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РОЗВИТОК ПОСТКРИЗОВОЇ СИСТЕМИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Глобальні виклики світової 

фінансової кризи торкаються ряду питань щодо того, які механізми варто 

застосувати для пом'якшення негативних її наслідків для розвитку ринку 

банківських послуг ЄС. У кризовий період система банківських послуг ЄС 

починає поступово втрачати монолітність. Банки зосереджують свою 

діяльність у більшій мірі на своїх національних ринках, а уряди та відповідні 

наднаціональні органи вживають заходи, спрямовані на забезпечення 

внутрішньої фінансової стабільності. Саме тому ґрунтовного наукового 

дослідження вимагає проблематика трансформації банківського сектору ЄС, 

який у посткризовий період набуває нових рис i отримує нове соціально-

економічне наповнення. Ринок банківських послуг країн ЄС займає значне 

місце на міжнародному фінансовому ринку, тому, подальший розвиток цього 

сегменту буде мати суттєвий вплив і на світову економіку в цілому. 

Актуальність дослідження визначається необхідністю здійснення 

всебічного аналізу механізмів розвитку та системної трансформації ринку 

банківських послуг ЄС у посткризовий період. Поряд з цим, беручи до уваги 

євроінтеграційний вектор розвитку банківського сектору України, 

актуальність теми дисертаційного дослідження значно зростає саме у 

контексті доцільності аналізу напрямів оптимізації євроінтеграційних 

процесів у інвестиційно-банківській сфері України та перспектив 

реформування ринку банківських послуг України відповідно до стандартів 

ЄС. 

Методологічні аспекти специфіки функціонування системи 

банківських послуг ЄС у кризовий та посткризовий період висвітлені в 

працях таких відомих зарубіжних вчених, як: І. Армак, Р. Аяді, А. Бергер, 

Дж. Бойд, А. Валукас, Дж. Вільсон, В. Де Гроенґ, С. Дарвас, Л. Левен, 

Е. Лііканен, Д. Ллевеллін, К. Малкольм, Х. Мехран, Ф. Моліно, Е. Прасад, 

В. Проскурова, Дж. Сорос, А. Хубен, Г. Шіназі, Р. Шмідт. 
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Дослідженню теорії та практики організаційно-економічних умов 

регулювання міжнародного ринку банківських послуг, у тому числі 

європейського ринку, сприяють праці вітчизняних вчених: С. Андроса, 

В. Батрименка, О. Біленка, О. Брегеди, В. Геєця, Л. Горбач, Н. Гражевської, 

О. Дзюблюка, Р. Заблоцької, Л. Красавиної, З. Луцишин, І. Лютого, 

В. Мазуренка, О. Мірошніченко, О. Мозгового, Л. Петкової, С. Реверчука, 

Н. Резнікової, О. Рогача, А. Румянцева, Н. Рязанової, М. Савлука, 

В. Сизоненка, Є. Сича, С. Сіденко, В. Трохименка, В. Унинець-Ходаківської, 

А. Філіпенка, С. Циганова, М. Шевцової, О. Шниркова, П. Юхименка, 

С. Якубовського. 

Водночас необхідно зазначити, що, незважаючи на значну кількість 

публікацій, присвячених різним аспектам та специфічним закономірностям 

впливу глобальної фінансової кризи 2007-2008 рр. на систему світового 

ринку банківських послуг, у тому числі і на банківський сектор країн ЄС, у 

цій тематиці недостатньо досліджено валютно-фінансові чинники 

посткризового розвитку ринку банківських послуг в ЄС. Не приділяється 

достатньої уваги новим механізмам системної трансформації регулювання 

ринку банківських послуг ЄС у зазначений період, а саме недостатньо 

дослідженими залишаються інструменти функціонування Банківського 

Союзу ЄС, такі як Єдиний звід правил, Єдиний наглядовий механізм та 

Єдиний механізм роботи з проблемними банками. Окреслена проблема 

вимагає комплексних узагальнень та систематизації теоретико-

методологічних і прикладних досліджень, що і обумовлює вибір теми 

дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до наукової теми Інституту 

міжнародних відносин «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» 

№11БФ048-01 (2011-2015 рр.). Основний внесок автора в дослідження цієї 

теми полягає у систематизації та аналізі основних напрямів реформування 

ринку банківських послуг України, а також у дослідженні можливих шляхів 
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вдосконалення національних стандартів банківської діяльності та норм 

банківського регулювання на основі впровадження європейських норм і 

стандартів. В роботі, зокрема, розроблено моделі оптимізації функціонування 

банківської сфери на національному та георегіональному рівнях. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження розвитку посткризової системи банківських послуг ЄС та 

обґрунтування науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення 

механізмів реформування ринку банківських послуг України в контексті 

реалізації її євроінтеграційної стратегії. 

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання 

дослідження, спрямовані на її досягнення: 

 узагальнити теоретико-методологічні основи дослідження 

міжнародного ринку банківських послуг та розкрити економічну 

природу світового ринку банківських послуг; 

 виявити особливості функціонування міжнародного ринку банківських 

послуг у світовій економіці; 

 дослідити загальні тенденції розвитку системи банківських послуг ЄС в 

умовах світової фінансової кризи; 

 визначити організаційно-економічні засади інтеграції ринків 

банківських послуг європейських країн; 

 проаналізувати специфіку конвергенції регуляторних інструментів 

банківської діяльності у процесі формування спільного ринку 

банківських послуг ЄС; 

 дослідити валютно-фінансові чинники розвитку посткризової системи 

банківських послуг у ЄС; 

 виявити економічні пріоритети інтеграції України до ринку 

банківських послуг ЄС; 

 розробити моделі оптимізації функціонування банківської сфери на 

національному та георегіональному рівнях; 
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 обґрунтувати рекомендації щодо імплементації ефективних механізмів 

реформування ринку банківських послуг України в контексті 

стандартів ЄС. 

Об’єктом дослідження є регіональні особливості механізмів 

функціонування ринку банківських послуг. 

Предметом дослідження є процес реформування системи банківських 

послуг в ЄС у посткризовий період в умовах інтенсифікації інтеграційних 

відносин у фінансовий сфері. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у роботі 

використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Метод 

аналізу і синтезу, а також індукції та дедукції були використані для 

дослідження теоретичних основ функціонування ринку банківських послуг, а 

також системний підхід – з метою систематизації критеріїв класифікації 

банківських послуг (п. 1.1). Порівняльний метод та метод періодизації було 

застосовано при вивченні особливостей функціонування міжнародного ринку 

банківських послуг (п. 1.2). Статистично-аналітичний метод було 

використано при вивченні тенденцій розвитку ринку банківських послуг ЄС 

в умовах світової фінансової кризи (п. 1.3) та при дослідженні економічних 

пріоритетів інтеграції України до ринку банківських послуг ЄС (п. 3.1, 3.2, 

3.3). Метод логічного узагальнення, метод якісного та кількісного аналізу 

було застосовано з метою визначення основних механізмів системної 

трансформації функціонування ринку банківських послуг ЄС у посткризовий 

період (п. 2.1, 2.2, 2.3). Метод економіко-математичного моделювання було 

використано при розробці моделей оптимізації функціонування банківської 

сфери на національному та георегіональному рівнях (п. 3.2). Крім того, у 

роботі використано прийоми групування, класифікації та графічного 

представлення результатів дослідження. 

Інформаційною основою дослідження є матеріали та аналітичні звіти 

національних та міжнародних фінансових інституцій, таких як: Національний 

Банк України, Європейський Інвестиційний Банк, Європейський 
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Центральний Банк, Європейський Фонд Фінансової Стабільності, Німецький 

Федеральний Банк, Європейська Банківська Організація, Міжнародний 

Валютний Фонд та ін. У роботі використано нормативно-правові акти 

Європейського Союзу, Законодавство України щодо регулювання фінансової 

діяльності, звіти Європейської Комісії, Базельського комітету з банківського 

нагляду, Європейського фінансового конгресу. Інформаційними джерелами 

дослідження стали також монографії, наукові статті вітчизняних і зарубіжних 

вчених, дані річних звітів, інформаційних та аналітичних бюлетенів, 

аналітичні ресурси Інтернет, періодичні видання вітчизняних і міжнародних 

організацій.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в узагальненні 

теоретичних положень щодо організаційно-економічних засад інтеграції 

ринків банківський послуг європейських країн у посткризовий період, а 

також у розробці практичного інструментарію для реформування 

вітчизняного банківського сектору в контексті стандартів ЄС. Зокрема, у 

роботі: 

вперше: 

 запропоновано    систематизацію концептуальних підходів дослідження 

посткризового ринку банківських послуг у Європейському Союзі. Вона 

передбачає виважене використання у єдиному комплексі та 

взаємодоповненні пріоритетів впровадження вимог Базель III (посилення 

вимог до якості капіталу; формування «антициклічного буферу» капіталу; 

прискорення процесів капіталізації; запровадження коефіцієнту левериджу на 

рівні 3 %; впровадження нових коефіцієнтів ліквідності: коефіцієнту 

ліквідного покриття та коефіцієнту чистого стабільного фінансування; 

реформування механізмів гарантування вкладів населення) у фінансових 

інститутах ЄС; сучасних інноваційних інтернет-технологій у наданні 

банківських послуг; наслідків та результатів подолання світових та 

регіональних фінансових криз; ринкових, інвестиційних важелів 
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інфраструктурного забезпечення європейського ринку банківських послуг; 

стратегії гармонізації національних банківських систем країн ЄС. 

 виокремлені        сутнісні риси    ключових        складових     механізму 

функціонування Банківського Союзу ЄС. До останніх віднесено: 

1) імплементування Єдиних зведених правил щодо діяльності усіх банків у 

єврозоні (а також для банків країн-членів ЄС, що не знаходяться у єврозоні); 

2) надання нових повноважень Європейському Центральному Банку у рамках 

Єдиного наглядового механізму; 3) створення Єдиного механізму роботи з 

проблемними банками; 4) формування Єдиної Ради та Єдиного Фонду 

допомоги збанкрутілим банкам. Встановлено, що створення європейського 

спільного ринку банківських послуг можливе лише за умов функціонування 

усіх зазначених складових механізму Банківського Союзу.  

 на   основі     регресійних     моделей     залежності       частки   капіталу 

національної банківської системи у ВВП від інших показників розроблено 

рекомендації удосконалення функціонування національного ринку 

банківських послуг з урахуванням необхідних перспективних зусиль щодо 

наближення основних показників його розвитку до стандартів ЄС 

(георегіональний рівень). Визначені основні орієнтири розвитку банківської 

системи України в умовах її інтеграції до європейського фінансового 

простору, а саме: 1) необхідність підвищення рівня капіталізації національної 

банківської системи через зростання частки іноземного капіталу; 

2) залучення депозитів населення за рахунок використання інноваційних 

рішень у напрямі вдосконалення депозитних послуг через автоматизацію 

вкладних операцій; 3) здійснення пошуку та запровадження нових форм 

взаємовигідного співробітництва банків з клієнтами; 4) зменшення кількості 

банків та їх філій на 100 тис. населення за рахунок інтенсифікації 

використання в банківській практиці електронних послуг; 

удосконалено: 

 теоретичні засади       аналізу  економічної природи світового ринку 
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банківських послуг. Обґрунтовано авторське визначення банківських послуг, 

як будь-яких банківських операцій та дій працівників банку щодо 

задоволення потреб клієнтів банківських установ, а також операцій, що 

здійснює клієнт банку дистанційно завдяки використанню наданих банком 

можливостей інтернет-банкінгу, пов'язаних з рухом грошових коштів, що 

можуть надаватися як на платній, так і безоплатній основі (консультування, 

впровадження нових технологій тощо). 

 інструменти реформування національного ринку банківських послуг 

в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Серед них виділено наступні: 1) приведення показників розвитку ринку 

банківських послуг України у відповідність із загальноєвропейськими 

тенденціями; 2) зростання попиту на банківські послуги; 3) створення 

сприятливого інвестиційного клімату на ринку; 4) розширення присутності 

вітчизняних банків у європейському фінансовому просторі. 

дістали подальшого розвитку: 

 систематизація       організаційно-інституційної структури світового 

ринку банківських послуг. Основними структурними ланками виділені: по-

перше – національні, регіональні, транснаціональні, інтеграційні, 

транскордонні ринки банківських послуг; по-друге – зовнішній сектор 

національних ринків банківських послуг; по-третє – наднаціональний ринок 

банківських послуг. До інституційних форм функціонування структури 

системи світового ринку банківських послуг віднесені банки, світові 

фінансові організації, фонди, міжнародні валютні біржі тощо, що діють на 

національному, регіональному та наднаціональному рівнях. 

 класифікація та аналіз  валютно-фінансових чинників посткризового 

розвитку ринку банківських послуг в країнах Європейського Союзу. Серед 

них виокремлено: 1) зниження курсу валюти євро; 2) зростання вартості 

інвестиційних вкладень у банківський сектор та кількості відповідних угод; 

3) нестійке відновлення ринку цінних паперів; 4) збільшення значення 

рекапіталізації банківських установ і проведення угод злиття та поглинання; 
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5) зниження базових процентних ставок за кредитами; 6) трансформація 

підходів до банківського менеджменту у валютно-фінансовій сфері; 7) зміна 

методів моніторингу фінансових ризиків у банках; 8) створення умов для 

утримання депозитної бази у банках. 

 обгрунтування    доцільності    застосування     двох   груп загальних та 

конкретних показників розвитку системи банківських послуг України в 

контексті     приведення їх до     стандартів ЄС.     До загальних        віднесені:  

1) кількість банківських установ та участь іноземного капіталу в їх 

діяльності; 2) показники ефективності розвитку банківської системи; 3) 

параметри активів та пасивів; 4) рівень капіталізації. У числі пріоритетних 

конкретних показників розвитку ринку банківських послуг виділені вартісні 

та якісні дані кредитно-інвестиційного портфелю, структури та динаміки 

основних банківських послуг.  

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 

дисертації полягає у тому, що розроблені в ній науково-обґрунтовані 

теоретичні положення, методичні підходи, наукові результати, висновки, 

пропозиції та рекомендації можуть бути використані в процесі реформування 

ринку банківських послуг України в контексті євроінтеграційного вектору 

його розвитку. Зокрема, результати дисертаційного дослідження щодо 

імплементації європейських стандартів діяльності банківських установ були 

використані Міжнародним Інвестиційним Банком (Довідка № 469/IV від 

23.01.15) та Комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності 

(Довідка № 07-1/09-2015 від 7.09.2015). Практичні рекомендації були 

застосовані Державним концерном “Укрторф” (Довідка № 1/3-46 від 

23.02.2015) та Федерацією роботодавців України (Довідка №01-1-079 від 

23.02.2015). 

Окремі положення дисертації застосовуються в навчальному процесі на 

кафедрах світового господарства і міжнародних економічних відносин та 

міжнародних фінансів в Інституті міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні 
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дисциплін “Міжнародні економічні відносини”, “Економіка Європейського 

Союзу”, “Економічна інтеграція України з ЄС”, “Фінансові та банківські 

системи країн ЄС”, “Розрахунки і платежі в зовнішній торгівлі європейських 

країн”, “Міжнародні фінансові ринки”, “Валютна інтеграція в ЄС” (Довідка 

№ 048/11-047 від 19.03.2015). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Усі наукові результати, висновки та 

рекомендації, що представлені у роботі та наукових працях, отримані 

автором самостійно. З опублікованих у співавторстві праць узяти лише ті 

висновки і пропозиції, що є результатом індивідуальної роботи здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Результати та основні 

положення дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на 

кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка і на чотирнадцяти науково-практичних конференціях, 

круглих столах та симпозіумах, зокрема: міжнародній науково-практичній 

конференції «Економіка-менеджмент-освіта: проблеми та перспективи 

взаємодії» (Дрогобич, Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка, 4-6 жовтня 2012 р.); міжнародній науковій конференції 

«Економічні пріоритети в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС» (Київ, 

ІМВ, 8-9 листопада 2012 р.); восьмій міжнародній науково-практичній 

конференції «Украина и глобальная экономика: теория и практика 

хозяйствования» (Сімферополь, 10 листопада 2012 р.); восьмій міжнародній 

науково-практичній конференції «Фінансова система держави: проблеми та 

перспективи розвитку» (Київ, Київський економічний інститут менеджменту, 

16 листопада 2012 р.); міжнародній науковій конференції «Глобальний поділ 

праці: посткризові виміри» (Київ, ІМВ, 16 листопада 2012 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції «Пріоритети, напрями та сучасні чинники 

розвитку міжнародних відносин» (Ужгород, Ужгородський національний 

університет, 13-14 квітня, 2013 р.); науково-практичній конференції 
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«Економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності 

економіки» (Київ, Київський університет ринкових відносин, 25 квітня 

2013 р.); науковому симпозіумі «Творчий внесок А.С. Філіпенка у навчальну 

спеціальність світове господарство і міжнародні економічні відносини» 

(Київ, ІМВ, 17 жовтня 2013 р.); круглому столі «Ризики глобальної рецесії: 

механізми протидії» (Київ, ІМВ, 22 листопада 2013 р.); науково-практичній 

конференції «Економічні механізми ЄврАзЕС» (Київ, ІМВ, 29 листопада 

2013 р.); дев’ятій міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова 

система держави: проблеми та перспективи розвитку» (Київ, Київський 

економічний інститут менеджменту, 9 грудня 2013 р.); десятій міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми МВ» 

(Київ, ІМВ, 2013 р.); дев’ятій міжнародній науково-практичній конференції 

«Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования» 

(Сімферополь, 8-9 листопада 2013 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин (Світове 

господарство: глобальні і регіональні виклики)», присвяченої 70-річчю 

Інституту міжнародних відносин (Київ, ІМВ, 16 жовтня 2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

опубліковані в 21 наукових працях загальним обсягом 8,41 д.а, з них: розділи 

у двох монографіях (1,32 д.а); 7 одноосібних статей у фахових наукових 

журналах і збірниках наукових праць ( 3.88 д.а), у тому числі в 3 закордонних 

наукових виданнях (1,76 д.а); 11 матеріалів і тез доповідей на наукових 

конференціях (2,61 д.а); а також розділ у Практикумі “Міжнародні 

економічні відносини” у співавторстві (0,6 д.а). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 211 

найменувань на 24 сторінках і 8 додатків на 12 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації становить 219 сторінок, у тому числі основний текст дисертації 

викладено на 183 сторінках, включаючи 10 таблиць та 48 рисунків.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МІЖНАРОДНОГО  РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

 

1.1. Економічна природа світового ринку банківських послуг 

 

 

Для сучасної світової економіки характерний перехід від індустріальної 

економічної системи до постіндустріальної.  Постіндустріальний розвиток 

провідних країн світу, зокрема країн Європейського Союзу, є головним 

стратегічним напрямом їх еволюції
1
. Світовий ринок банківських послуг є 

важливою передумовою та фінансовою основою постіндустріального 

розвитку країн світу. На нашу думку, це знаходить своє вираження в його 

функціонувальних орієнтирах.  

