регулятивний капітал якого 
був у 16 разів вищий від встановленої зараз норми. 

Малі банки на сьогодні є стійкішими, ніж 
великі — по співвідношенню капіталу до активів 
і капіталу до внесків населення четверта група 
знаходиться на першому місці серед усіх груп 
банків, а третя — на другому. Частка рефінансу-
вання НБУ в структурі зобов’язань невеликих 
банків удвічі менша, ніж у крупних, крім того, 
запас ліквідності, як на момент кризи, так і за-
раз, істотно вищий, ніж у цілому по системі [3]. 

Якщо орієнтуватися на міжнародні стандарти 
то нові норми, затверджені Базельським комітетом 
з банківського нагляду («Базель III»), визначили 
етапи збільшення капіталу — з 2013-го по 2018 рік. 
Такі ж темпи зростання капіталу доцільно встано-
вити і для банків третьої та четвертої груп в Україні. 
Більш швидкі темпи нарощування регулятивного 
капіталу можуть призвести до певних маніпуляцій 
з боку банків, що спростує саму ідею збільшення 
капіталу задля підвищення надійності і стійкості 
банку. «Базель III» значну увагу приділяє регулю-
ванню показника адекватності капіталу, тому що 
криза красномовно продемонструвала, що абсо-
лютні показники розміру банківського капіталу самі 
по собі нічого не гарантують. 

Крім того, аналіз останніх рішень Європейсь-
кої комісії та ЄЦБ дозволяє дійти висновку про те, 
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що перед світовим фінансовим співтовариством 
постає питання розукрупнення банків. Аналогічні 
заходи планують провести й урядові інституції 
США, зокрема, планується надати ФРС право ви-
магати від великих фінансових установ проводити 
примусове розукрупнення. На Саміті міністрів 
фінансів та голів центробанків країн G20 у жовтні 
2010 р. навіть було введено спеціальний термін 
«дуже великий, щоб збанкрутувати», що стосується 
великих банків, діяльність яких має великий ступінь 
концентрації ризиків і створює для держави по-
тенційні проблеми. Системний ризик притаманний 
діяльності великих банків, і реакція на можливу 
майбутню загрозу з боку міжнародного співтовари-
ства — зрозуміла. В Україні — навпаки. 

Розглядаючи стан сучасної банківської сис-
теми, можна припустити, що своїми діями з об-
меження прав малих банків НБУ, по суті, ство-
рює додаткові конкурентні переваги групам ве-
ликих та найбільших банків. Така ідея підтвер-
джується інформацією, що подана на Форумі 
провідних міжнародних фінансових установ, який 
створено в 2010 р. дев’ятьма банками з інозем-
ним капіталом: Райфайзен Банк Аваль, Укрсоц-
банк, УніКредіт Банк, Платінум банк, Кредит 
Агріколь, ОТП Банк, Сітібанк, ІНГ Банк, Пра-
векс-банк [5]. Цей Форум виступив з ініціатива-
ми перед НБУ: «ми також рекомендуємо Націо-
нальному банку додатково посилити вимоги до 
капіталу для банків, тобто встановити більш су-
ворий контроль за дотриманням банками норм 
капіталу, а також додатково посилити вимогу 
щодо розміру регулятивного капіталу: до 20 млн. 
євро (понад 200 млн. грн.) — до 31.12.2011; до 30 
млн. євро (понад 300 млн. грн.) — до 31.12.2012». 
Представники Форуму обґрунтовують свої ініціа-
тиви тим, що «скорочення кількості банків при-
зведе до значного скорочення витрат і підвищен-
ня якості нагляду в банківському секторі». 

Що стосується другого критерію класифі-
кації, то поділ за походженням капіталу на україн-
ський, західний і російський сегменти дозволяє 
говорити про різну цільову спрямованість їх 
діяльності. З масовим приходом іноземного ка-
піталу банківська система України втратила не 
лише свою цілісність, а й стала більш вразливою 
для криз. Це пов’язано з тим, що: 

— іноземні банки концентрували свою діяль-
ність на наданні валютних кредитів, унаслідок 
чого при девальвації гривні виникла переоцінка 
заборгованості за валютними кредитами на суму 
майже 180 млрд. грн., що істотно зменшило пла-
тоспроможність позичальників та погіршило кре-
дитні портфелі банків [6, с. 21]; 

— великі банки з іноземним капіталом, от-
римавши під час кризи кошти рефінансування 
НБУ, спрямували їх на придбання валютних 
коштів. Саме відтік валюти за кордон у IV кв. 2008 
року в сумі більше 4 млрд. дол. США у вигляді 

погашення заборгованості перед материнськими 
структурами, у тому числі як дострокове погашен-
ня [7], був основною причиною шокової розба-
лансованості валютного ринку й обвалу гривні. 

