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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація. Досліджено особливості розвитку банківської системи України в період фінансовоXекономічX
ної кризи. Проаналізовано сучасний стан банківської системи України в умовах глобалізаційних процесів.
Виявлено основні чинники впливу на розвиток банківської системи України.
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Summary. The features of the development of the banking system of Ukraine in the period of the financial and
economic crisis are investigated. The current state of the banking system of Ukraine in the conditions of globalization
processes is analysed. The main factors of influence on the development of the banking system of Ukraine are revealed.

Key words: banking system of Ukraine, globalization, foreign capital.

Постановка проблеми. Стан банківської сис�
теми будь�якої незалежної держави має визна�
чальне значення в умовах розвитку національної
економіки. Саме банки є одним із головних дже�
рел інвестування фінансових ресурсів в економіку
країни. Тому забезпечення стабільності банківсь�
кої системи — це першочергове та основне зав�
дання, яке необхідно вирішити Україні на шляху
до євроінтеграції. З посиленням глобалізаційних
процесів та розвитком міжнародних відносин у
банківській сфері виникає дедалі більше проблем,
які потрібно негайно вирішити, щоб забезпечи�
ти її стабільність та нормальне функціонування
української економіки.

Проникнення іноземного капіталу в націо�
нальні банківські системи набуло широких масш�
табів і стало переважаючою тенденцією в розвит�
ку світової економіки. Дослідження показують, що
лише взаємопроникнення окремих національних
економік через механізми іноземних інвестицій,
створення спільних підприємств і становлять ос�
нову явища, яке прийнято називати глобалізацією
світової економіки. Проте найактивніше відбу�
вається фінансова глобалізація, що проявляється
у вільному переливанні фінансового капіталу між
національними та регіональними ринками капіта�

лу, що призведе до того, що великі потоки інозем�
ного капіталу опиняться на вітчизняному фінан�
совому ринку. А це може мати неоднозначний
вплив на внутрішній фінансовий ринок.

Дослідження теоретичних і практичних про�
блем участі іноземного капіталу в розвитку націо�
нальних кредитно�фінансових систем є важливим
й актуальним завданням учених і фахівців в об�
ласті банківської справи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео�
ретичні та прикладні аспекти розвитку банківсь�
кої системи України досліджували багато нау�
ковців та практиків: О. А. Брегеда [1], Л. Л. Гри�
ценко [2], Є. Ю. Онопрієнко, Г. Панасенко [3],
С. М. Савлук та інші. Останнім часом досить
часто складаються неоднозначні проблеми фінан�
сової глобалізації. Питання місця й ролі банків у
цих процесах аналізували у своїх працях такі
вчені, як О. Барановський, В. Геєць, В. Корнєєв,
А. Криклій, З. Луцишин, Б. [4–8] та інші.

Метою статті є вивчення загального стану
банківської системи України, доцільності її інтег�
рації у світовий фінансовий простір, а також
впливу іноземного капіталу на її формування.

Виклад основного матеріалу. Наявність в Ук�
раїні фінансового сектора є необхідною умовою
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створення ефективної ринкової економіки, заво�
ювання міцних позицій на вітчизняному та світо�
вому ринках. Для функціонування банківської
системи в Україні розроблено нормативну базу,
впроваджені принципи діяльності банків, мето�
ди та інструменти грошово�кредитної політики
тощо. Проте швидкий розвиток глобалізаційних
процесів ставить перед банківською системою
щоразу більше завдань, у разі вирішення яких
Україна стане активним учасником цих процесів.

Українська фінансова система стрімко зрос�
тала протягом семи років до початку світової
фінансової кризи 2008 р. Банківський сектор був
основою швидкого розвитку економіки та харак�
теризувався високими прибутками, зростанням
особистих доходів, а також легким доступом до
кредитів (на той момент доступним був й інозем�
ний капітал), входом іноземних банків та достат�
ньо м’якою внутрішньою грошово�кредитною
політикою. Банківське кредитування зросло біль�
ше ніж на 70 % у період між 2006 та 2008 рр., при�
чому більше половини кредитів видавалося в іно�
земній валюті. Протягом останніх чотирьох років
чисті активи банків збільшилися в чотири рази,
тоді як співвідношення кредитів до ВВП підви�
щилося з 20 % у 2002 р. до 77 % у 2008 р. [9].