По-перше, ринок банківських послуг сприяє збільшенню споживання, 

передусім шляхом поширення споживчого кредитування, що сприяло 

формуванню та розвитку постіндустріального суспільства. Навідміну від 

кредитування промисловості, споживче кредитування сприяє збільшенню 

споживання. Доступність споживчих кредитів, дала можливість людям 

отримати кошти на освіту. На відміну від індустріального суспільства, де 

соціальний поділ будувався на капіталі, в постіндустріальному суспільстві 

такий поділ йде на підставі освіченості людини та її інтелектуальних 

можливостей. Кредитування також сприяє задоволенню матеріальних потреб 

людини в секторі послуг. Тому, можна стверджувати, що у сучасному 

постіндустріальному суспільстві, практично кожен економічний суб'єкт 

об’єктивно бере участь у розвитку ринку банківських послуг, зокрема, стає 

учасником кредитних відносин у банківській сфері.  

                                                           
1
 Більш детально про постіндустриалний розвиток див [59]. 
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По-друге, ринок банківських послуг сприяє розвитку підприємництва, 

особливо підприємств малого та середнього бізнесу. У постіндустріальній 

економіці особливе місце займає малий і середній бізнес. Саме через такі 

форми підприємства відбувається задоволення різноманітних споживчих 

потреб людей, що  становить основу економіки багатьох постіндустріальних 

країн. Фінансові ресурси для розвитку малого та середнього бізнесу зазвичай 

отримуються за рахунок звернення до банківських ресурсів.  

По-третє, ринок банківських послуг є каталізатором 

постіндустріального розвитку нерозвинених країн. Банківські системи краще 

всього працюють в умовах фінансування капіталомістких проектів при 

неефективності правової системи. Вони краще проявляють себе в невеликих, 

закритих, однорідних економіках. Тому, навіть у країнах зі слабкими судово-

правовими системами і стандартами звітності потужні банки в змозі 

отримати інформацію від компаній і змусити їх дотримуватися своїх 

зобов'язаннь, тим самим сприяючи розвитку економіки та її поступовому 

переходу до постіндустріального типу. Деіндустріалізація є процесом, через 

який країна позбавляється від застарілих і ресурсовитратних виробництв, а 

також модернізує свою економіку через введення капіталомістких галузей. 

Незважаючи на те, що перше призводить до швидкого і значного зростання 

безробіття, друге сприяє розвитку не тільки нових технологій і видів 

діяльності, але й зростанню малого та середнього бізнесу, що в свою чергу 

сприятливо впливає на зростання економіки в цілому. Таким чином, старі 

виробництва або модернізуються, або переносяться до країни, де все ще не 

відбувся перехід до постіндустріальної економіки, а ринок банківських 

послуг фінансує цей процес.  

По-четверте, банківський сектор прагне розвивати інформаційні 

технології, які є основою постіндустріального розвитку, так як він сам по 

собі є одним з основних його користувачів. Через посилення конкуренції на 

ринку банківських послуг банки змушені розробляти певні стратегії для 

підтримки конкурентних цін, впроваджуючи новітні схеми контролю та 
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аналізу ефективності витрат. Бажання відповідати вимогам часу і бути 

конкурентно-спроможними на ринку фінансових послуг стимулює банки 

збільшувати їх витрати  на впровадження нових інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, розвивати додатково до існуючої мережі 

філій електронні дистрибутивні канали, що посилює розвиток 

постіндустріальної економіки не тільки окремих країн, але й усього світу. 

Відповідно, банки стикаються з необхідністю вирішення суперечності між 

прагненням до економії і необхідністю великих капітальних вкладень.  

З вищенаведеного випливає, що система банківських послуг відіграє 

суттєву роль у вирішенні проблеми фінансового забезпечення економічного 

зростання, сприяючи формуванню більш досконалих і адаптованих до 

економічного розвитку фінансових ресурсів та ефективному їх перерозподілу 

у відповідності з економічними інтересами зацікавлених країн. Рівень його 

розвитку визначає характер економічного зростання. Ці результати 

підтверджують, що для розвитку економіки більшого значення має не обсяг 

внутрішніх засобів, а характер їх використання. Фінансові ресурси, які 

перерозподіляє ринок банківських послуг, впливають на економічний 

розвиток, формуючи мотиви поведінки суб'єктів економіки і механізми 

контролю використання коштів, пов'язуючи економічну поведінку суб’єктів з 

економічною ефективністю їх підприємницької діяльності. Саме тому, 

виникає доцільність розгляду теоретичних і практичних проблем розвитку і 

функціонування ринку банківських послуг, як важливої рушиїної сили 

економічного розвитку країн світу, у тому числі і світової фінансової 

системи. 

Для того, щоб проаналізувати економічну природу ринку банківських 

послуг необхідно спочатку дати визначення таким важливим поняттям як 

«послуга», «фінансова послуга» та «банківська послуга». У науковій 

літературі існує багато різніх трактувань цих категорій. Серед зарубіжних 

дослідників на увагу заслуговує визначення американського вченого   

Котлера Ф., який визначає послугу як будь-який захід чи вигоду, яку одна 
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сторона може запропонувати іншій, яка, більш того, є невідчутною та не 

призводить до володіння будь-чим [56].  

Українські економісти Румянцев А.П та Коваленко Ю.О у своїй праці  

«Світовий ринок послуг» наводять основні визначення послуги, які викладені 

в різних джерелах  та характеризують сутність цього поняття, а саме: послуга 

—  зміна в положенні інституціональної одиниці, що відбулося в результаті 

дій і на основі взаємної угоди з іншою інституціональною одиницею; послуга 

—  це підприємницька діяльність, спрямована на задоволення потреб інших 

осіб, за виключенням діяльності, що здійснюється на основі трудових 

правовідносин; послуга — такий вид праці, при якому виробництво 

корисного ефекта співпадає в часі з його споживанням; послуга — вид 

діяльності, робіт, в процесі виконання яких не створюється новий 

матеріально-уречевлений продукт, який раніше не існував, але змінюється 

якість вже створеного продукту. Зазначені автори пропонують власне 

визначення поняттю «послуга», згідно до якого послуга – це окремий вид 

діяльності, який задовольняє певну людську потребу, може мати або не мати 

певну матеріальну форму, тісно пов’язаний з виробництвом товарів або 

повністю самостійно оформлений»; а ринок послуг вони  розглядають як 

частину світового ринку, трактуючи його як «систему пересічення інтересів 

покупців та продавців послуг, функціонування якої регулюється ринковими 

законами» [100].  

Шевцова М.Ю зазначає, що світовий ринок характеризується значним 

розвитком сфери послуг порівняно з сферою виробництва [118, с. 149-155] . 

На нашу думку, світовий ринок послуг є системним утворенням і складається 

з таких елементів як: ринок не фінансових послуг та ринок фінансових 

послуг, який в свою чергу поділяється на ринок банківських, інвестиційних, 

страхових, послуг у сфері торгівлі цінними паперами та інших.  

     У сучасних наукових узагальненнях, що стосуються визначення та 

класифікації фінансових ринків, їх організаційно-регуляторних принципів і 

модернізаційної стратегії, відсутня концептуально узгоджена позиція щодо 
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тлучамення ринку фінансових послуг. В.П. Ходаківська трактує поняття 

«ринок фінансових послуг» як  «систему економічних відносин, що 

виникають між його прямими учасниками при формуванні попиту і 

пропозиції на специфічний продукт – фінансові послуги, які пов’язані з 

процесом купівлі-продажу, розподілу, перерозподілу фінансових активів, які 

знаходяться у власності національної, регіональної і світовох екноміки» 

[113,с. 384-389].  

Рязанова Н.С. розглядає дане поняття таким чином: «ринок фінансових 

послуг – це грошові відносини, що складаються в процесі купівлі-продажу 

фінансових активів під впливом попиту та пропозиції на позичковий капітал, 

рух якого втілюється в цінних паперах» [101]. Згідно до визначення Сича 

Є.М «ринок фінансових послуг як система включає розгалужену мережу 

спеціалізованих фінансових інститутів, які охоплюють відповідний сектор 

фінансового ринку, мають певні взаємозв'язки та взаємовідносини, 

нормативно-правове забезпечення і реалізують спільну мету щодо 

нагромадження, розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів, що визначає 

ефективність функціонування національної економіки» [105,с.7]. Деякі вчені 

зводять поняття  «фінансового ринку» та «ринку фінансових послуг» до 

фондового ринку (Лаврушин О.И [45, С. 2–6]) або до ринку капіталів 

(Рижанська Л.Ю [83, с. 19–34]). Лютий І.О та Міщенко О.І прийшли до 

висновку, що характерною ознакою сучасних глобалізаційних процесів є 

становлення і розвиток світового фінансового ринку, який давно вже переіс 

межі національних та регіональних ринків, так як міжнародні ТНК, ТНБ та 

фінансові холдинги обслуговують як корпорації, так і уряди деяких           

країн [65, с.21–31]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що сучасний 

етап розвитку світового фінансового ринку характеризується тісною 

взаємодією національних фінансових систем різних країн світу в умовах 

глобалізації. Більш того, ринок фінансових послуг об'єднує різноманітні 

форми мобілізації, акумулювання та переміщення грошових коштів із 
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вільного обігу в сферу інвестиційного використання за участю фінансових 

посередників, а банки виступають провідними інституціями фінансового 

посередництва. Саме тому особливої актуальності набуває дослідження 

функціонування ринку банківських послуг, як сутнісної складової ринку 

фінансових послуг.  

Прискорення інтеграційних та глобалізаційних процесів у світі 

підвищує значення ринку банківських послуг як важливої складової 

глобальної економіки, що забезпечує функціонування та розширене 

відтворення національних та світової господарських систем. Слід зазначити, 

що з позиції системно-функціонального підходу в науковій літературі 

відсутній єдиний підхід до визначення змісту банківської послуги. 

Найчастіше науковці виділяють два основні підходи при розгляді даного 

поняття. Згідно до першого підходу, поняття «банківська послуга», 

«банківська операція» та «банківський продукт» є синонімічними. 

Прибічником цього підходу є Перехожев, В.А, який стверджує, що 

застосування певного поняття у науковій літературі зумовлюється лише 

лінгвістичними перевагами окремих націй. [88, С. 23–32].  

Другий підхід чітко розмежовує поняття «банківські послуги» і 

«банківські операції». Так, вітчизняні економіст  Савлук М.І зазначає, що 

банки окрім традиційних операцій, що притаманні суто банкам, на 

замовлення своїх клієнтів можуть виконувати і нетрадиційні операції і 

послуги. Він визначає «банківські послуги як дії банківських установ на 

замовлення клієнтів, які не пов'язані із залученням додаткових ресурсів, а 

основною формою оплати банківських послуг є комісії» [102].  Схожої думки 

дотримується і Дзюблук О.В, який визначає банківські послуги як «кінцевий 

продукт банківської діяльності, а операції як свого роду виробничий процес» 

[33]. 

Більш широко дане поняття трактують Сизоненко В. О. та Циганов 

С.А, визначаючи банківські послуги як «кінцевий продукт функціонування 

банків щодо задоволення потреб клієнтів, які пов’язані із рухом грошових 
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коштів або впровадження додаткових видів діяльності». Автори відносять 

банківські послуги до інноваційних банківських продуктів, так як вони 

виникають відповідно до потреб та вимог фінансового ринку і можуть 

поєднувати як вже існуючі банківські операції, так і бути принципово новими 

[104, с.41—52]. Подібну думку висловлюють і зарубіжні дослідники. 

Зокрема, англійські вчені     Бергер А.,  Молінекс Р. та  Вілсон Дж.  

зазначають, що банківською послугою є «дії банку із задоволення 

фінансового попиту клієнтів з урахуванням фінансових можливостей банку, 

надання яких супроводжуються його основними функціями і направлені на 

зростання прибутковості діяльності банку» [133, с. 39–45]. Лютий І.О 

наголошує, що до міжнародних банківських послуг доцільно відносити 

послуги, які пов'язані з банківським обслуговуванням зовнішньоекономічної 

діяльності клієнта. Він зазначає, що «міжнародні банківські послуги за 

міжнародними розрахунками розвиваються в напрямку мінімізації ризиків, 

завдяки використанню сучасних фінансових інструментів, і надаються разом 

з пакетами інших послуг - з кредитування, поручительства,    

консультування» [64]. 

Міжнародні організації, такі як ОЕСР, ЮНКТАД, ООН, МВФ, СОТ у 

своїх документах використовують поняття «банківська послуга» та відносять 

його до більш широкого поняття «фінансова послуга», визначаючи їх як 

лише фрагментарний елемент фінансових послуг [180]. У національних  

законодавчих актах різних країн визначення поняття  «банківська послуга» 

взагалі часто відсутнє. Зокрема, в українському законодавстві термін 

«банківські послуги» взагалі не використовується. Про банківські послуги 

згадується лише у ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

де надається визначення терміну «банк» як   юридичної особи, яка на підставі 

банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, 

відомості про яку внесені  до  Державного  реєстру  банків [45]. 

       Усі вищезазначені положення та трактування мають право на існування. 

Проте в сучасних умовах, під впливом глобалізації, світовий ринок 
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банківських послуг набуває нових сутнісних рис (інтернет-банкінг, 

електронна комерція, створення міжнародних платіжних систем тощо). Більш 

того, поняття «банківські послуги» стають нерозривно пов'язаними з такими 

поняттями як банківські операції та банківський продукт. Саме тому, на наш 

погляд, можна дати наступне визначення: банківські послуги - це будь-які 

банківські операції та дії працівників банку щодо задоволення потреб 

клієнтів банківських установ, а також операції, що здійснює клієнт банку 

дистанційно завдяки використання наданих банком можливостей інтернет-

банкінгу пов'язаних з рухом грошових коштів, що можуть надаватися як на 

платній так і безоплатній основі (консультування, впровадження нових 

технологій тощо). 

Прискорений розвиток нових технологій у банківській сфері поступово 

призвів до зростання ролі, кількості та якості наданих банками послуг, що 

поступово формують ринок банківських послуг. Сучасні дослідники 

визначають ринок банківських послуг як особливе соціально-економічне 

середовище, систему економічних відносин з продукування та обміну 

специфічного товару – банківських послуг. Так, Ткачук В.О трактує ринок 

банківських послуг як «специфічну сферу економічних відносин, функцією 

яких є балансування попиту і пропозиції на банківські продукти»  [110]. 

Формування світового ринку банківських послуг було спричинено цілою 

низкою як економічних, так і фінансових, правових та інших факторів. 

Взагалі, формуванню та розвитку ринку послуг передував розвиток світового 

ринку товарів. Поступове збільшення обсягів світової торгівлі, значна 

конкуренція товаровиробників призвели до появи нецінової конкуренції, 

тобто продаж товарів супроводжується наданням певних послуг, як 

наприклад транспортування, страхування, банківські та фінансові послуги 

тощо.  
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Згодом ці супутні послуги стали відокремлюватися і формуватися у 

самостійні ринки, і таким чином сформувався ринок банківських послуг.
2
  

Ри

с. 1.1 Передумови формування світового ринку банківських послуг 

Складено автором за матеріалами: [14, 102, 93] 

                                                           
2
 Треба відмітити, що початок формування банківської діяльності сягає ще часів  Стародавнього 

Вавилону, Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. У цей час з’являються перші види традиційних 

банківських операцій, а посередниками виступають жреці, храми і міняйли-трапезити. У майбутньому 

рушійною силою для виникнення нових банківських операцій стає бурхливий розвиток виробництва та 

торгівлі, у тому числі поява капіталістичного виробництва. Із появою нових банківських продуктів та 

зростання ролі та функцій банку зростають і самі банки, у XVII- XVII ст. з’являються банки у формі 

акціонерних товариств і згодом у розвинених капіталістичних країнах такі банки займають провідні позиції.  

На початку 80-х років банки в силу ряду причин, серед яких глобалізація ринків, інтернаціоналізація, 

посилення конкуренції та інші, істотно розширились та сформувалися зв’язки між окремим банками різних 

країн, з’являється значна кількість великих банків, відбуваються процеси поглинання одними банками 

інших, і як наслідок поступово формується світовий ринок банківських послуг[102]. 
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На Рис. 1.1 схематично зображені головні передумови формування та 

розвитку світового ринку банківських послуг. На нашу думку, основними тут 

виступають: об’єктивні, суб’єктивні, економічні та правові передумови. До 

об’єктивних передумов можна віднести відкритість національних фінансових 

ринків, що дає змогу іноземним інституціям проводити на них певні операції 

і водночас пропонує аналогічні можливості для локальних інституцій 

виходити за межі національної економіки, та наявність відповідної 

інфраструктури для об’єднання сукупності національних фінансових ринків у 

єдиний глобальний ринок. Більш того глобалізація і загострення міжнародної 

конкуренції, інтенсивний розвиток ринку цінних паперів, укрупнення 

банківських груп, поява великих банків та пожвавлення процесів злиттів та 

поглинань у діяльності ТНК та ТНБ призвели до інтенсифікації розвитку 

банківських послуг.  