— протягом 2005–2008 років банки з інозем-
ним капіталом підтримували шалені темпи росту 
споживчого кредитування, яке використовувало-
ся переважно для придбання імпортних товарів, 
що сприяло виникненню від’ємного сальдо тор-
говельного балансу країни та негативно вплину-
ло на внутрішнє виробництво товарів, у кінцево-
му підсумку це вплинуло на підвищення рівня 
доларизації економіки; 

— Форум провідних міжнародних фінансових 
установ пропонує Нацбанку якомога швидше «за-
провадити ефективний порядок виселення борж-
ника, неповнолітніх дітей та інших мешканців 
майна, що знаходиться в іпотеці, у разі, якщо банк 
конфіскує таке майно», «вирішити питання до-
строкового вилучення депозитів», «зняти повну за-
борону на кредитування в іноземній валюті» [5]. 
Ці вимоги виправдані з позицій банків, що мають 
значну частину ресурсів у іноземній валюті і не 
можуть їх зараз використати і через це недоотри-
мують прибуток, проте такі заяви підвищують 
рівень соціальної напруги в країні і не відповіда-
ють стратегічним інтересам України. 

Стратегічна мета банків із західним капіталом 
(ними задекларована) — кредитування населен-
ня для придбання імпортних товарів. «Посилен-
ня залежності банків від зовнішніх джерел пасивів 
у поєднанні з активізацією кредитування насе-
лення на придбання імпортних товарів із трива-
лим терміном споживання сприяло поглибленню 
макроекономічних диспропорцій через розши-
рення для іноземних товаровиробників вітчизня-
ного ринку збуту й обмеження інвестиційного 
потенціалу національної економіки, формувало 
основу для дефіциту торгового балансу та поси-
лення тиску на курс гривні» [8]. 

Російський сегмент реалізує свою стратегіч-
ну мету шляхом кредитування найбільш якісних 
промислових активів, що сприяє їх переходу під 
контроль російського капіталу. За три останніх 
місяці з українського банківського ринку вийш-
ло чотири фінансові групи. Було продано ВіЄйБі 
Банк, Хоум Кредит Банк, Банк Ренесанс капітал, 
БГ Банк. Також про бажання продати свої ук-
раїнські активи заявили ще кілька фінансових 
груп [9]. У такому випадку збільшується віро-
гідність зростання присутності російського ка-
піталу на нашому ринку, що також не відповідає 
потребам української економіки. 

Зараз велика присутність іноземного капіта-
лу розглядається як дестабілізуючий чинник і 
пропонується або «переглянути підходи до регу-
лювання присутності іноземного капіталу в на-
ціональному банківському секторі, передусім, у 
частині обмеження сегментів діяльності для 
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банків з іноземним капіталом» [10], або реоргані-
зувати іноземні «дочки» у філії іноземних банків, 
діяльність яких регулюється суто вітчизняним 
законодавством, а банк — юридична особа — по-
вністю відповідає за операції філії в нашій країні. 

Висновки. Українське банківське суспільство 
повинно бути реорганізоване у справжню систе-
му, де функціонують великі, середні і малі банки, 
що реалізують національні інтереси і забезпечу-
ють економічний суверенітет країни. Для цього 
на державному рівні повинна бути прийнята стра-
тегія розвитку банківської системи, що включає: 

— забезпечення державою рівних конкурент-
них умов як для великих, так і для маленьких 
банків, тому основою для регулювання їх діяльності 
повинні бути не кількісні, а якісні показники; 

— розробку механізмів зменшення рівня до-
ларизації вітчизняної економіки, перш за все, 
через законодавчу заборону кредитування в іно-
земній валюті юридичних і фізичних осіб, які не 
мають валютних надходжень [11]; 

— обмеження сегментів діяльності банків за 
участю іноземного капіталу; 

— реорганізацію іноземних «дочок» у філії 
іноземних банків; 

— законодавче обмеження рівня валового 
зовнішнього боргу України, переорієнтація на 
внутрішній ринок, обсяг якого, за підрахунками 
фахівців, складає більше 180 млрд. грн., які пе-
ребувають у готівці, та 30–50 млрд. дол. США на 
руках у населення [6, с. 19]. 

Розробка довгострокової концепції розвитку 
банківської системи України і впровадження її 
положень сприятиме підвищенню рівня незалеж-
ності банківської системи та всієї економіки краї-
ни від зовнішніх чинників. Відсутність подібної 
стратегії у минулому ставить нашу економіку в 
достатньо незручний стан сьогодні, що вира-
жається високим рівнем доларизації економіки, 
наявністю значної кількості банків, мета діяль-
ності яких не співпадає з національними інтере-

сами України і тенденціями централізації капіта-
лу саме у таких банках. 
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