Фінансово�економічна криза 2008–2009 рр.
наочно продемонструвала неефективність наяв�
них методів державного регулювання фінансо�
вого сектора України, а також вказала на помил�
ковий вектор розвитку системи державного ре�
гулювання і нагляду. Сьогодні в Україні, як і у
світі загалом, склалася сприятлива ситуація
щодо вироблення нової стратегії творення націо�
нальної банківської системи та відновлення до�
віри суспільства до неї.

Для банківської сфери 2010�й рік став роком
стабілізації та «згасання» згубних процесів, що
відбувалися в попередні півтора року. Різке змен�

шення відрахувань до резервів, скорочення адмі�
ністративних витрат та стабільний операційний
дохід банків призвели до зменшення кількості збит�
кових банків від 64 станом на кінець 2009 р. до 35
за результатами 2010 р. Сукупні збитки українських
банків, за підсумками 2010 р., становили 13,0 млрд.
грн. (проти 38,4 млрд. грн. станом на 01.01.2010 р.),
причому понад 93 % цих збитків зафіксувало лише
чотири банки (два банки І групи та два банки ІІ
групи) [10, 11, 12]. Але вже на початку 2011 року
ситуація змінилася на краще. Доходи банків Украї�
ни за сім місяців 2011 року порівняно з відповід�
ним періодом 2010 року збільшилися на 2,4 % і
становили 80,2 млрд. грн. Витрати банків скороти�
лися на 3,2 % і становили 84,2 млрд. грн. Фінансо�
вий результат діяльності банків України був
від’ємний (–3,959 млрд. грн.) (за сім місяців 2010
року збиток становив 8,6 млрд. грн.) [13].

Перед українською системою постала ціла
низка проблем, основними з яких є такі: низь�
кий рівень конкурентоспроможності банківсько�
го сектора; низька якість надання послуг за їх
високої вартості; недостатній рівень капіталізації.
Вирішення зазначених проблем, що стримують
розвиток банківського сектора України, забезпе�
чить його стабільність та ефективне функціону�
вання економіки загалом.

Однією з головних проблем розвитку бан�
ківської системи є низький рівень її конкуренто�
спроможності, тобто неможливість вітчизняних
банків конкурувати з іноземними.

З кожним роком кількість іноземного капі�
талу в статутному капіталі банків зростає (дивись
таблицю 1).

З таблиці 1 видно, що у 2009 р. банки зі
100 %�м іноземним капіталом наростили активи
та балансовий капітал відповідно у 3,44 та 3,36
раза у порівнянні з 2008 р. У 2010 році цей показ�
ник уже становив — 6,79 та 6,97 раза.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика показників діяльності банків за 2008–2010 роки

Джерело: [14].
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Це, в свою чергу, відобразилося на кредит�
но�інвестиційному портфелі філій іноземних ус�
танов, адже його збільшення у 2009 становило
2,51, а у 2009 р. — 4,72 раза у порівнянні з 2008
роком. Банки, що в своєму капіталі мають лише
частку іноземного капіталу, також нарощують
свої активи та балансовий капітал за 2009–2010
роки, а динаміка їх зростання приблизно дорів�
нює рівню установ з 100 % іноземним капіта�
лом — у 2009 р. зростання активів становило
3,42; балансового капіталу — 3,53, а у 2010 р. —
відповідно у 6,02 та 6,72 раза.

Як і у випадку з 100 % іноземними установами,
це сприяло зростанню кредитно�інвестиційного
портфеля у 2,05 раза в 2009 році та у 3,55 в 2010 р.,
в той час, коли банки з 100 % українським капіта�
лом не здійснювали значного нарощення активів та
балансового капіталу у 2009 році відповідно — 1,13
та 1,21, як і у 2010 р. — 1,67 та 1,87. І тому не ство�
рили умов для нарощування кредитно�інвестицій�
ного портфеля, збільшення якого у 2010 р. було
лише у 2,42 раза у порівнянні з 2008 р.

Кількість комерційних банків з іноземним
капіталом наведено в таблиці 2.

Таблиця 2
Іноземна власність банків в Україні у 2007–2011 рр.