Суб’єктивною передумовою розвитку світового ринку банківських 

послуг стало посилення конкуренції на світовому фінансовому ринку та 

бажання банків збільшити свої прибутки, що спонукає їх поступово 

виконувати нові нетрадиційні банківські операції: ліцензовані, неліцензовані, 

чисті, сурогатні, комісійні, гонорарні, спредові, балансові, позабалансові 

послуги тощо.  

Економічними передумовами появи та розвитку світового ринку 

банківських послуг є: розвиток науково-технічного прогресу, впровадження 

нових технологій, яке створює необхідні умови для подальшого поглиблення 

спеціалізації економіки; довгостроковий економічний підйом, який призвів 

до зростання доходів, що відповідно не могло не викликати додаткової 

потреби в ряді банківських послуг на глобальному рівні; деіндустріалізація 

розвинених країн і трансформація їх національних держав [93]; розвиток 

міжнародного ринку капіталів призвів до принципових змін і у банківській 

сфері:  з числа інститутів його інфраструктури, обслуговуючих фінансові 

операції на ринку банки почали більш проявляти себе в якості 
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підприємницьких структур з власними відокремленими корпоративно-

комерційними інтересами, і таким чином вони поступово стають основними 

суб'єктами світового ринку, головними агентами економічної діяльності на 

ньому, продаючи і купуючи фінансові кошти.  

Значний вплив на розвиток світового ринку банківських послуг мали і 

правові передумови, а саме: виникнення великої кількості міжнародних 

економічних організацій, таких як Світовий Банк, МВФ, МБРР, ЄБРР тощо, 

які розробили низку документів, що так чи інакше здійснюють регулювання 

світового фінансового ринку, у тому числі і ринку банківських послуг; 

створення Економічного Союзу у ЄС, що ознаменувало гармонізацію 

законодавств країн-членів, у тому числі гармонізацію банківського права і 

лібералізацію фінансового ринку цих країн. 

На сучасному етапі розвитку світової економіки світовий ринок 

банківських послуг займає важливе місце у світовій торгівлі. Так, за 

підрахунками Міжнародного Валютного Фонду, банківські послуги 

складають 7,5% від загального обсягу світової торгівлі послугами [57, с.107]. 

Таке стрімке зростання ролі світового ринку банківських послуг у 

міжнародній економіці, на нашу думку, зумовлено наступними 

характеристиками та тенденціями розвитку банківського сектору: 

1) Глобалізація банківської діяльності: глобальні масштаби 

здійснення операцій і переливу капіталів дозволяють інвесторам здійснювати 

фінансові та банківські операції практично в будь-якій точці земної кулі; 

2) Універсалізація банківської діяльності, зміст якої полягає у 

швидкому розвитку нових видів банківських послуг, таких як: факторинг, 

проектне фінансування, конслуьтаційні послуги, лізинг тощо. Більш того, 

ядром універсалізації банківської справи взагалі став перегляд банківськими 

установами взаємовідносин зі своїми клієнтами, пошук нових підходів до 

підвищення дохідності своїх операцій;  

3) Диверсифікація банківських послуг, що проявляється у 

поступовому урізноманітнені банківських послуг; появі нових безоплатних 
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послуг, таких як консультування клієнтів банківських установ; розвиток 

нетрадиційних банківських операцій (операції з дорогоцінними металами,  

трастові послуги, посередницькі послуги тощо); 

4) Зростання ролі електронних банківських послуг, що надаються з 

використанням інтернет-ресурсів, а саме: обслуговування платежів Інтернет-

магазину, електронна сертифікація, мобільний банкінг, віртуальні платіжні 

картки тощо; 

5) Безперервність здійснення операцій з фінансовими ресурсами 

при високій технологічності використання глобальних електронних мереж 

зв'язку та інформації. З появою швидкісного інтернету та електронних 

банківських послуг можливим стало не тільки здійснити оплату або переказ 

грошей не виходячи з дому, а й здіснити ці операції у лічені секунди; 

6) Поява великої кількості нових учасників на ринку банківських 

послуг.  

Перераховані тенденції засвідчують доцільність розкриття сутнісних 

рис економічної природи світового ринку банківських послуг, а саме 

дослідження його як категорії міжнародних економічних відносин. На думку 

Сизоненко В.  та Циганова С. за своєю економічною суттю дані послуги 

уособлюють специфічні методи прискорення обігу банківського капіталу, 

своєчасне його залучення в ті сфери діяльності, де на нього є попит, 

переміщення банківських ресурсів із сфери вільного обігу в кредити та 

інвестиції. Наявність і розвиток банківських послуг зумовлені кругообігом 

банківських і фінансових ресурсів, вони раціонально доповнюють 

мобілізацію й використання ресурсів в інших підсистемах фінансової 

системи [104, с. 41-52]. 

Економічна природа ринку банківських послуг, на наш погляд, 

виражається і у характеристиці суб’єктів  цього ринку та у його структурі. 

Андрос C.В. вважає, що суб'єктами ринку банківських послуг є продавці 

послуг (банківські установи) та покупці (фізичні, юридичні особи, зокрема, 

банки на міжбанківському ринку), ціна та канали продажу [1]. 
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Погоджуючись з даним твердженням, ми вважаємо, що даний ринок 

складається з певних секторів, а основними його суб'єктами є покупці послуг, 

центральні та комерційні банки, а також небанківські кредитно-фінансові 

інститути та не фінансові підприємства.  

У науковій літературі існує багато підходів до структуризації ринку 

банківських послуг. Згідно до першого підходу, систематизація ринку 

банківських послуг розглядається з точки зору галузевої структури. Так, 

Нікітін А.В. розглядає ринок банківських послуг як сукупність пропонованих 

для продажу банківських послуг. Це обумовлює виділення у його структурі 

певних сегментів, що відповідають окремим групам банківських продуктів, а 

саме: ринок інвестиційних послуг, ринок кредитних послуг, - ринок 

депозитних послуг, - ринок розрахунково-касових послуг, - ринок 

консультативних послуг, - ринок трастових послуг [73]. На нашу думку, під 

впливом сучасних процесів глобалізації та комп’ютеризації до галузевої 

структури ринку банківських послуг можна віднести ще ринок електронних 

банківських послуг, а також ринок банківського обслуговування внутрішньої 

та зовнішньої торгівлі.  

Іншим підходом є структуризація ринку банківських послуг за типами 

споживачів, а саме: - ринок суб’єктів господарювання (корпоративний 

ринок); - ринок фізичних осіб (домогосподарств);  - урядовий ринок; - ринок 

фінансового-кредитних інститутів [64].  

Окремі вчені досліджують структуру цього ринку з точки зору географічного 

охоплення. Так, згідно до цього підходу, Бондаренко Л.   виділяє наступні 

ринки:  локальні (в межах міста, регіону), регіональні
3
, загальнонаціональні і 

міжнародні ринки [6]. 

                                                           
3
 З точки зору регіональної структури, як зазначає Барановський О, світовий ринок 

банківських послуг можна розглядати як сукупність національних ринків та ринків 

банківських послуг окремих інтеграційних угрупувань. В регіональній структурі найбільш 

розвиненими є ринки країн-учасниць ЄС, США та Китаю [3, с. 18-23]. Серед банківських 

послуг, які надаються на регіональному ринку, варто виділити: депозитні, кредитні, 

розрахункові операції, інкасація грошових коштів, векселів, платіжних та розрахункових 

документів, купівля (продаж) іноземної валюти, видача банківських гарантій, залучення 

до вкладів та розміщення дорогоцінних металів [1]. 
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Якщо галузева структура ринку банківських послуг та його сегментація 

за типами споживачів протягом останнього десятиріччя залишається більш-

менш незмінною, то структуризація за географічним охопленням постійно 

змінюється. Це обумовлено  змінами в економічній політиці багатьох країн у 

зв’язку з необхідністю стабілізації економічної системи після кризи. В 

умовах значного спаду виробництва, інфляційних процесів, погіршення 

загальноекономічної ситуації уряди країн були змушені реформувати різні 

сектори економіки, зокрема і банківський сектор. Відбулося збільшення 

нових банківських послуг, їх урізноманітнення та диверсифікація для 

задоволення різних потреба найвибагливіших клієнтів, розширення 

універсального характеру банківських операцій тощо. Проте, з точки зору 

регіональної структури, незважаючи на значну кількість антикризових 

заходів, значних обсягів фінансування банківського ринку для підтримання 

його діяльності та ліквідності банківських активів, сучасний розвиток 

світового ринку банківських послуг характеризується наявністю певних 

невирішених проблем. 

Розглянемо деякі проблеми на ринку банківських послуг країн ЄС, як 

сегмента світового ринку банківських послуг. Банківські сектори та провідні 

банки ЄС мають суттєві проблеми щодо нарощення капіталу та запозичення 

коштів, підтримання необхідного рівня їх ліквідності, а тому застосовують 

політику скорочення кількості філій та відділень, працівників та напрямів 

бізнесу, присутності на зарубіжних ринках. Ще однією проблемою 

регіонального розвитку є небезпека виникнення банківської кризи в 

Єврозоні
4
, причиною якої може стати надмірна заборгованість деяких країн-

учасниць (Греція, Ісландія, Іспанія). Це призвело до проблем в залученні 

капіталу на світових фінансових ринках, а також збільшення тиску з боку 

регуляторів, що вимагали зменшення кількості та рівня банківських ризиків. 

Останнім часом все більше країн розробляють та застосовують різні 

технології та інновації у сфері регулювання й нагляду у банківських 

                                                           
4
 Таку позицію висловлюють окремі вчені, зокрема Тіпанов В. [109]. 
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секторах, що потребує значних інвестиційних ресурсів, яких немає у 

розпорядженні держав, що зумовлює збільшення заборгованості з усіма її 

негативними наслідками. Вагомою проблемою функціонування світового 

ринку банківських послуг є відсутність системи прогнозування та 

планування його розвитку. 

Підсумовуючи вищезаначене, ми прийшли до висновку, що структура 

ринку банківських послуг є неоднорідною і повинна розглядатися відповідно 

до трьох основних ознак: галузева структура ринку, за типами споживачів та 

за географічним охопленням ( детальніше див рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2 Структура ринку банківських послуг 

Складено автором за матеріалами: [73, 64,63,3,6,131,1,109] 



 28 

Проведений аналіз тенденцій розвитку банківського сектору, його 

суб’єктів та структуризації дозволяє розкрити сутність економічної природи 

ринку банківських послуг. В даний час специфікою дії ринку банківських 

послуг є те, що він займає особливе місце в світовій економіці та 

міжнародних економічних відносинах, виступаючи не тільки ланкою 

світового фінансового ринку, а і частиною світового ринку послуг. Однією з 

провідних тенденцій на світовому ринку послуг є конвергенція – процес 

зближення та збільшення взаємозалежності різних його секторів та сегментів. 

Ринок банківських послуг, у свою чергу, взаємодіє з багатьма ланками 

світової економіки. Так, не можна недооцінювати взаємозалежність світового 

ринку капіталів та ринку банківських послуг. Сучасний процес посилення 

міжнародного характеру ринку капіталів, на нашу думку, створює 

суперечливу ситуацію: з одного боку, посилюється конкурентна боротьба 

між різними економічними суб'єктами міжнародного ринку капіталів (ТНК, 

інвестиційними компаніями, банками) у справі залучення і розміщення 

фінансових коштів, а з іншого - набирає сили процес консолідації 

економічних інститутів, в тому числі, банків, з метою забезпечення їх більш 

ефективної міжнародної діяльності, нарощування прибутків, створення умов 

для фінансової стійкості. При цьому, проведене в ряді країн, наприклад у 

Японії, дерегулювання банківської справи на даному етапі суттєво 

уповільнює зростання активності банків цих держав, внаслідок чого 

відбувається зміна лідерів - учасників міжнародного ринку капіталів. У 

результаті цього в останні роки банки Японії все більше відтісняються на 

другі позиції міжнародними банками країн ЄС.  

Іншим прикладом є взаємозалежність ринку банківських послуг і ринку 

страхування. Як зазначає В.В Клименко таке співробітництво зазначених 

ринків пройшло декілька етапів розвитку [51]. Першим етапом такої 

співпраці була взаємодія по окремих договорах: надання стандартної 

банківської послуги і страхування застави. Наступним етапом стали агентські 

відносини та продаж продуктів страхових компаній через банки і навпаки. 
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Сучасний етап взаємодії цих двох ринків послуг є створення так званих 

фінансових супермаркетів, які передбачають повну кооперацію страхових 

компаній та банків у межах одного холдингу, а також ринкові відносини між 

одним банком і декількома страховими компаніями. Таке банківське 

страхування є вигідним як для банків так і для страхових компаній, а саме: 

залучення нових клієнтів, диверсифікація ризиків, збільшення асортименту 

послуг, оптимізація витрат тощо. Про взаємозалежність цих двох ринків 

свідчить міжнародний досвід: зарубіжні банки близько 1/3 своїх прибутків 

отримують від реалізації саме страхових продуктів.
5
  

Світовий ринок банківських послуг реагує і на процеси та зміни у 

світовій економіці, такі як глобалізація, інтеграційні процеси та 

інтернаціоналізація. Інтернаціоналізація економіки на світовому рівні 

обумовлює зростаючу взаємозалежність економічного добробуту одних країн 

від інших. Передумовою для інтернаціоналізації банківської діяльності є 

інтернаціоналізація фінансових ринків.  Для банків процеси 

інтернаціоналізації проявляються у: налагодженні та зміцненні міжнародних 

контактів з іноземними установами; збільшені обсягів діяльності банку на 

міжнародних фінансових ринках; участі в міжнародних банківських 

об’єднаннях; виході банку на закордонні ринки шляхом створення або 

придбання відповідних банківських підрозділів.
6
 

Слід відмітити, що на всі сегменти світового ринку впливають 

глобалізаційні процеси, у тому числі і на ринок банківських послуг. У 

багатьох країнах вдосконалення діяльності банків, як на національному, так і 

на міжнародному рівні стало одним з пріоритетних напрямів соціально-

економічного розвитку. Поряд з цим, глобалізація супроводжується 

дерегуляцією банківської діяльності та лібералізацією фінансових ринків, що 

призводить до зникнення інституційних розмежувань між різними видами 

банківської та фінансової діяльності: інвестиційної, страхової, комерційної і 

                                                           
5
 Більш детально дивись [51, с. 71-75.] 

6
 Більш детально див [69] 
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т. п. Як наслідок цього, істотно змінюється характер і форми конкуренції на 

фінансових ринках: банки починають конкурувати одночасно в багатьох 

сегментах фінансового ринку, але не тільки один з одним, а й з іншими 

фінансовими інститутами - страховими та інвестиційними фондами, 

фінансовими компаніями і т. д. А в умовах лібералізації - не тільки з 

резидентами, а й з нерезидентами. 

Особливу роль у глобальних змінах у сфері банківських послуг відіграє 

науково-технічний прогрес, зростання міжнародних науково-технічних 

зв’язків та інформаційні технології. Ще зовсім недавно інформаційні системи 

і технології використовувалися переважно для автоматизації збору і обробки 

банківської інформації, рідше - для планування і контролю в банках і 

розглядалися як засіб скорочення ручної праці і зниження банківських 

витрат. На сучасному етапі розвитку банківської сфери інформаційні 

технології стали однією з рушійних сил радикальних структурних змін в 

банківському бізнесі. Вони долають простір і час, відкриваючи банкам 

цілодобовий вихід на будь-які географічно віддалені ринки. Більш того, нові 

інформаційні технології допомагають банкам змінити взаємовідносини з 

клієнтами та знайти нові засоби для отримання прибутку.
7
 Саме тому 

науково-технічний прогрес і комп’ютеризація виробнитцва та ринку послуг є 

важливою передумовою для подальшого розвитку ринку банківських послуг. 

Генезис світового ринку банківських послуг, його економічної 

природи, сутнісних рис, функцій, суб’єктів, об’єктів, структуризациї 

свідчить, що цей сегмент світового фінансвого ринку є провідною ланкою 

міжнародних економічних відносин. В цілому, узагальнюючи зазначене вище 

можна зробити наступні висновки: 1) Світовий ринок банківських послуг є 

частиною світового фінансового ринку, який у свою чергу є одним із 

сегментів світового ринку послуг; 2) Передумовами для формування 

                                                           
7
 Дослідженням впливу науково-технічного прогресу на розвиток ринку 

банківських послуг займаються багато сучасних вчених. Особливу увагу слід звернути на 

праці: Чернишової Л.І, Журавського Д.С [117]; Сніщенко Р.Г [107]; Мелесика С.В [68] 
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світового ринку банківських послуг стали економічні передумови (розвиток 

ринку капіталів, НТР тощо), правові передумови (виникнення міжнародних 

організацій тощо), суб’єктивні передумови (посилення конкуренції на 

світовому фінансовому ринку і  бажання банків збільшити свої прибутки ) та 

об’єктивні передумови (інтенсифікація процесів злиттів і поглинань у 

діяльності ТНК та ТНБ, розвиток ринку цінних паперів тощо); 3) Поняття 

«банківські послуги» трактується не однозначно різними вченими. На нашу 

думку, банківські послуги - це будь-які банківські операції та дії працівників 

банку щодо задоволення потреб клієнтів банківських установ, а також 

операції, що здійснює клієнт банку дистанційно завдяки використання 

наданих банком можливостей інтернет-банкінгу пов'язаних з рухом 

грошових коштів, що можуть надаватися як на платній так і безоплатній 

основі (консультування, впровадження нових технологій тощо); 4) 

Суб’єктами ринку банківських послуг є продавці та покупці послуг. 5) 

Структуризація ринку банківських послуг відбувається за наступними 

критеріями: - за групами банківських продуктів (галузева структура), - за 

типами споживачів; - за георграфічним охопленням. 6) Світовий ринок 

банківських послуг є важливою ланкою міжнародних економічних відносин. 

Це знаходить своє вираження у взаємозалежності світового ринку 

банківських послуг та інших категорій МЕВ (ринок страхування, ринок 

капіталів, процеси інтеграції, глобалізації тощо). Світовий ринок банківських 

послуг є однією з важливих передумов та фінансовою основою 

постіндустріального розвитку країн світу, адже він сприяє збільшенню 

споживання, розвитку підприємництва, інтесифікації впровадження нових 

комп’ютерних технологій у діяльність банків тощо. 
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1.2. Особливості функціонування міжнародного ринку банківських 

послуг у світовій економіці 

Світовий ринок банківських послуг - це складний процес формування 

та взаємодії міжнародного попиту та міжнародної пропозиції на продукти 

банківських установ, який динамічно розвивається під впливом глобалізації 

світової системи господарювання, інтеграції та лібералізації фінансових 

ринків, і набуває нових сутнісних ознак. Поряд з цим світовий ринок 

банківських послуг ще не відновився після останньої глобальної фінансової 

кризи. Звідси виникає потреба ґрунтовного дослідження проблем та 

особливостей функціонування, зокрема, міжнародного ринку банківських 

послуг на сучасному єтапі розвитку світової економіки. 

Розгляд цих питань доцільно розпочати із вивчення теоретичного 

підгрунтя формування світового ринку банківських послуг. Вивченню 

сутнісних та  основних засад еволюції світового ринку банківських послуг 

присвячено ряд наукових праць зарубіжних та вітчизняних економістів 

[99,112,129]. При цьому, ватрто відмітити, що більшість дослідників 

ототожнюють поняття «світового» та «міжнародного» фінансового ринку, у 

тому числі і ринку банківських послуг. Так, українські еконімсти    

Юхименко П.І та Федосов В.М зазначають: «Фінансовий ринок, що діє в 

просторі міжнародних економічних відносин, називають міжнародним 

фінансовим ринком» [129].  Далі вони не розділяють поняття світового та 

міжнародного фінансового ринку. На нашу думку, ці поняття є дещо 

синонімічними, але не тотожними. Враховуючи сутнісні риси, особливості, 

передумови розвитку світового ринку банківських послуг можна 

стверджувати, що він виступає цілісним системним утворенням. Його 

основнимим підсистемами, на наш погляд, виступають наступні: 1) 

національні ринки банківських послуг в аспекті надання останніх резидентам 

в окремих країнах; 2) міжнародний ринок банківських послуг, який 

передбачає їх надання учасникам МЕВ. Для дослідження специфіки 

функціонування системи світового ринку банківських послуг та 
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міжнародного ринку банківських послуг у якості його підсистеми необхідно 

розглянути їх співвідношення та структуру. Схематично це, на наш погляд, 

можна зобразити таким чином (рис. 1.3):  

 

Рис. 1.3 Співвідношення світового ринку банківських послуг та міжнародних 

ринків банківських послуг 
[Розроблено автором] 

 

Наведена схема свідчить, що «світовий ринок банківських послуг» є 

дещо ширшим поняттям ніж «міжнародний ринок банківських послуг». Їх 

конкретні системні зв’язки доцільно проаналізувати шляхом застосування 

системного методу наукового дослідження, основні положення якого 

достатньо грунтовно висвітлені у науковій літературі [5,72,100]. В рамках 

цього методу виділяють чотири основні підходи, а саме: 

системноструктурний підхід, системнофункціональний підхід, 

системогенетичний підхід та системоінтегративний підхід. Використаємо ці 

підходи для структуризації світового ринку банківських послуг і, як наслідок, 

у підсумку виявимо співвідношення понять світового та міжднародного 
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ринку банківських послуг.  

Відповідно до системноструктурного підходу необхідно визначити 

структурні елементи cистеми світового ринку банківських послуг. 

Основними складовими світвого ринку банківських послуг, як видно зі схеми 

є наступні ринки банківських послуг: національні, регіональні, 

транскордонні, транснаціональні, інтеграційні, а також зовнішній сектор 

національних ринків банківських послуг та наднаціональний ринок 

банківських послуг.  Головними учасниками на цих ринках виступають 

споживачі банківських послуг, а саме фізичні та юридичні особи; а також 

інші суб’єкти фінансового ринку, такі як: ТНБ, міжнародні фінансові 

інституції, міжнародні  та регіональні банки та інші регулятори світового 

фінансового сектору. Тобто, усі ці ринки утворюють єдиний світовий ринок 

банківських послуг.  

З точки зору, системнофункіонального підходу слід проаналізувати 

функії кожного окремого елементу загальної системи. У цьому випадку, 

виділимо структуру ринку банківських послуг, відповідно до галузевого 

підходу. Так, структурними елементами світового ринку банківських послуг 

виступають наступні ринки: ринок інвестиційних послуг, ринок кредитних 

послуг, ринок депозитних послуг, ринок розрахунково-касових послуг, ринок 

консультативних послуг, ринок трастових послуг, ринок електронних 

банківських послуг, ринок банківського обслуговування внутрішньої та 

зовнішньої торгівлі тощо. Деякі із зазначених ринків функціонують лише на 

національних сегментах ринку банківських послуг певних країн і не беруть 

участь у міжнародному ринку банківських послуг. Так, наприклад 

консультаційні послуги національних та державних банків є елементом 

національного сегменту ринку банківських послуг, але вони не мають впливу 

на міжнародний банківський сектор. Таким чином, національні сегменти є 

частиною національного ринку банківських послуг певної країни, але не є 

частиною міжнародного ринку банківських послуг. У свою чергу національні 
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ринки взаємодіють з регіональними ринками, інтеграційними ринками та 

іншими, утворюючи при цьому єдиний світовий ринок банківських послуг.  

Виходячи із того, що світовий ринок банківських послуг є єдиним 

цілим, ми можемо, відповідно до системногенетичного підходу виділити 

ядро світової системи банківських послуг. Генетичним ядром данної 

системи, на нашу думку, є міжнародні фінансові відносини, що забезпечують 

функціонування та розвиток світової банківської системи взагалі, 

виступаючи основною рушійною силою розвитку взаємозв’язків та 

взаємозалоежності між окремимим сегментами світового ринку банківських 

послуг. 

При застосуванні системного методу дослідження світового ринку 

банківських послуг необхідно також використовувати системно-

інтегративний підхід. Він вивчає взаємозв’язки між структурними 

елементами системи послуг та виявлення загальних інтегративних тенденцій 

її розвитку як цілісного утворення. Це в свою чергу ще раз підтверджує те, 

що міжнародний ринок банківських послуг є лише складовою цілісної єдиної 

системи світового ринку банківських послуг, адже усі складові елементи 

світового ринку банківських послуг, що були вище перелічені, 

взаємпов’язані між собою міжанродними фінансовими відносинами, 

регуляторною політикою, певними економічними показниками тощо, а тому 

вивчення кожного з них дозволяє виявити загальні тенденції розвитку 

світового ринку банківських послуг.
8
  

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що світовий 

ринок банківських послуг є ширшим поняттям за міжнародний ринок 

банківських послуг, адже він включає у себе як міжнародні регіональні ринки 

                                                           
8
 Візьмемо для прикладу ринок банківських та фінансових послуг США. Так, 

колапс цього ринку у 2008 році призвів до негативних тенденцій і на інших ринках. 

Наприклад, у ЄС фінансова криза призвела не тільки до фінансової нестабільності деяких 

банків країн-членів (Deutsche Industriebank IKB одним із перших у ЄС постраждав від 

фінансової кризи), а і до кризи суверенної заборгованості. Більш того, від кризи 

постраджали як економіки країн-членів ЄС, так і економіки країн-патрнерів 

Співтовариства. У той самий час, економіки деяких країн Азії, а особливо банківські 

сектори цих країн не тільки не постраждали від кризи, а й зазняли значного розвитку. 
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банківських послуг, усі міжнародні фінансові інституції, що виступають 

регуляторами міжнародних фінасових відносин, так і національні сегменти 

ринків банківських послуг окремих країн. Світовий ринок банківських 

послуг є цілісним утворенням, органічними складовими якого виступають 

регіональні ринки банківських послуг, що зазнали у посткризовий період 

посилення регулювання, адже світова фінансова криза мала негативний 

вплив на міжнародний фінансовий ринок, у тому числі на банківські системи 

країн світу. Саме тому, доцільно виділити особливості функціонування 

окремих елементів міжнародного ринку банківських послуг на сучасному 

єтапі розвитку економіки. 

По-перше, останнім часом, особливо у посткризовий період 

спостерігаються тенденції до асиметрій розвитку світового ринку 

банківських послуг, що проявляється у зміні основних гравців на світовому 

ринку; у зміцненні позицій раніше не розвинутих ринків банківських послуг, 

і одночасному послаблені позицій у банківському секторі провідних країн 

світу. Так, проаналізувавши географічний розподіл найбільших банків світу 

за 2000-2015 рр.  ми дійшли до висновку щодо зміни основних гравців на 

глобальному ринку банківських послуг на користь країн Азії та БРІК. Про це 

свідчить  зниження позицій провідних банків США та ЄС.  Якщо у 2000 р. в 

списку найпотужніших світових фінансових інститутів домінували банки 

США і Великобританії
9
 [167], то вже протягом 2010-2015 рр. найбільш 

розвиненими та важливими у складі світового ринку банківських послуг є 

ринки країн Тріади, провідними представниками яких є: ЄС (зокрема 

Німеччина, Франція, Об’єднане Королівство), США та Китай. Найбільшим за 

обсягами ринком у складі світового ринку банківських послуг станом на 1 

січня 2010 року був ринок ЄС, загальні обсяги банківських активів якого 

становили понад 32,7 трлн дол. США [199]. Друге та третє місця посідали 

                                                           
9
 Зокрема, серед 20 найбільших банків 7 були зареєстровані у США (Citigroup, Bank 

of America, Morgan Stanley Dean Witter, Wells Fargo, Fannie Mae, Chase Manhattan, Goldman 

Sachs), 4 – у Великобританії (HSBC, Lloyds TSB, Barclays, National Westminister Bank) та 3 

– в Японії (Bank of Tokyo-Mitsubishi, Sumitomo Bank, Nomura Securities). 
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ринок США та ринок Китаю з обсягами банківських активів близько 12,03 та 

9,95 трлн дол. США відповідно [200]. Для порівняння загальні обсяги активів 

банків Російської Федерації та України становили близько 1,05 [75] та 0,126 

трлн дол. США [206] відповідно.  

 Натомість у 2015 р. за рейтингом Forbes Global 2000 до 25 найбільших 

банків світу увійшли лише 4 банки зі Сполучених Штатів та два 

європейських банки (один британський банк та один іспанський банк). Разом 

з тим у 2015 р. перші чотири провідні позиції у рейтингу зайняли китайські 

банки, хоча у 2005 р. не було жодного китайського банку, який би входив до 

світових топ-50лідерів. Торговельно-промисловий банк Китаю у 2015 році 

займає лідуючу позицію та має найвищий рейтинг серед найбільших світових 

банків по всім чотирьом показникам ($166 млрд - продажі, $44 млрд - 

прибутки, $3.32 трлн активів, і $278 млрд ринкової вартості)[206]. 

По-друге, ще однією важливою особливістю є збільшення ролі 

азійських банків на світовому ринку банківських послуг, про що свідчать 

наступні дані: кількість кредитно-фінансових інституцій у ЄС скоротилась у 

2014 році порівняно з 2013 роком на 3,8% та склала 6,790 установ. Світова 

фінансова криза значно вплинула на скорочення банківських устнов у 

країних ЄС та США, стрімке падіння відбувалось саме у моент відновлення 

банківського сектору у світі. Кількість західних банків знизилась з 778 у 1990 

р. до 588 у 2012 р. (за прогнозами The Banker до 475 у 2030 р.); при цьому 

кількість провідних банків Азії навпаки зросла зі 104 до 221 банківських 

установ у той самий період (за прогнозами The Banker до 320 у 2030 р.). 

Більш того, країни БРІК закріплюють свої позиції на світовому ринку 

банківських послуг – з 33 банків у 1990 р. до 146 установ у 2012 р. (за 

прогнозами The Banker до 2030 р. кількість провідних банків країн БРІК 

збільшиться до 215 одиниць).  

По-трете, головною причиною змін на глобальному світовому ринку 

банківських послуг, на нашу думку, є особливості інституціонального 

регулювання на регіональних ринках банківських послуг, зокрема у 
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посткризовий період. Характерною особливістю розвитку сучасної світової 

системи банківського регулювання є створення нових жорсткіших вимог 

щодо забезпечення прозорості банківської діяльності. Таким чином, на нашу 

думку, актуальності набуває розгляд особливостей функціонування 

міжнародного ринку банківських послуг на прикладі ринків з 

найрозвиненішими банківськими системами (тобто це ринки країн, де 

представлені найбільші транснаціональні банки), а саме це ринок США, 

ринок країн ЄС (особливо Німеччина, Великобританія), та азійський ринок.  

На сучасному етапі розвитку світової економіки одним з головних 

фінансових центрів залишається США. Більш того, ринок банківських послуг 

США виступає одним із головних сегментів світового ринку банківських 

послуг, адже розвиток цього ринку, процеси, що на ньому відбуваються мають 

значний вплив на розвиток інших сегментів світового ринку. Банківська 

система США характеризується її децентралізованою розгалуженістю, так як 

система банківського регулювання здійснюється на двох рівнях: на 

федеральному рівні та на рівні окремих штатів. Більш того, у США 

функціонують дванадцять федеральних резервних банків. Основними 

регуляторами банківської системи у країні є: Федеральна резервна система 

США, Служба контролера грошового обігу, Федеральна корпорація 

страхування депозитів і банківські департаменти в урядах штатів [50, с.151-

152]. Основою законодавчого регулювання банківської діяльності у 

Сполучених Штатах є Закон «Про діяльність національних банків» (1864 р.), 

що запровадив обов'язкові резерви, регламентував порядок створення та 

діяльності національних банків [50 c. 151].  

В останні роки банківський сектор США характеризувався 

пожвавленням процесів злиттів та поглинань, особливо у період кризи. 

Федеральна резервна система США стала основним регуляторним органом 

банківської діяльності у кризовий та посткризовий період. Основними 

інструментами монетарної політики ФРС у початковий період відновлення 

після кризи були процентна ставка центробанку та викуп ним цінних паперів з 
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фіксованою дохідністю (іпотечних та державних) на відкритих ринках. Ці 

інструменти були націлені на пом’якшення регуляторного середовища, а отже і 

на стимулювання економіки США. 

Восени 2013 року ФРС утвердила останню редакцію правил для переходу 

банків країни на нові стандарти по капіталу, що були запропоновані 

Базельським комітетом з банківського нагляду (Базель III). Був встановлений 

термін переходу для великих банків – з 2014 року, для дрібніших – з 2015 року. 

Вимоги Базельського комітету щодо коефіцієнтів достатності капіталу різних 

рівнів (4,5% - базовий капітал, 6% - основний і 8% - загальний) і додатковому 

буферу консервації (2,5%) не були змінені ФРС. Більш того, для найбільших 

банків США ФРС встановила додаткову вимогу: відношення капіталу 

першого рівня до загальної кредитної навантаженності повинно бути не 

менше 3%. Це поширюється на, так звану, велику шістку - JP Morgan Chase, 

Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, 

Wells Fargo [162]. 

Для реалізації урядової Програми допомоги компаніям з метою 

порятунку їхніх активів під час кризи (Troubled Asset Relief Program, TARP) 

були викуплені “проблемні” активи банків та інших корпорацій обсягом 700 

млрд. доларів США, а також було надано масштабну грошову допомогу іншим 

фінансовим та страховим компаніям  [161]. Але, незважаючи на значну 

урядову підтримку та впровадження низки заходів щодо реабілітації 

банківської системи, банки США занепокоєні останніми заходами з 

регулювання ринку банківських послуг. Так, впровадження так званого 

«правило Волкера», що означає заборону на торговельні операції фінансових 

компаній з використанням власних коштів визвало багато суперечностей. І 

хоча, це правило покликане знизити ризики у банківській діяльності, не 

розголошення чітких принципів  та положень цього правила створюють нові 

витрати для банків США [161]. 

Суттєве місце у світовій банківській системі займає і ринок 

банківських послуг Європейського Союзу, особливо враховуючи той факт, 
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що він налічує 28 національних ринків банківських послуг, які поступово 

інтегруються у єдиний регіональний ринок. Банківський сектор ЄС впливає 

на менш розвинуті ринки країн-патрнерів та країн-сусідів, адже такі менш 

розвинуті ринки намагаються привести свої національні законодавства у 

сфері фінансів до станадартів ЄС. Україна, у свою чергу, також не є 

виключенням, особливо враховуючи той факт, що ст. 133 «Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС» визначає важливість наближення чинного 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу [113]. 

 Основним регуляторами ринку банківських послуг у ЄС є 

Європейський Центральний Банк, Європейська комісія, Європейська Рада 

тощо. Світова фінансова криза значно вплинула на банківську систему країн-

членів Європейського Союзу. Посткризовий період характеризується низкою 

регулятивних заходів уповноважених органів з відновлення банківської 

системи. Незважаючи на прагнення регуляторів банківської діяльності до 

створення Єдиного Наглядового Механізму та Банківського Союзу ЄС, 

європейський ринок банківських послуг характеризується орієнтацією 

діяльності банків на свої національні ринки, що викликає певну 

роздробленість банківської системи.  