Джерело: [15].

Наведені дані свідчать про те, що в Україні
немає суттєвих законодавчих перешкод для вхо�
дження іноземного капіталу на вітчизняний фі�
нансовий ринок. Іноземний капітал займає знач�
не місце в банківській системі України. Чинне
законодавство дає можливість створювати в Ук�
раїні банки з іноземним капіталом, але з обов’яз�
ковою вимогою: банки повинні діяти у правово�
му полі України, на території якої вони отриму�
ють економічний зиск. Допуск філій іноземних
банків на вітчизняний фінансовий ринок, на
переконання українських банкірів, повинен слу�
гувати в першу чергу національним інтересам.

Банківська система зазнає суттєвого впливу
внаслідок глобалізації. У зв’язку з цим є причи�
ни, котрі спричинили значні зміни в банківсько�
му секторі, до яких можна віднести такі [16]:

— зростання попиту на банківські послуги
внаслідок розвитку транснаціональних корпо�
рацій та мережі їх філій за межами країни базу�
вання, урізноманітнення послуг;

— модифікація стратегій банків, що обумов�
лена, перш за все, орієнтацією не тільки на на�
ціональну економіку, а й на зміни в економічній
ситуації у світі загалом;

— уніфікація всього фінансового сектора
економіки різних країн як при роботі на внут�
рішньому, так і зовнішньому ринках;

— відсутність можливостей для національної
економіки залишатися повністю закритою від
іноземного капіталу, оскільки щоразу більша
кількість банків створюють філії за кордоном, що
веде до посилення конкуренції між ними;

— зростання частки наукомістких галузей в
економіці веде до того, що інвестування та креди�
тування їх має все більш низьку прибутковість та
більш тривалий термін їх повернення та окупності.

Оскільки в нашій країні ще недостатньо при�
вабливий інвестиційний клімат, то на певних ета�
пах її економічного розвитку доцільно залучати
інвестиції шляхом лібералізації ринків. Так, зок�
рема, в Угорщині, котра має найбільш потужну
банківську систему серед країн Східної Європи, у
власності іноземних банків перебуває 60 % усіх
банківських активів. В Естонії і Латвії 85 % загаль�
них активів банківського сектора належать інозем�
ним інституціям. Разом з тим при залученні по�
тенціалу іноземних банків, крім позитивних на�
слідків, виникає загроза експорту інфляції та ви�
везення капіталів за межі держави [17, с. 230].

На сьогодні іноземний капітал в Україні пред�
ставлений 23 країнами. Найбільшу частку в загальній
сумі становить капітал Кіпру (20,3 %), Австрії
(20,3 %), Франції (12,3 %), Росії (9,7 %), Нідерландів
(8,2 %), Польщі (7,9 %), Швеції (6,1 %) [18]. Що ж
до наймасштабніших операцій іноземних і українсь�
ких банків, то можна зазначити: придбання шведсь�
ким «Swedbank» «ТАСКомерцбанку», німецьким
«Комерцбанком» українського банку «Форум», кон�
солідацію австрійського банку «Райффайзен» та ук�
раїнського «Аваль» в єдиний орган банківської сис�
теми «Райффайзен банк Аваль» [19]. Найбільша ча�
стка іноземних активів контролюється інвесторами
з колишніх метрополій — Росії та Австрії [19]. Отже,
можна з упевненістю стверджувати, що українська
банківська система вже значною мірою інтегрована
у світовий фінансовий ринок.

Значна кількість іноземних банків, з одного
боку, сприяє фінансовому розвитку країни, а з
іншого — несе істотні загрози. Тому доцільно
виділити ці переваги та недоліки для України [20].

До переваг слід віднести наступні:
— залучення до економіки України зарубіж�

них фінансових ресурсів;
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— впровадження нових банківських послуг;
— отримання міжнародного досвіду;
— збільшення обсягу кредитних ресурсів;
— запозичення новітніх технологій;
— здешевлення банківських послуг;
— посилення конкуренції на вітчизняному

банківському ринку.
До недоліків присутності іноземного капіта�

лу на вітчизняному фінансовому ринку відносять�
ся наступні:

— витіснення українських банків більш капіта�
лізованими іноземними фінансовими установами;

— задоволення фінансових інтересів країн
походження банківського капіталу;

— неможливість здійснення повного контро�
лю за операціями іноземних банків.