Відповідно до Reuters, ринки та регулятори ЄС тиснуть на банки, 

вимагаючи від них швидше приводити капітали у відповідність із угодою 

Базель III. За оцінками Європейської Банківської Організації (EBA) на кінець 

2012 року нестача капіталу у 42 банків скоротилася на 29,1 мільярда євро 

порівняно з серединою 2011 року. Угода  встановлює, що банки повинні мати 

капітал, який приблизно у три рази перевищує їхній капітал до фінансової 

кризи 2007-2009 років, під час якої багато банків із браком коштів довелося 

рятувати за допомогою грошей платників податків. Угода вимагає, щоб 

банки мали буфер для основного капіталу у розмірі не менше 7% від їхніх 

ризикованих активів до січня 2019 року [152].Однією з головних регуляторних 

інституцій  на фінансовому ринку ЄС є, звичайно, Європейський Центральний 

Банк, грошово-кредитними інструментами якого у посткризовий період стали 
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наступні заходи:  проведення регіонально консолідованої процентної політики, 

придбання зобов’язань суверенних та інших дебіторів, надання кредитів під 

заставу облігацій країн-членів Європейського Союзу. 

Посткризовий період на ринку фінансових та банківських послуг ЄС 

характеризується створенням і нових регуляторних інституцій.  Так, 

Європейська система фінансового нагляду (ESFS) була створена у відповідь 

на фінансову кризу, яка продемонструвала слабкі сторони у галузі 

фінансового нагляду на європейському ринку, а в окремих випадках і у 

фінансовій системі в цілому. Спираючись на рекомендації, що були зроблені 

в 2009 році групою експертів високого рівня під головуванням Жака де 

Ларозьєр, була започаткована нова європейська архітектура фінансового 

нагляду, що включає в себе три нових європейських наглядових органи 

(ESAs) – Європейська Банківська Організація (EBA), що знаходиться в 

Лондоні, Європейська організація по цінним паперам і ринку (ESMA) – в 

Парижі, і Європейська організація страхування та пенсійного забезпечення 

(EIOPA) – у Франкфурті. Ці організації  працюють у тандемі з національними 

органами фінансового нагляду та з Європейською радою з системних ризиків 

(ESRB), що почала функціонувати в 2011 році [152]. Метою створення такого 

розширеного механізму співпраці стало зміцнення фінансової стабільності на 

всій території Союзу, підвищення якості та узгодженості національного 

нагляду, посилення нагляду за транскордонним групами, і, що дуже важливо, 

створення єдиного зводу правил, що будуть застосовні до всіх фінансових 

установ у ЄС.  

Після проведення великої кількості заходів з відновлення 

європейського фінансового ринку у посткризовий період (у тому числі 

заходи з допомоги країнам, що найбільш постраждали від світової фінансової 

кризи, як наприклад Греція) регуляторні органи ЄС поставили за мету 

створення Банківського Союзу країн-членів ЄС для посилення нагляду за 

фінансовим та банківським сектором. У 2012 році уповноважені органи 

почали активно вести переговори щодо створення Єдиного Наглядового 
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Механізму у фінансовому секторі.  Так, 29 червня 2012 року уряди країн-

членів закликали Європейську Комісію представити пропозиції щодо 

створення Єдиного Наглядового Механізму за участю ЄЦБ, що включали в 

себе створення Єдиного Зводу Правил для регулювання ринку фінансових 

послуг. Вже  22 жовтня 2013 року було опубліковано Регламентацію № 

1022/2013 Європейського Парламенту та Європейської Ради, згідно до якої 

ЄЦБ присвоюються специфічні функції, що стосуються пруденційного 

нагляду за діяльністю кредитних організацій у країнах-членах ЄС, грошовою 

одиницею яких є євро, і дозволяє іншими державами-членами тісно 

співпрацювати з ЄЦБ. Але, ці нові повноваження, що покладені на ЄЦБ, 

ніяким чином не повинні наносити шкоду національним фінансовим ринкам. 

Більш того, у Регламенті зазначено, що Європейська Банківська Організація 

свою роль та покладені на неї функції, а саме: вона повинна розвивати свою 

діяльність у напрямку поширення застосування єдиного зводу правил на всі 

країни ЄС, а також сприяти конвергенції наглядової політики у всьому 

Європейському Союзі [189]. 

Відповідно до Регламенту, Європейська Банківська Організація 

повинна мати можливість у будь-який час запитувати інформацію від 

фінансових установ, до якої, відповідно до Регламенту ЄС № 1093/2010, ці 

фінансові установи мають законний доступ, в тому числі інформацію щодо 

винагороди, яку сплачували ці установи, особам, які надавали їм аудиторські 

та інші послуги [189]. Незважаючи на рушійні наслідки кризи, на нашу 

думку, європейський ринок банківських послуг стоїть на шляху до 

відновлення, і створення у майбутньому Банківського Союзу ЄС стане 

важливою умовою стійкості банківського сектору до можливих проявів 

фінансових криз у майбутньому.   

Серед країн ЄС одним із найрозвиненіших ринків банківських послуг є 

ринок Німеччини. Основними структурними компонентами банківської 

системи цієї країни є Німецький федеральний банк (Бундесбанк) та багато 

комерційних банків. Для ФРН характерним є невисокий рівень централізації 
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банківського бізнесу, тому значну роль у цій країні відіграють земельні 

банки. Характерними рисами німецьких банків є універсальність їхньої 

діяльності. Впродовж тривалого часу саме універсальні банки не тільки 

надають довготермінові кредити, а й вкладають кошти у власний капітал 

підприємств; присутність банків у вигляді пайової участі в капіталі 

німецьких підприємств. Ця присутність надає додаткові переваги як банкам, 

так і підприємствам; серед найрозвиненіших країн світу, тільки у ФРН 

основними джерелами фінансування є не цінні папери, а банківські кредити, 

про що свідчить високий освітній рівень населення країни, яке має змогу 

користуватись послугами банків для здобуття освіти. 

Посткризовий період для ринку банківських послуг Німеччини 

характеризується впровадженням низки заходів з реструктуризації 

банківської системи країни. Так, з 2010 по 2014 роки німецький уряд 

розробив близько 30 законів, регулюючих фінансовий ринок, у тому числі 

ринок банківських послуг. Останнім часом у німецькому парламенті 

переглядалися такі регулятори фінансових ринків, як CRD IV, Базель III, 

SSM-регулювання [161]. 

Нові закони з регулювання ринку фінансових та банківських послуг 

зобов'яжуть фінансові організації щорічно подавати звіти, в яких банки 

повинні будуть викладати свої дії у разі можливого банкрутства, також 

передбачаються чималі штрафи за недотримання нормативів. Це направлено 

на сегрегацію високого ризику фінансового бізнесу від повсякденної 

банківської діяльності. Зазначені закони, що засновані на європейській 

моделі, призначені не тільки для реалізації в Німеччині, а й у більшості 

країн-членів ЄС. Спочатку були встановлені терміни їх введення вже до 

кінця 2013 року, але потім імплементацію нових правил перенесли до 1 січня 

2014 року. І хоча нові закони покликані захистити платників податків від 

ризиків фінансового сектору, та банківські установи вважають, що прийняття 

таких законів не вплине позитивно на їх діяльність[161]. 

Досі німецькі банки не зобов'язані були тримати більше 2,0 % свого 
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капіталу в резерві, але до 2019 року ця планка зросте до 7,0 %. 

Системоутворюючі банки (ті банки, банкрутство яких загрожуватиме 

світовій фінансовій системі) будуть зобов'язані зберігати в резерві 10,5 % від 

капіталу. У Німеччині таким банком є тільки Deutsche Bank. Другий за 

величиною банк країни Commerzbank повинен буде підняти рівень власного 

капіталу до 9,0 % [161].  

Якщо говорити про банківську систему Великої Британії, то відсутність 

антимонопольного законодавства та жорсткого контролю за злиттям банків, у 

країні досягнуто високого ступеня концентрації банківського капіталу. 

Потужні банківські об'єднання з розвиненою мережею філій, які існують не 

лише у країні, а й за кордоном зосередили у своїх руках значну частку 

фінансових ресурсів. Головним органом, що регулює діяльність банків є Банк 

Англії, який часто здійснював банківське регулювання на неформальній 

основі.  

У посткризовий період монетарна політика Банку Англії мала дві 

особливості, а саме: низький рівень процентної ставки і продовження 

програми викупу державних облігацій у рамках реалізації цілей «кількісного 

пом’якшення». Заради антикризового стимулювання економіки Банк Англії 

зменшив процентну ставку на 4,5 в. п. – до 0,5% (рис. 1.4). Його програма 

щодо викупу держоблігацій обсягом 200 млрд. фунтів стерлінгів стала 

інструментом грошово-кредитного стимулювання з метою досягнення 

цільового двохвідсоткового рівня інфляції в країні. 

 

Рис. 1. 4 Динаміка облікової ставки зарубіжних центробанків 
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Складено автором за матеріалами [55, С.30-33;  136] 

У липні-жовтні 2013 року були проведені останні стадії переговорів 

щодо проекту закону щодо реформування банківської системи 

Великобританії (Financial Services (Banking Reform) Bill). Створенню цього 

законопроекту передували  майже три роки консультацій та дискусій уряду з 

приводу майбутнього фінансового сектора у Великобританії. В рамках цього 

законопроекту з реформування банківської системи уряд виділив чотири 

основні напрями: 

 Нагляд: Банк Англії був визначений як головний 

наглядовий орган за банківською системою країни. Більш того, він 

буде наділений новими повноваженнями для виявлення та усунення 

системних ризиків по мірі їх виникнення, щоб забезпечити зростання 

економіки у майбутньому. 

 Культура: Уряд оголосив, що він буде здійснювати великі 

реформи для того, щоб банки працювали на благо  економіки та 

споживачів. 

 Конкуренція: Уряд країни має намір розширити можливості 

споживачів, надаючи їм більш широкий вибір банківських послуг, який 

повинен стимулювати інновації та конкуренцію в банківському секторі. 

Серед інших запропонованих змін були розглянуті питання обов'язків 

вищого керівництва в банківському секторі. Більш того, уряд запропонував 

ввести більш високі стандарти поведінки для учасників ринку банківських 

послуг шляхом введення кримінального покарання за безвідповідальні 

проступки, що призводять до низької конкурентоспроможності банку, та 

запровадити більш жорсткий режим для старших банкірів [164]. В цілому, 

регулювання ринку банківських послуг у Великій Британії не тільки 

посилилось у посткризовий період, а і започаткувало основи для найбільш 

серйозних реформ банківської системи країни за останнє десятиріччя. 

Останнім часом значно посилилась роль та вплив  країн Азії на 
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розвиток світової банківської системи. При оцінці потенційного впливу 

світової фінансової кризи на азійський ринок банківських послуг, та при 

аналізі регуляторних заходів у посткризовий період необхідно виявити слабкі 

та сильні сторони азійської фінансової системи. По-перше, банківський 

сектор країн Азії практично не відчув негативних наслідків світової 

фінансової кризи та кризи суверенної заборгованості країн ЄС. Це зумовлено 

нормальною якістю банківських активів як приватного так і державного 

секторів. Великі валютні резерви забезпечили запас міцності у випадку 

волатильних потоків капіталу в більшості випадків, хоча такі накопичення, 

ймовірно, сприяли існуючим економічним дисбалансам. Крім того, 

нормативно-правова база азійських країн мала більш консервативне 

спрямування, і не орієнтувалась на створення «вільного» фінансового ринку.  

Регулятори фінансового сектору Азії ще до кризи розробили низку заходів 

макропруденційної політики (коефіцієнт забезпечення, адміністративні 

заходи з обмеження швидкого зростання банківського кредитування, 

лімітовані максимальні ставки на час позики під іпотеку тощо) [184]. 

Слабкими сторонами азійського ринку банківських послуг виступають, 

на наш погляд, наступні: домінуюче місце на ньому займає банківське 

кредитування; відносно невеликі ринки облігацій;  незначна роль 

сек'юритизації на фінансовому ринку тощо. Низький ступінь регіональної 

фінансової інтеграції робить азійські фінансові ринки залежними від ринків 

розвинених країн.  

Більшість заходів із зміцнення та стабілізації банківської системи 

азійських країн, які були запропоновані Великою двадцяткою, вже 

імплементовані, а саме:  

 Потреби у збільшенні кількості та якості капіталу; 

 Вимоги щодо ліквідності; 

 Коефіцієнт фінансової залежності; 

 Стандарти на ринках позабіржових деривативів; 
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 Виявлення, спостереження та регулювання діяльності 

системно значущих фінансових установ (SIFIs) [184]. 

Азійські країни, як і інші розвинені країни не стоять осторонь 

впровадження правил Базель III. Незважаючи на те, що ці правила 

націлені на розвиток і зміцнення фінансової системи країн, на нашу 

думку, існують і проблеми, з якими може стикнутися азійські країни після 

імплементації  положень Базель III. Для того, щоб проаналізувати можливі 

наслідки впровадження цих положень для азійського фінансового ринку 

слід визначити основні вимоги до банківського капіталу відповідно до цих 

правил.  

Графік поступового введення змін Базельським комітетом 

наводиться у таблиці 1.1. Головним нововедденям правил Базель III є 

збільшення мінімального капіталу першого рівня з 4% до 6% до 2015 

року, а також збільшення коефіціенту достатності базового капіталу 

першого рівня з 2% до 4,5% . Більш того, щоб банки  змогли протистояти 

майбутнім періодам нестабільності та фінансовим кризам їм доведеться 

мати “буфер консервації капіталу” - 2,5%, що звичайно приведе до 

збільшення загальної вимоги до базового капіталу до 7% (4,5% - вимога 

щодо базового капіталу і 2,5% - буфер консервації капіталу) [139].  

Згідно до положень Базель III, для буфера консервації капіталу 

повинен використовуватися тільки базовий капітал, а на банки, які не 

підтримують буфер консервації капіталу, будуть накладені обмеження 

щодо виплати дивідендів, скупки власних акцій та бонусів. Якісній аспект 

нововведень включає в основному поступове виключення з визначення 

капіталу першого рівня  менш ліквідних активів, у тому числі відкладених 

податкових активів (DTAs), прав іпотечного обслуговування (MRS) і акції 

фінансових інститутів. Капітальні інструменти, що більше не 

кваліфіккуються як непрофільний капітал першого та другого рівнів, 

будуть усунені протягом десятирічного періоду (починаючи з 1 січня 2013 

року), так само буде усунений і капітал третього рівня [139]. 
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Таблиця 1.1 

Графік введення поступових змін Базельским Комітетом відповідно 

до положень Базель III 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Співвідношення 

власних і позикових 

коштів (леверидж) 

Паралельне використання 

з 1 січня 2013 по 1 січня 2017  

 Перехід до 

Компоненту 

1 (Pillar 1) 

 

Мінімальний 

коефіціент базового 

капіталу 

3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Буфер консервації 

капіталу 

   0.625%  

 

1.25% 1.875% 2.5% 

Мінімальний 

коефіцієнт базового 

капіталу плюс буфер 

консервації капіталу 

3.5% 4.0% 4.5% 5.125% 5.750% 6.375% 7.0% 

Поступове 

виключення деяких 

активів з базового 

капіталу першого 

рівня CET1 (у тому 

числі перевищують 

ліміт відкладених 

податкових активів, 

прав на 

обслуговування 

іпотечних кредитів і 

фінансових 

інструментів) 

 20% 40% 60% 80% 100% 100% 

Мінімальний капітал 

першого рівня 

4.5% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Мінімальний 

загальний капітал 

8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 

Мінімальний 

загальний капітал 

плюс буфер 

консервації 

8.0% 8.0% 8.0% 8.625% 9.125% 9.875% 10.5% 

Інструменти 

капіталу, які більше 

не кваліфікуються як 

непрофільний 

капітал рівня 1 або 

капітал рівня 2 

Уснунення протягом 10 років, починаючи з 1 січня 2013р. 

 Складено автором за матеріалами [13] 

 Наведені показники свідчать про більш високі показники достатності 
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капіталу, що можуть обмежити зростання кредитування і економічної вигоди 

від банківської діяльності для країн Азії. Більш того, 100% кредитний 

конверсійний фактор, передбачений правилами, призведе до збільшення 

вартості і скорочення попиту на торгове фінансування, яке є критичним 

фактором для підтримки зростання торгівлі в азіатських економіках. Також, 

вимоги щодо достатності капіталу  можуть обмежити можливості випускати 

конвертовані облігації на ринках, що розвиваються. 

Що ж стосується змін у визначенні капіталу, то для банківського 

сектору азійських країн воно не представляє собою значних змін в практиці. 

У цих країнах, є кілька альтернатив капіталу; загальний капітал завжди був 

основним компонентом капіталу [13]. У таблиці 1.2 наведені дані по 

основних коефіцієнтах капіталу для азіатських банків. 

Таблиця 1.2 

       Показники капіталу Азійських банків у 2011 році 

 Власний капітал без 

урахування 

нематеріальних 

активів/матеріальні 

активи, % 

Капітал 

першого 

рівня/Активи 

зважені за 

ризиком, % 

Сукупний 

нормативний 

капітал/Активи 

зважені за 

ризиком,% 

Сукупний 

нормативний 

капітал/Активи 

зважені за 

ризиком,% (дані 

МВФ) 

КНР 6.0 

 

9.7 

 

12.2 5 

 

12.7 

 

Гон Конг, 

Китай 

6.5 4.7 5.9 15.8 

Індія 11.6 19.0 26.1 13.1 

Індонезія 20.3 14.9 18.7 16.1 

Японія 4.1 15.0 17.9 14.2 

Корея 9.0 10.5 13.8 14.0 

Малазія 6.7 11.5 15.3 17.7 

Філіпіни 10.3 14.8 17.9 17.1 

Сінгапур 6.9 15.7 18.2 16.0 

Тайланд 8.7 8.0 10.2 12.3 

Складено автором за матеріалами [171; 77] 

Таблиця 1.2 демонструє, що азіатські банки, як правило, добре 

капіталізовані, а  цільове значення загального рівня достатності капіталу у 
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2019 р. в більшості випадків значно перевищує 10,5%. Це свідчить про те, що 

правила достатності капіталу не являють собою серйозної проблеми для 

підтримки зростання кредитування у найближчі роки. 

Отже, грунтуючись на проведеному дослідженні особливостей 

функціонування міжнародних ринків банківських послуг у світовій 

економіці, на нашу думку на увагу заслуговують наступні висновки: 1) 

Поняття світового ринку банківських послуг є дещо ширшим за поняття 

“міжнародного ринку банківських послуг”, адже включає у себе усі 

національні ринки банківських послуг, регіональні та міжнародні ринки, та 

усі фінансові інституції, що здійснюють регулювання світовим банківським 

сектором; 2) У посткризовий період розвитку світового ринку банківських 

послуг спостерігається тенденція ло асиметрії розвитку світового ринку 

банківських послуг, що проявляється у поступовому збільшенні ролі 

банківського сектору країн Азії на міжнародній арені. Банківська система 

азійських країн виявилась самою стійкою у кризовий період завдяки 

нормальної якості банківських активів як приватного так і державного 

секторів. Великі валютні резерви забезпечили запас міцності у випадку 

волатильних потоків капіталу в більшості випадків, хоча такі накопичення, 

ймовірно, сприяли існуючим економічним дисбалансам. Про це нам свідчить 

збільшення кількості банків у країнах Азії навіть у кризовий період ( 221 

банк у 2010 році; 475 банків у 2030 році за прогнозами The Banker); 

3)Найбільш важливими і впливовими елементами світового ринку 

банківських послуг є ринки країн Тріади, а саме: ЄС (зокрема Німеччина, 

Франція, Велика Британія), США та Китай, що проявляється у обсягах цих 

ринків ( ЄС- 32, 7 трлн. дол. США, США – 12, 03 трлн. дол. США, Китай – 

9,95 трлн.дол. США); 4)Важливою особливістю розвитку сучасної світової 

банківської системи є посилення банківського регулювання та створення 

нових жорсткіших вимог щодо забезпечення прозорості банківської 

діяльності. Сучасний етап розвитку світової фінансової системи засвідчує, 

що глобальної криза 2007-2009 років стала важливою передумовою для 
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розробки та імплементації нових регуляторних заходів задля забезпечення 

стійкості світової банківської системи. Впровадження діяльності регуляторів 

фінансових систем США, ЄС та Азії продемонстрували значне оновлення 

банківського законодавства у цих країнах, а також їх готовність до 

впровадження правил Базель III у найближчому майбутньому; 5) До 

особливостей розвитку міжнародних ринків банківських послуг, можна 

віднести і створення нових інституций, що регулюють банківську діяльність. 

Так, починаючи з 2010 року у ЄС було створено Європейську систему 

фінансового нагляду, Європейську Банківську організацію, Європейську 

організацію по цінним паперам і ринку, Європейська організація страхування 

та пенсійного забезпечення тощо; 6)Період посткризового відновлення 

міжнародного фінансового ринку потребує ще деякого часу, але таке 

реформування повинно принести значні переваги для банківського сектору, 

такі як: зниження ризику фінансових криз, підвищення стійкості банків та 

інших фінансових інститутів у разі виникнення криз, зниження економічної 

нестабільності і збільшення прозорості банківської діяльності. 

 

 

1.3. Сутнісні риси розвитку системи банківських послуг ЄС в 

умовах світової фінансової кризи 

 

 

Світова фінансова криза, що розпочалась, як іпотечна криза у США у 

2007 році, переросла у повномасштабну економічну кризу та спричинила 

цілий ряд політичних та економічних проблем у Європейському Союзі. І 

хоча банківський сектор, не був єдиним джерелом проблем, але він став 

«локомотивом» кризових явищ. Значні кроки були зроблені для покращення 

стійкості банків у посткризовий період, але вони залишаються все ще такими 

ж вразливими до шоків, хоча і досі сприймаються «занадто великими для 

того, щоб збанкрутувати». Більш того, спільний банківських ринок ЄС 
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починає поступово «розпадатися на частини», адже банки починають 

зосереджувати свою діяльність у більшій мірі на своїх національних ринках, 

а уряди та інші компетентні органи вживають заходи спрямовані на 

забезпечення внутрішньої фінансової стабільності [137]. 

Такі події зумовили необхідність прийняття невідкладних заходів щодо 

вдосконалення системи банківського регулювання і нагляду на рівні ЄС на 

основі централізації регулятивних функцій, створення нових органів та 

реорганізації діючих, а також впровадження єдиної системи 

макропруденційних нагляду та аналізу. З метою ефективного здійснення 

превентивних заходів і подолання наслідків кризи Європейська комісія та 

інші уповноважені органи розробили низку законодавчих пропозицій щодо 

покращення банківського нагляду та створення у майбутньому Банківського 

Союзу країн ЄС. І хоча, з кінця 2011 року ринок банківських послуг ЄС 

продемонстрував деякі позитивні зрушення щодо відновлення ринкової 

довіри – як зі сторони інвесторів у боргові активи, так і зі сторони пайових 

інвесторів, такі зміни можуть виявитись лише тимчасовими, і 

макроекономічне середовище для більшості європейських банків 

залишається все ж таким «крихким», особливо для тих банків, які самі по 

собі є фінансово нестабільними. Таке складне макроекономічне середовище, 

що зумовлене наслідками кризи може чинити негативний вплив на доходи 

банків і у майбутньому, хоча і різною мірою в залежності від країни та 

банків.  Але для того, щоб давати оцінку та ймовірні сценарії розвитку ринку 

банківських послуг ЄС у майбутньому необхідно проаналізувати тенденції 

розвитку ринку банківських послуг ЄС в умовах світової фінансової кризи 

Протягом 2007-2012 років, на нашу думку,  можна виділити 5 основних 

хвиль кризових явищ у банківському секторі країн ЄС:: а) Хвиля 1 – 

«Іпотечна  кризи» (середина 2007 року – вересень 2008) : колапс 

інвестиційних портфелів; б) Хвиля 2 – «Систематична кризи» (починаючи з 

вересня 2008 року): необхідна безпрецедентна допомога держави 

банківському секторові через зменшення ліквідності; в) Хвиля 3- 
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«Економічної кризи» (починаючи з 2009 року): фінансова стабільність 

знаходиться у небезпеці; г) Хвиля 4 – «Криза суверенної заборгованості» 

(починаючи з 2010); д) Хвиля 5 - «Криза  довіри у ЄС» (починаючи з 2011 

року). На нашу думку, доцільно виявити основні тенденції на ринку 

банківських послуг у період зазначених хвиль кризових явищ на фінансовому 

секторі ЄС. 

Перша хвиля «Іпотечна кризи» розпочалася у 2007 році як наслідок 

«роздування цін» (ефект бульбашки) на ринку нерухомості США. Ціни на 

житло у США зросли на 124% у період з 1996-2007 роки. Іпотечна криза у 

США згодом переросла у світову фінансову кризу. Так, 30 липня 2007 року 

німецький банк «Deutsche Industriebank IKB» був першим банком у ЄС, який 

постраждав від кризи. IKB – традиційний позичальник малому та середньому 

бізнесу у Німеччині, сформував великий портфель комерційних паперів  

забезпечених активами (ABCP), більшість з яких були інвестовані до RMBS, 

комерційної нерухомості та облігацій забезпечених кредитами [177].   

У період першої хвилі кризи, спостерігалась тенденція до того, що 

фінансових сектор, у тому числі ринок банківських послуг, поніс 

приголомшуючих збитків, причиною яких стали інвестиційні портфелі. 

Невизначеність того, що банки тримали на їх балансі, у поєднанні з 

побоюванням інвесторів, що позабалансові операції, можливо, доведеться 

буде повернути на баланс, серйозно підірвали довіру до банків і завдали 

значної шкоди функціонуванню міжбанківського ринку [177]. У свою чергу 

це призвело до зменшення прибутковості банківських установ та до 

зменшення кількості банківьских послуг, що надавалися такими установами. 

Друга хвиля, або системна криза, як стрес у фінансовому секторі, 

посилився після колапсу «Lehman Brothers» практично за два дні, 12-13 

вересня 2008 року. Інвестори зрозуміли, що навіть великі фінансові 

інституції та банківські установи не завжди можуть бути продані або 

врятовані; ціни на банківські акції та «гібридний капітал» різко впали. 

Протягом декількох днів, волатильність на глобальних ринках капіталу 
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стрімко зросла, кредитні спреди надалі збільшувалися і інвестори перенесли 

свої авуари в безпечні казначейських облігацій США. У таких умовах зникла 

довіра до банківських установ, і навіть для найбільших і «найсильніших» 

банків був закритий доступ до короткотермінового та довготермінового 

фінансування [210].  

Третя хвиля кризи, що набула загальноекономічного характеру, 

розпочалась у 2009 році. Стабілізація цін у 2009 році допомогла банкам 

відновити їх баланси та звіти про прибутки. З точки зору фінансових 

показників 2009 рік виявився більш успішним ніж попередні, деякі банки 

змогли навіть збільшити свої доходи. Новими регуляторами фінансової 

системи, як у країнах ЄС так і в інших країнах світу стали новостворена Рада 

з Фінансової Стабільності та Базельський Комітет з банківського нагляду. Їх 

співпраця призвела до створення нових правил – Базель 3 у вересні 2010 

року. Незважаючи на помірну стабілізацію на ринку банківських послуг, 

справи  реального сектору економіки та державних фінансів були набагато 

гірші. Серйозні проблеми фінансового сектору після колапсу Lehman 

Brothers негативно вплинули на світову торгівлю. Більш того, постійно 

зростав рівень безробіття, що супроводжувався різким спадом реального 

ВВП, що у наслідку призвело до зменшення купівельної спроможності 

населення та зменшення клієнтів банку. Таким чином, ринок банківських 

послуг не іільки не розвивався, а й зазнавав спаду як з економічної точки 

зору, так і з точки зору диверсифікації банківських послуг [195]. 

Четверта хвиля, яка отримала назву «кризи суверенної заборгованості», 

почалась у 2010 році. Суверенний борг Єврозони становив € 8300 млрд, або 

близько 87% ВВП в 2011. Цей показник можна порівняти з рівнем 

суверенного боргу у США і є значно нижчим аналогічного показника у 

Японії. З одного боку, можна сказати, що ситуація у ЄС практично 

стабілізувалась. Однак, ЄС не є фінансовим союзом як США, і деякі країни-

члени ЄС мають досить високу заборгованість.  Коли новий уряд Греції 

оприлюднив реальні дані щодо боргу та дефіциту країни у 2009 році, то 
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суверенні ризики стали основною темою для обговорення. Так як 

обговорення фінансової кризи у Греції не призвело до вироблення плану дій, 

щодо стабілізації ситуації у країні, то спекуляції щодо того, хто володіє 

боргом Греції посилились.
10

  

У першій половині 2011 року очевидним стало те, що Греція не зможе 

досягти бюджетних цільових показників, і рейтингова агенція Standard & 

Poor’s понизила суверенний борг Греції до рейтингу ССС у липні 2011 року. 

Стало зрозуміло, що Греції необхідний другий «пакет рятувальних заходів». 

Після тривалих переговорів, було узгоджена надати ще раз допомогу Греції у 

розмірі €109 млрд., це в свою чергу вплинуло на весь ринок банківських 

послуг країн ЄС [177]. 

Нова Європейська Банківська Організація (EBA) провела повторне 

стрес-тестування, намагаючись вплинути на суверенний борг європейських 

банків. У своєму прес-релізі від 15 липня 2011 року,  Європейська Банківська 

Організація підрахувала, що загальна залежність європейських банків від 

суверенного боргу Греції та грецьких банків становить €31 млрд. [197]. На 

тлі побоювань, що європейські банки повинні будуть списати набагато 

більшу частину грецької заборгованості, фонди грошового ринку почали 

значно скорочувати вплив євро. Багато європейських банків, що мали 

обмежені доларові ресурси, втратили доступ до фінансування у доларах. У 

серпні 2011 року під тиск потрапили ціни на акції банків особливо тих, які 

                                                           
10

 Багато інвесторів хвилювались через те, що більшість суверенного боргу Греції 

знаходиться у власності європейських банків. У травні 2010 року, після тривалих 

переговорів, грецький уряд зрештою прийняв допомогу від МВФ у розмірі €110 млрд.,  

розраховану на рефінансування їх заборгованості до 2014 року. Одночасно був створений 

резервний фонд у €750 млрд. спільно країнами-членами ЄС та МВФ для підтримки 

слабких економік країн ЄС. У листопаді 2010 року, Ірландія попросила фінансової 

допомоги з резерву[177]. У квітні 2011, аналогічно зробила і Португалія. Найбільш 

постраждали від кризи малі та середні банки, при чому не тільки у Португалії, Іспанії та 

Італії, але і в інших країнах-членах ЄС. Однак, поступово європейські банки почали 

зменшувати свою присутність на іноземних ринках і зосереджувати свою діяльність на 

національних ринках. Комерційний ринок нерухомості у Лондоні був першим ринком, що 

відчув на собі наслідки зменшення присутності іноземних банків, і як наслідок, першим 

пережив значне зменшення кредитних ресурсів; наступними стали країни-члени у Східній 

Європі.  Спроби відновити довіру до європейських банків у 2010 та 2011 роках не були 

вдалими [18]. 
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залежали від фінансування долара США. Більшість європейських банків 

почали ліквідувати свої вклади деноміновані у доларах США.  

У кінці 2011 року виявилось, що Греція не змогла виконати й умови 

другого «рятувального пакету заходів». У грудні 2011 року, ЄЦБ оголосив 

про початок 3-річних операцій LTRO. Вартість трирічного кредитування 

становить 1% річних.
11

 Обидва раунди операції LTRO значно зняли напругу 

у банківському секторі ЄС [177]. У кінцевому рахунку, довіра до 

європейської банківської системи почала відновлюватись наприкінці 2011 

року, хоча і на тлі кризи суверенної заборгованості та слабких перспектив 

економічного зростання.  Незважаючи на значний попит на операції LTRO, 

тільки 17 європейських банків змогли продати ризикові кредитні портфелі у 

березні 2012. Для більшості європейських банків ринки капіталів залишались 

закритими [181]. 

П’ята хвиля кризи, що викликала кризу довіри до ЄС, розпочалась у 

2011 році. Фінансова інтеграція у ЄС значно прогресували у докризовий 

період, хоча в основному мала місце на оптових ринках. Запровадження у 

обіг спільної валюти – євро, та прийняття «Плану дій щодо Фінансових 

Послуг» були основою цього інтеграційного процесу. Однак фінансова криза 

призвела до сповільнення його, і у подальшому є ризик того, що цей процес 

так і не буде завершено.  Доказом цього є те, що останнім часом 

спостерігається зміна та зменшення транскордонних потоків капіталу; банки 

значною мірою сфокусувалися на внутрішніх ринках та на задоволенні своїх 

внутрішніх кредитних зобов’язань.  

У липні 2012 року, Голови Європейської Ради, Європейської комісії, 

ЕЦБ і Єврогрупи, розробили спільну доповідь під назвою "На шляху до 

справжнього економічного і валютного союзу", що визначила чотири основні 

напрями для формування майбутнього Європейського Валютного Союзу, а 

                                                           
11

 В перший день операції за рефінансуванням звернулося 523 банку, при цьому 

обсяг операції склав €489 млрд.,  з них €296 млрд. - були операції рефінансування старих 

кредитів, нових грошей було створено €193 млрд. Другий раунд таких операцій був у 

лютому 2012 року. Тоді до ЄЦБ звернулися 800 банків,а обсяг операції склав €529 

млрд.[177]. 
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саме: інтегрована програма розвитку у фінансовій та у бюджетній сферах, у 

сфері економічної політики, а також зміцнення демократичної легітимності 

та підзвітності. У вересні 2012 року Європейська комісія представила 

законодавчі пропозиції щодо створення Єдиного Наглядового Механізму у 

ЄС, а у подальшому і створення Банківського Союзу ЄС. Ці та інші заходи у 

ЄС звичайно покращили ситуацію на європейському фінансовому ринку, 

хоча і не сприяли повному відновленню на цьому ринку [164].  

Звичайно, що країни члени ЄС дуже різняться за рівнем свого розвитку 

і за розмірами банківського сектору цих країн; основні економічні та 

фінансові показники цих країн були різними ще у докризовий період. Саме 

тому, можна стверджувати, що  вплив кризи на кожну з країн є досить 

різним. Так, наприклад, Ірландія та Іспанія у період з 2001 по 2008 роки мали 

найбільше у ЄС зростання банківських активів (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5 Загальні активи MFI деяких країн ЄС (у % до ВВП) 

Cкладено автором за даними [195] 

Хоча п’ята хвиля кризи, що почалась з 2011 році була визначена 

багатьма фінансовими інституціями як “криза довіри у ЄС” аналіз показників 

банківської діяльності у цей період засвідчує пожвавлення на ринку 

банківських послуг ЄС.  З одного боку за останні десять років у ЄС 

простежується тенденція до скорочення кредитних інституцій, і під впливом 

світової фінансової кризи таке скорочення відбувалось і у 2011-2012 роках. 
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За десятирічний період кількість кредитних інституцій у ЄС скоротилась з 

15000 таких установ до 8060 кредитних інституцій на кінець 2011 року. З 

іншого боку, така фінансова консолідація супроводжується стійким 

зростанням банківських активів, що засвідчує зростання сукупних активів на 

85% у 2011 порівняно з 2001. За цей самий період позикова база на 

фінансування підприємств та приватних осіб зросла на 69%, при чому на 79% 

зросла кількість депозитів у європейських банках (див. рис. 1.6) [140]. 

 

 

Рис.1.6 Загальні активи, позики, депозити (у трлн. євро), кількість 

Кредитних Інституцій і кількість працівників (у тисячах), за 2010 та 2011 рр.  

Складено автором за матеріалами [187] 

  

Кінець 2011 року закінчився для фінансового сектору на позитивній 

ноті: сукупні активи зросли на 4,4%, у тому числі зросли кредити і депозити 

на 3,7%  і 4,3% відповідно. Однак, навіть за такими позитивними даними 

ховається більш складна ситуація, про яку свідчать дані на рисунку 1.6. 