Наступною проблемою розвитку банківської
системи України є низький рівень капіталізації,
що призводить до витіснення національних
банків іноземними. Збільшуючи рівень своєї ка�
піталізації, банки підвищують власну конкурен�
тоспроможність як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках і забезпечують фінансову
стабільність України.

Невирішеною проблемою залишається низь�
кий рівень якості послуг та їхня висока вартість.
Одним із головних показників, який характеризує
ситуацію, що склалася, є базова облікова ставка,
яка встановлює центральний банк країни. Чим
вища відсоткова ставка, тим дорожче надаються
кредити банкам і відповідно підприємствам та
населенню. Облікова ставка НБУ з 10.08.2010 р.
становить 7,25 %, тоді як у провідних країнах світу
цей відсоток змінюється з 0,1 % до 3,75 % [21].

На сьогоднішній день Україна не має змоги
протистояти процесам глобалізації у фінансовій
сфері. Але можна й потрібно протистояти та про�
тидіяти впливу негативних факторів, притаманних
цим процесам на сучасному етапі їх розвитку.

Враховуючи спрямованість банківської сис�
теми України у світовий банківський простір в
умовах глобалізації банківської діяльності, основ�
ними напрямками розвитку та зміцнення конку�
рентоспроможності вітчизняного банківського
сектора, на нашу думку, повинні стати [22]:

— укрупнення вітчизняних банківських уста�
нов шляхом злиттів та поглинань;

— підвищення рівня банківської капіталізації
та збільшення сукупних активів;

— сприяння розвитку фінансово�промисло�
вих груп та реального сектора економіки за участі
національних банків;

— участь банків у міжнародних банківських
консорціумах, створення об’єднань з транснаці�
ональними банками;

— переорієнтація діяльності банків на
міжнародний бізнес, вихід банків на міжнародні
фінансові ринки, відкриття філій вітчизняних
банків за кордоном;

— збереження державних банків на ринку
банківських послуг, завданням яких має стати
фінансування пріоритетних державних проектів,
збільшення рівня їх капіталізації;

— посилення контролю за діяльністю банків,
що сприятиме оптимізації ризиків банківської
діяльності та запобіганню виникненню систем�
них фінансових криз.

Висновки і перспективи подальших розвідок.
Банківська система України як провідна ланка
фінансової системи, як регулятор грошового обі�
гу, основний центр акумуляції фінансових ре�
сурсів та їх перерозподілу володіє особливим ва�
желем впливу на вітчизняну економіку.

Від стабільного розвитку банківської систе�
ми залежить подальше економічне зростання
України, можливість виходу на міжнародні фінан�
сові ринки та активна участь у глобалізаційних
процесах. Присутність банків з іноземним капі�
талом у банківський системі України відповідає
інтересам розвитку національної фінансової си�
стеми, сприяє залученню іноземних інвестицій та
розширенню ресурсної бази, а також соціально�
економічного розвитку держави.

У період фінансової кризи 2008–2009 рр.
вітчизняні банки отримали значні збитки внас�
лідок багатьох причин, які призвели до негатив�
них наслідків. Тому державі необхідно розробля�
ти основні напрямки реформування банківської
системи, спрямовані на її оздоровлення та по�
дальший розвиток.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація. Досліджено методику оцінки ефективності дивідендної політики. Обґрунтовано показники приX
бутковості корпоративних прав. Проведений аналіз дивідендної політики українських акціонерних товариств.

Ключові слова: дивідендна політика, ефективність дивідендної політики, виплата дивідендів.

Summary. The methods of estimation of efficiency of dividend policy are investigational. The indexes of profitability
of corporate rights are reasonable. Conducted analysis of dividend policy of the Ukrainian jointXstock companies.

Key words: dividend policy, efficiency of dividend policy, payment of dividends.
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Постановка проблеми. Ефективність дивіден�
дної політики оцінити надзвичайно складно.
Висновки щодо ефективності дивідендної політи�
ки можна зробити на основі аналізу показників

прибутковості корпоративних прав, від значення
яких залежать обидві складові доходів власників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналі�
зу ефективної дивідендної політики присвячені