практично три чверті (72%) активів фінансового сектору ЄС знаходяться у 

країнах Єврозони [187]. В свою чергу, три чверті активів країн, що не 

входять до Єврозони зосереджені у Великій Британії, країні, що задає темп 

зростання активів у своєму регіоні. Загальні активи Міжнародних Валютних 

Інституцій (MFI) ЄС зросли на 1,9 трлн. у 2011 році. Найбільші темпи 

зростання активів у фінансовому секторі продемонструвала такі країни, як: 
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Фінляндія (33,7 %), Нідерланди (7,5%), Італія (7,3%), Франція (7,2%), Швеція 

(6,8 %), Велика Британія (5,8 %), Бельгія (5%) та Болгарія (5,2%). Для 

порівняння, найбільше скорочення банківських активів було у Ірландії (-

14%). Негативні тенденції також простежувались в Угорщині (- 8,7%), Греції 

(-7,4%), Естонії (-6,6%), Литві (-3,8%), Латвії (-3,0%) та Словенії (-1,3%) 

[187]. 

Що стосується банківських позик, то три чверті загальних позик МFІ у 

ЄС належать Єврозоні, а одна четверта країнам поза зоною євро.  У 2011 році 

загальні позики  МFІ у ЄС продемонстрували зростання на 0,88 трлн. євро, 

або на 3,7%.  У Єврозоні кількість позик зросла на 4% у 2011 році, а загальні 

позики у країнах, що не входять до Єврозони зросли на помірні 2% [187]. 

Велика частка зростання позик у ЄС припадає на міжбанківське 

кредитування (0,84 трлн. євро), що демонструє близько 12% річного 

зростання цього портфелю позик. Це є значним зростанням після кризового 

періоду, а особливо різкого падіння у 2010 році (-8%). Франція, Німеччина, 

Нідерланди та Фінляндія зробили значний внесок у зростання кредитування 

Міжнародних Валютних Інституцій іншими MFI у кінці 2011 року. Таке 

значне зростання міжбанківського кредитування було забезпечено двома 

трирічними операціями LTRO, який здійснив ЄЦБ у кінці 2011 року, при 

чому загальна сума таких операцій склала близько одного трлн. євро. Таким 

чином, ЄЦБ, як кредитор останньої інстанції, забезпечив уникнення так 

званого «кредитного звуження». Як результат, значна частина забезпеченої 

ліквідності була використана для міжбанківського ринку, і тільки частина 

його була направлена до сектору реальної економіки. Якщо убрати цей 

портфель позик з рівняння, то взявши усі інші компоненти ми бачимо 

ситуацію застою у ЄС [155]. 

Беручи до уваги складну економічну ситуацію у 2011 році, загальна 

дохідність Європейських банків залишилась відносно низькою. Згідно до 

даних МВФ, дані по країнам ЄС щодо індексу ROE (показник 

рентабельності, що характеризує дохідність акціонерного капіталу) дуже 
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різняться: ірландські банки спромоглися покращити значення індексу з -3,0% 

у 2010 до -0,9% у 2011, а грецькі банки показали абсолютно протилежну 

тенденцію – з -0,6% у 2010 до -2,1% у 2011,  індекс ROE для португальських 

банків, у свою чергу, також впав до -0.3% у 2011, італійські банки також 

продемонстрували зменшення цього показника на 0,9% [176]. Іспанські 

банки підтримували більш-менш такий самий рівень дохідності у 2011-2012 

роках, як і у 2010 році, внаслідок чого індекс  склав скромні 0,2% [176].  

Взагалі, банківський сектор ЄС великий за міжнародними мірками. 

Наприклад, активи банківського сектору США  складають лише 80% ВВП 

США, враховуючи що, що іпотечні кредити у цій країні в основному 

фінансуються за рахунок іпотечних агенцій Fannie Mae and Freddie Mac 

(табл. 1.3).  Більш того, велика різниця існує і у правилах фінансової звітності 

(у ЄС – IFRS, у США - GAAP). Тим не менше, така різниця у розмірах 

Європейського банківського сектору у порівнянні з іншими країнами, 

частково відображає велику залежність європейської економіки від 

банківського сектору, адже банківські кредити є основним джерелом 

фінансування приватного сектору ЄС. Більш того, як вже зазначалося, 

розміри ринків банківських послуг країн-членів ЄС також відрізняються між 

собою. Найбільший сектор банківських послуг у абсолютному вираженні 

мають такі країни, як Велика Британія, Німеччина, Франція, при чому 

загальний обсяг активів MFI  становлять €9.93 трлн., €8.52 трлн. і  €8.45 трлн. 

відповідно. По відношенню до ВВП активи MFI у Люксембурзі, на Мальті та 

на Кіпрі є найбільшими, адже вони є офшорними фінансовими центрами 

[142]. 

                                                                                                     Таблиця 1.3 

Розміри банківського сектору ЄС, США, Японії (2010 рік) 

 ЄС США Японія 

Загальні активи банківського сектору 

(трлн. євро) 
42,9 8,6 7,1 

Загальні банківські активи/ВВП 349% 78% 174% 
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Продовження табл. 1.3 

Активи Топ-10 банків (трлн. євро) 15,0 4,8 3,7 

Активи  Топ-10 банків/ВВП 122% 44% 91% 

           Складено автором за матеріалами [142] 

Упродовж  2008-2011 років, уряди країн ЄС надали загальну допомогу 

для підтримки банківського сектору у розмірі €4.5 трлн. (36,7% ВВП), 

більшість з якої мала вигляд гарантій по банківських зобов'язаннях зі 

строком погашення до 5 років [181]. Цікавим, на нашу думку, є те, що така 

державна допомога у кризовий період в основному була сконцентрована у 

деяких країнах членах і у обмеженій кількості фінансових інституцій, хоча і 

мала вплив на увесь банківський сектор ЄС. Більше того, така державна 

допомога урядів, ЄЦБ та європейських центральних банків забезпечила 

значні обсяги ліквідності для підтримки банків. У кінці 2010 року, умови 

банківського сектору покращились і позиції багатьох банків повернулися до 

докризового рівня. Однак, із збільшенням проблем суверенного боргу, 

починаючи з 2011 року, банки ЄС знову почали в основному залежати від 

ліквідності Євросистеми. 

Наслідки довготривалої та сурової  світової фінансової кризи 

продемонстрували необхідність застосування більш жорстких нормативних 

та регуляторних заходів щодо «оздоровлення» банківського сектору країн 

ЄС.  Після кризи, багато банків ЄС почали приймати заходи, щодо 

зменшення ризикованості їх операцій. Такі заходи включають у себе 

скорочення частки позикових коштів у балансах банків за рахунок 

збільшення власного капіталу та/або розміщення активів, зміну структури 

фінансування та зміну у сфері управління банківськими ризиками. Лідерами 

країнами G20 були визначені пріорітети глобальних структурних реформ, у 

той час як  розробкою конкретної політики розвитку банківського сектору 

займаються такі міжнародні установи як Рада з Фінансової Стабільності 

(FSB) і Базельський комітет з банківського нагляду. У рамках Європейського 

союзу, глобальної структурні реформи здійснюються на послідовній та 
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всеосяжній основі. У Додатку А перераховані деякі регуляторні ініціативи у 

країнах ЄС та коротке обговорення їх значимості з точки зору фінансової 

стабільності та макро-пруденційної політики. 

     Ключовим елементом розвитку банківської системи країн ЄС у 

кризовий період є зростання орієнтації банків на внутрішні ринки і таким 

чином виникає роздробленість банківської системи ЄС.  Країни, що 

потерпають від зменшення ринкової довіри стають більш залежними від 

джерел внутрішнього фінансування і менш зацікавленими у розвитку 

спільної монетарної політики. Розбіжність у умовах банківського 

фінансування на національному рівні створює різні умови кредитування між 

країнами членами ЄС.  

    Перші кроки на шляху до створення Банківського Союзу були 

зроблені,коли глави держав і урядів на Саміті 29 червня 2012 запропонували 

Європейській Комісії представити пропозицію на підставі статті 127(6) 

Договору про функціонування Європейського     Союз, щодо     створення     

Єдиного   Наглядового      Механізму
12

, у якому ЄЦБ мав би значні 

повноваження щодо нагляду за банківською діяльністю країн ЄС. Участь у 

такому Механізмі не обмежується країнами єврозони, тобто підключитися до 

нього на добровільній основі можуть і ті країни, які поки зберігають 

національні валюти. Відкритість та прозорість його діяльності, було 

проголошено  одним з його основоположних принципів
13

 [152].  

                                                           
12

 12 вересня Комісія опублікувала свої пропозиції.  На саміті, що відбувся у 

Брюсселі 18-19 грудня на рівні глав держав і урядів 27 країн-членів ЄС, Європейська рада 

закликала законодавців приступити до вироблення пропозицій щодо створення Єдиного 

Наглядового Механізму. У резолюції саміту сказано, що «Єдиний Наглядовий Механізм 

буде ґрунтуватися на найвищих стандартах банківського нагляду», а «ЄЦБ зможе напряму 

і диференційовано здійснювати банківський нагляд». Для реалізації централізованого 

банківського нагляду буде потрібно створити єдиний для всіх країн ЄС звід правил [138]. 
13

 У резолюції вказується, що після створення Єдиного Наглядового Механізму 

Європейський стабілізаційний механізм (аналог європейського валютного фонду) зможе 

напряму проводити рекапіталізацію банків єврозони. Сенс цього полягає в тому, щоб 

розірвати в ЄС «порочне коло» між комерційними банками і державними фінансами. 

Перелік конкретних операційних критеріїв, на основі яких буде проводитися пряма 

рекапіталізація, складе Єврогрупа [152]. 



 63 

     Але ЄС не зупиняться лише на створенні Банківського Союзу, 

головною метою є створення повноцінного Економічного і Валютного союзу, 

для чого необхідно рішуче зміцнення його економічної частини. У 

положеннях резолюції простежуються наміри лідерів ЄС, а саме формування 

«інтегрованого бюджетного плану», який повинен стати частиною 

Економічного і Валютного союзу. У тексті відмічено, що у відношенні країн 

ЄС буде вивчена можливість використання «додаткових механізмів, 

включаючи відповідні фінансові можливості», але зазначено, що це не буде 

пов'язано з підготовкою нової багаторічної фінансової програми ЄС на 2014 - 

2020 рр. Таким чином, можна зробити висновки, що планується  

впровадження нових інструментів екстренної допомоги країнам ЄС, які 

мають гострі бюджетні проблеми - з тим, щоб ті не підривали стабільності 

всієї Єврозони. При цьому було наголошено, що кошти бюджету ЄС на ці 

цілі використовуватися не будуть [152]. 

Аналіз тенденцій розивтку ринку банківських послуг ЄС в умовах 

світової фінансової кризи та у перший період відновлення, на нашу думку 

засвідчує наступні висновки: 1) Світова фінансова криза здійснила 

негативний вплив на ринок банківських послуг ЄС. Фінансова криза у 

банківському секторі ЄС була досить довготривалою (2007-2012 рр.) і ринок 

банківських послуг зазнав п’яти хвиль кризових явищ, а саме: період 

«іпотечної  кризи»; період «систематичної кризи»; період «економічної 

кризи», «криза суверенної заборгованості»; «криза довіри у ЄС». Тільки на 

останній стадії кризи ринок поступово почав відновлюватися, зокрема 

завдяки ряду економічних та правових заходів урядів країн-членів, та інших 

уповноважених органів; 2) Перша та друга хвиля кризи банківського сектору 

у ЄС принесла значні збитки для банківських установ, і тим самим призвела 

до зменшення доходів від банківських операцій. Через це зникла довіра збоку 

клієнтів банків. Більш того, навіть для найбільших і «найсильніших» банків 

був закритий доступ до короткотермінового та довготермінового 

фінансування; 3) Основною тенденцією у період фінансової кризи у ЄС стало 



 64 

зменшення диферсифікації банківських послуг, зменшшеня клієнтів 

банківських установ, а отже і прибутковості. Це все призвело до того, що 

банки почали концентрувати свою діяльність на націолнальних ринках, що 

призвело до роздробленості банківської системи і ринку банківських послуг 

ЄС; 4) Період банківської кризи у ЄС характеризувався тенденцією 

залежності європейських банків від суверенного боргу Греції, для якої було 

підготовлено два «пакети рятувальних заходів». У свою чергу, це призвело 

до скорочення впливу евро, адже європейські банки мали списати набагато 

більшу частину грецької заборгованості; 5) Починаючи з 2011 року на ринку 

банківських послуг ЄС все ж почала простежуватися тенденція до 

пожвавлення довіри до банківських устнов. І хоча у період з 2007 до 2011 

року відбувався значний спад розвитку спільного ринку банківських послуг 

ЄС,  п’ята хвиля «криза довіри» ознаменувала початок нового етапу 

інтеграції банківського сектору ЄС. Так, фінансова консолідація 

супроводжувалась стійким зростанням банківських активів, що засвідчує 

зростання сукупних активів на 85% у 2011 порівняно з 2001. За цей самий 

період позикова база на фінансування підприємств та приватних осіб зросла 

на 69%, при чому на 79% зросла кількість депозитів у європейських банках. 

Основним напрямом розвитку банківської системи ЄС стала низка реформ, 

що обула спрямована на створення Банківського Союзу країн-членів ЄС, що 

стало новим кроком у напрямку поглиблення інтеграцийних процесів на 

фінансовому ринку ЄС, у тому числі на ринку банківських послуг ЄС. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

 

Генезис світового ринку банківських послуг, його економічної 

природи, сутнісних рис, функцій, суб’єктів, об’єктів, структуризациї 

свідчить, що цей сегмент світового фінансвого ринку є провідною ланкою 

міжнародних економічних відносин. Аналіз теоретико-методологічних основ 

дослідження ринку банківських послуг дозволяє зробити наступні висновки. 

По-перше, банківські послуги можуть бути визначені як будь-які банківські 

операції та дії працівників банку щодо задоволення потреб клієнтів 

банківських установ, а також операції, що здійснює клієнт банку дистанційно 

завдяки використання запропонованих банком можливостей інтернет-

банкінгу пов'язаних з рухом грошових коштів, що можуть надаватися як на 

платній так і безоплатній основі (консультування, впровадження нових 

технологій тощо). Економічну природу світового ринку банківських послуг 

засвідчують передумови його формування, структура та його основні 

суб’єкти. Передумовами для формування світового ринку банківських послуг 

є наступні: економічні (розвиток ринку капіталів, НТР тощо), правові 

(виникнення міжнародних організацій тощо), суб’єктивні (посилення 

конкуренції на світовому фінансовому ринку і  бажання банків збільшити 

свої прибутки ) та об’єктивні (інтенсифікація процесів злиттів і поглинань у 

діяльності ТНК та ТНБ, розвиток ринку цінних паперів тощо). Суб’єктами 

ринку банківських послуг виступають продавці та покупці послуг. 

Структуризація ринку банківських послуг відбувається за наступними 

критеріями: - за групами банківських продуктів (галузева структура), - за 

типами споживачів; - за георграфічним охопленням.  

По-друге, економічна природа світового ринку банківських послуг 

полягає у тому, що він є важливою ланкою міжнародних економічних 

відносин, яка знаходить своє вираження у взаємозалежності світового ринку 
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банківських послуг та інших категорій МЕВ (ринок страхування, ринок 

капіталів, процеси інтеграції, глобалізації тощо). Світовий ринок банківських 

послуг є суттєвою передумовою та фінансовою основою постіндустріального 

розвитку країн світу. Він сприяє збільшенню споживання, розвитку 

підприємництва, інтесифікації впровадження нових комп’ютерних 

технологій у діяльність банків тощо.  

По-третє, поняття світового ринку банківських послуг є дещо ширшим 

за поняття “міжнародного ринку банківських послуг”. Воно включає у себе 

наступні ринки банківських послуг: національні, наднаціональні, регіональні, 

транскордонні, транснаціональні, інтеграційні, а також зовнішній сектор 

національних ринків банківських послуг.  

 По-четверте, посткризовий період розвитку світового ринку 

банківських послуг характеризується тенденцією асиметричністю його 

розвитку, що проявляється у поступовому збільшенні ролі банківського 

сектору країн Азії на міжнародній арені. Банківська система азійських країн 

виявилась самою стійкою у кризовий період завдяки нормальної якості 

банківських активів як приватного так і державного секторів.  

По-п’яте, глобальної криза 2007-2009 років стала важливою 

передумовою для розробки та імплементації нових регуляторних заходів 

задля забезпечення стійкості світової банківської системи. Особливістю 

розвитку сучасної світової банківської системи є посилення банківського 

регулювання (формування Банківського Союзу ЄС), створення нових 

жорсткіших вимог щодо забезпечення прозорості банківської діяльності 

(впровадження правил Базель III країнами ЄС, Азії та США) та створення 

нових інституцій, що регулюють банківську діяльність (Європейську систему 

фінансового нагляду, Європейську Банківську організацію, Європейську 

організацію по цінним паперам і ринку, Європейська організація страхування 

та пенсійного забезпечення тощо).  

       По-шосте,  світова фінансова криза спричинила негативний вплив на 

ринок банківських послуг ЄС. Поскільки фінансова криза у банківському 
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секторі ЄС була досить довготривалою (2007-2012 рр.)  можна виділити 

п’яти хвиль кризових явищ, які зазнав ринок банківських послуг, а саме: 

період «іпотечної  кризи»; період «систематичної кризи» (зменшення доходів 

вид банківських операцій); період «економічної кризи», «криза суверенної 

заборгованості» (для банків був закритий доступ до короткотермінового та 

довготермінового фінансування; залежності європейських банків від 

суверенного боргу Греції; скорочення впливу евро; зменшення 

диферсифікації банківських послуг; зменшшеня клієнтів банківських установ 

та прибутковості); «криза довіри у ЄС»( зменшення довіри до банківських 

установ збоку споживачів; роздробленість банківської системи).  

Результати отримані при написанні даного розділу викладені автором в 

наукових публікаціях: [18, 19, 20, 21, 22, 24, 27] 
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РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЄС У 

ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

 

 

2.1. Організаційно-економічні засади інтенсифікації інтеграційних 

процесів на ринку банківських послуг європейських країн 

 

 

Генезис продуктивних сил та виробничих відносин, економічної, 

фінансової, науково-технічної, соціальної, політичної складових 

національного господарства країн, що входять до складу ЄС обєктивно 

вплинули на формування особливостей фугкціонування їх банківського 

сектору. Разом з тим наявність інтеграційних факторів, зокрема таких як 

спільне грошово-кредитне регулювання, різні валютні союзи та банківські 

об’єднання також ще не в повній мірі створюють умови для  вирішення 

проблеми узгодження та гармонізації значної кількості специфічних 

характеристик фінансових секторів у країнах ЄС. Така ситуація ускладнює 

можливості контролюючих органів ЄС щодо зрівноваження деструктивних 

перетворень на валютному і фінансово-кредитному ринку у різних країнах, 

наслідком яких можуть бути певні кризові явища. Через ознаки 

нестабільності в економіках менш розвинутих країн банківські системи 

провідних країн ЄС відчувають негативні наслідки, вимушені витрачати 

додаткові кошти на покриття збитків, щоб не допустити масштабного 

поширення кризових процесів. Урядами Німеччини, Франції, Великобританії 

та деяких інших країн робляться значні зусилля на приведення ринків 

банківських послуг країн-учасниць ЄС до єдиних стандартів функціонування, 

але через макроекономічні, соціально-економічні та політичні особливості 

кожної країни досягти цього не вдається. Тому існують відмінності у 

організаційно-економічних засадах функціонування ринків банківських 

послуг у європейських країнах. 
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Одна із суттєвих рис розвитку банківських послуг країн ЄС полягає, на 

наш погляд, у наступному. Так, не зважаючи на лідируючі позиції 

банківського сектору Європейського Союзу в світі за рядом показників, вони 

забезпечуються головним чином за рахунок ринків банківських послуг 

Німеччини, Франції, Великобританії, Нідерландів, Італії, Австрії. Слід 

відмітити і певну роль на ринку банківських послуг ЄС, яку відіграють і 

банківські системи Бельгії, Кіпру, Іспанії, Угорщини, Швеції. Окремо варто 

взяти до уваги і географічне розташування Швейцарії. Хоч вона і не є членом 

ЄС, але також сприяє високій інтегрованості ринку банківських послуг цієї 

країни у банківський сектор ЄС і спричиняє певний вплив на його 

організаційно-економічне регулювання. В свою чергу ринки банківських 

послуг таких країн як: Польщі, Словаччини, Чехії, Латвії, Литви, Словенії, 

Чехії, Румунії, Болгарії, Греції та деяких інших, концентрують суттєві частки 

банківського капіталу більш розвинутих країн Європейського Союзу. 

Внаслідок цього спостерігається порівняно висока залежність організаційно-

економічного регулювання ринків банківських послуг у країнах ЄС від 

провідних країн об’єднання. Для того, щоб дослідити особливості 

організаційно-економічного функціонування та регулювання ринків 

банківських послуг у європейських країнах, наведемо умовний розподіл 

європейського банківського сектору за країнами (табл. 2.1).  

 Таблиця 2.1 

Групування європейського ринку банківських послуг за рівнем його 

розвитку в окремих країнах 

Група Ринок банківських 

послуг (країна) 
Загальні характеристики ринків 

І Німеччина, 

Франція, Австрія 

Великобританія, 

Італія, Нідерланди,  

Високий рівень управління ризиками на ринках банківських 

послуг; впровадження інноваційних технологій банківського 

обслуговування; поширення присутності на ринку 

банківських послуг країн-учасниць ЄС та світу в цілому. 

II Бельгія, Іспанія, 

Угорщина, Швеція 

Ринки банківських послуг цих країн в деякій мірі залежні 

від ринків банківських послуг з І групи, присутні штаб-

квартири провідних банків ЄС з великим розміром активів, в 

деяких країнах відчувається вплив кризи. 
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Продовження табл. 2.1 

III Люксембург, 

Данія, Португалія, 

Фінляндія, Греція, 

Ірландія, Мальта 

Ринки банківських послуг характеризуються середньою 

присутністю міжнародного банківського капіталу, 

національні банки здатні забезпечувати повноцінне 

функціонування ринку за стандартами ЄС. Приналежність 

кризового банківського сектору Греції до групи зумовлена 

порівняно значними розмірами активів банківського сектору 

та високим рівнем інтегрованості у ринки банківських 

послуг провідних країн. 

 

IV Польща, 

Словаччина, Чехія, 

Латвія, Литва, 

Словенія, Румунія, 

Болгарія, Естонія, 

Хорватія 

Переважна більшість країн приєдналась до ЄС протягом 

останнього десятиліття і ще не в повній мірі інтегрувалась у 

ринок банківських послуг європейських країн, рівень 

поширення інноваційних технологій невисокий, присутність 

іноземного банківського капіталу суттєва, за умови 

відсутності фінансової підтримки з розвинутих 

європейських країн можуть виникнути кризові явища. 

[Розроблено автором] 

Організаційно-економічне регулювання ринків банківських послуг у 

зазначених групах країн ЄС має певну специфіку через ряд різних чинників, 

до яких можна віднести наступні: 

- суттєва різниця у обсягах національних економік, внаслідок чого 

ринки банківських послуг функціонують у різних умовах; 

- специфічне законодавство кожної країни, що регулює банківську 

діяльність; 

- розвинуті країни ЄС можуть у короткостроковому періоді 

функціонувати без суттєвих капітальних вкладень у галузі економіки, тоді як 

менш розвинуті потребують інвестицій, в тому числі з банківського сектора. 

Оскільки у менш розвинутих країнах ЄС інвестиційні можливості 

національних банківських систем обмежені, то залучаються закордонні 

ресурси, що створює додаткові ризики у вигляді боргового навантаження на 

державні бюджети;  

- висока імовірність непрофесійного використання зовнішніх 

запозичень в національній економіці менш розвинутих країн, що призводить 

до низької прибутковості інвестицій та неможливості їх повернення 

кредиторам; 
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- нераціональна політика покриття збитків банківських установ та 

інших інвесторів за рахунок ресурсів держаного бюджету окремих країн ЄС, 

що не стимулювало до виваженого та ефективного інвестування. 

Ці та інші особливості функціонування ринку банківських послуг у 

країнах ЄС призвели до того, що менш розвинуті європейські країни не мали 

достатніх можливостей для самостійного фінансуваня своїх поточних потреб 

та обслуговування державної заборгованісті. Їх банківські ресурси передусім, 

були вкладені у інвестиційно привабливі ринки нерухомості та цінних 

паперів. Коли фізичні та юридичні особи стали неспроможні погасити взяті 

кредити на нерухомість, а котирування цінних паперів почали знижуватись, 

банки в країнах ЄС відчули кризу неплатежів, яка в подальшому призвела до 

масштабних кризових явищ у всій Західній Європі. В таких умовах 

європейський ринок банківських послуг, що складається із різних груп країн, 

потребував перегляду організаційно-економічних засад свого 

функціонування. Через провідну роль банківського сектора у кредитуванні 

реального сектора економіки у країнах ЄС, вплив кризових явищ на його 

функціонування було особливо відчутним. Це призвело до того, що 

деструктивні процеси у банківській сфері, які викликали зниження довіри 

інвесторів і виникнення проблеми ліквідності, спричинили суттєвий 

негативний вплив на економіку Євросоюзу. 

Треба також зазначити, що економічна криза охопивши більшість країн 

світу, по-різному вплинула на світові капіталістичні центри. Розглянемо 

особливості впливу світової кризи на економіку Європейського Союзу. 

Світова фінансово-економічна криза 2008 р., що негативно вплинула на 

функціонування ринків банківських послуг всіх груп країн (див. табл. 2.1) 

відбулася на фоні активної кредитної політики, що спричинила підвищення 

обсягів світового попиту як на товари і послуги, так і на різні активи - цінні 

папери, нерухомість, інші фінансові і нефінансові банківські активи. Низькі 

відсоткові ставки підвищували конкуренцію на ринках банківських послуг, 
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що призвело до зниження вимог до надійності і платоспроможності 

позичальників з боку банківських установ.  

Цей недолік організаційно-економічного регулювання ринків 

банківських послуг спостерігався як у розвинутих країнах, так і у менш 

розвинутих учасницях ЄС. Але, якщо у Німеччині, Франції, Нідерландах та 

Великобританії вистачило фінансових ресурсів для вчасного покриття 

збитків корпоративного сектора перед інвесторами, то у таких країнах як 

Греція, Італія, Португалія, Швеція, Данія, Фінляндія та деяких інших, 

державні бюджети були неспроможні профінансувати всі необхідні витрати, 

що призвело до поглиблення кризових явищ, в тому числі й на ринках 

банківських послуг.  

У менш розвинутих країнах ЄС, до яких належать: Польща, 

Словаччина, Чехія, Латвія, Литва, Словенія, Румунія, Болгарія, Естонія, 

Хорватія, інтернаціоналізація та глобалізація ринків банківських послуг була 

меншою, але ступінь проникнення зарубіжного банківського капіталу 

суттєвим. У період поглиблення кризових явищ закордонні банки виводили 

свій капітал з менш розвинутих країн для покриття ліквідності у власних 

країнах. Через це зростало навантаження на бюджети окремих країн 

Європейського Союзу, а уряди таких країн, як: Німеччина, Франція, 

Нідерланди, Австрія, Великобританія, надавали фінансову підтримку 

країнам, неспроможним самостійно фінансувати поточні видатки. Динаміка 

часток зарубіжного капіталу у банківському секторі окремих країн ЄС 

наведена на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1 Динаміка часток іноземного капіталу у банківських системах 

деяких країн ЄС у 2007-2014 рр., % 

Складено автором за матеріалами [159, 161, 167] 

Рис. 2.1 свідчить, що у країнах ЄС, які відносно недавно стали членами 

цього об’єднання, присутність закордонного банківського капіталу досить 

висока. Найменша частка закордонного капіталу у до кризовому 2007 році 

спостерігалась у Словенії – 39%, тоді як найбільша частка – 98%, у Естонії. 

Для порівняння, відзначимо, що на вітчизняному ринку банківських послуг, 

який стоїть на шляху євроінтеграційного розвитку, чатска іноземного 

капіталу у 2007 році склада 35% (як в Словенії). Вже у кризовий та 

посткризовий період спостерігалась тенденція до зменшення присутності 

іноземного капіталу у вітчизняних банках, так само як у нових країнах-

членах ЄС. Так у 2014 році зазначений показник складав 34%, але у 2015 році 

відбулося стрімке зростання до 37,9 (див. Додаток Б)[76]. Варто відмітити, 

що у відносно після кризовому 2010 році у більшості досліджуваних країн 

ЄС відбувалось зниження присутності закордонних банків на 10-20%, тоді як 

до 2014 року ця присутність нарощувалась, але докризових рівнів ще не 

досягла. Причин такої ситуації може бути декілька, зокрема: 
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- неповна ліквідація кризових процесів на ринках банківських послуг у 

Європейському Союзі, про що свідчить невирішеність боргових проблем 

Греції, Італії, Португалії та деяких інших країн; 

- низька інвестиційна привабливість банківського сектору менш 

розвинутих країн-учасниць ЄС; 

- вдосконалення підходів до антикризового управління, внаслідок чого 

підвищилась якість управління ризиками; 

- можливість отримання адекватних рівнів прибутковості інвестицій 

провідними банками ЄС у власних країнах; 

- відсутність достатніх інвестиційних можливостей для експансії 

міжнародних ринків банківських послуг; 

- необхідність вкладання вільних коштів провідних банків ЄС у 

відновлення промисловості через високу інтегрованість банківських 

кредитних ресурсів у національні економіки ЄС. 

Крім того, як під час кризи 2008-2009 років, так і у подальшому, у 

країнах ЄС, які не входять до першої групи класифікації (див табл. 2.1). 

спостерігалась неспроможність банківських систем менш розвинутих країн 

ЄС самостійно фінансувати свої видатки, було недостатньо бюджетних 

можливостей для цього, внаслідок чого кризові явища в економіці країн 

Європейського Союзу не були подолані. Це негативно вплинуло на 

економіку розвинутих країн світу, що зокрема знайшло свій прояв у 

об’єктивному процесі зниження їх платоспроможності. 

Одна з очевидних особливостей функціонування ринків банківських 

послуг країн ЄС, що пов’язана з виникненням економічної кризи, полягає у 

суттєвій взаємозалежності економік країн-учасниць. Спад провідних 

економік ЄС призводить до спаду в економіках менш розвинених країн. 

Враховуючи те, що 19 з 28 країн використовують євро як офіційну валюту, 

падіння курсу євро більш ніж на 20% по відношенню до долара протягом 

трьох перших місяців економічної кризи мало негативний вплив на всі країни 

[159,161,167]. Європейський центральний банк (ЕЦБ) при проведенні грошово-
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кредитної політики повинен був вносити суттєві зміни в організаційно-

економічне регулювання ринків банківських послуг у ЄС. 

Не зважаючи на наведений умовний розподіл банківських систем 

європейських країн (див табл. 2.1), у загальному можна виділити два види 

ринків банківських послуг, які характеризуються принциповими 

особливостями функціонування їх організаційно-економічних процесів. До 

першого виду можна віднести ринки країн із першої, другої та третьої груп, 

тоді як до другого виду – банківські сектори країн з четвертої групи. Це 

пов’язано з тим, що до четвертої групи входять країни, які є членами ЄС 

досить короткий період часу і ще не встигли у повній мірі перейти на 

належні рівні регулювання банківського сектору. Високі частки іноземного 

капіталу у банківських системах країн четвертої групи зумовлюють 

необхідність організації діяльності за загальноєвропейськими нормами, проте 

досить часто іноземні банки, прагнучи підвищити прибутковість бізнесу, 

порушують положення нормативно-правового регулювання. Це створює 

додаткові ризики зростання неплатоспроможності банківських установ, але 

іноді вони компенсуються вищими доходами. Зважаючи на існування різних 

видів та умов діяльності банківських секторів у країнах ЄС, розглянемо 

основні заходи організаційно-економічного забезпечення ринків банківських 

послуг країн-представників цих видів ринків – Німеччини та Польщі. 

Банківська система Німеччини займає провідні позиції у 

Європейському Союзі, тому дії державних органів по її підтримці мають 

вплив на банківські системи інших країн-учасниць. Антикризові заходи 

Німеччини по виведенню економіки з фінансової кризи, що містять 

організаційно-економічні засади функціонування ринків банківських послуг 

країн ЄС, були погоджені у 2008 році із представниками інших країн ЄС, що 

входять до складу G8, і включали пакет заходів по подоланню фінансової 

кризи, що складається з наступних пунктів. 

1. Зусиллями Уряду Німеччини було досягнуто встановлення 

справедливих умов конкуренції на ринку банківських послуг за допомогою 
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швидкої міжнародної гармонізації використовуваних стандартів фінансової 

звітності. Був внесений ряд змін, у тому числі, щодо вживання оцінних 

методологій у разі неліквідних ринків і новий продуманий варіант 

класифікації фінансових інструментів [156,161]. 

2. Уряд Німеччини заснував спеціальний фонд стабілізації фінансового 

ринку - Financial Market Stabilization Fund, за який країна несе 

відповідальність. Наповнення фонду здійснювалось за допомогою випуску 

боргових зобов’язань на суму до 100 млрд. дол. США та він 

використовувався для стабілізації фінансового ринку, а саме для 

забезпечення рефінансування банківського сектора країни. З метою 

фінансування фонду, Уряд Німеччини заснував резерв на випадок дефолтів в 

розмірі 5% від суми гарантій (всього 20 млрд. євро). Банківським установам 

Німеччини скористатися спеціальним встановленим резервом можна було у 

разі відсутності проблем з іпотечними зобов’язаннями. Проте таке 

обмеження не було суттєвим, оскільки в Німеччині неплатежі за іпотекою за 

історію свого існування не призвели до дефолту банківських установ [ 156] 

3. Центральним Банком Німеччини здійснювались оперативні заходи 

для забезпечення ліквідності грошового ринку і навколо ринкових операцій 

(near-market money funds ) згідно законодавства Німеччини, що являли собою 

спеціальну підтримку ліквідності в обмін на зобов’язання перед 

Центральним Банком. 

4. На державний контроль Німеччини була поставлена стабільність 

фінансового ринку. Для цього федеральні штати робили свій внесок до фонду 

стабілізації фінансового ринку. Спеціальний фінансовий внесок кожного 

федерального штату давав право на отримання рефінансування банківським 

установам, в яких певний федеральний штат має частку власності. 

Для подолання кризових явищ здійснювались і інші заходи, пов’язані із 

державним фінансуванням боргових зобов’язань банківського сектора і мали 

позитивне значення для забезпечення належних рівнів його ліквідності та 

платоспроможності. 
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Організаційно-економічні умови функціонування банків країн 

Центральної та Східної Європи, що приєднались до ЄС у 2004-2013 рр. мали 

певні відмінності від банківського сектору країн Західної Європи. У 90-х 

роках минулого століття у цих країнах державою часто виконувалась роль 

кредитора і вкладника. При цьому, незначна увага зверталась на моніторинг 

фінансового стану як банків, так і їх клієнтів. 

Щодо статистики організаційно-економічного забезпечення розвитку 

ринку банківських послуг Польщі доцільно відмітити наступне. Із вступом до 

ЄС в Польщі, і ряді інших подібних країн, було прийнято ряд законів, які 

дозволили розширити нормативно-правове забезпечення ринку банківських 

послуг та узгодили банківське законодавство зі стандартами ЄС. В таких 

умовах зростала частка активів закордонних банків у банківському секторі 

Польщі, спостерігалось посилення конкуренції, подальша приватизація 

державних банків, консолідація банківського капіталу [174]. Більшість банків 

Польщі з іноземним капіталом, належать до міжнародних груп, зокрема 

таких як: німецька Deutsche Bank та Hypo-Vereinsbank (NVB), французька 

BNP Paribas, австрійська Raiffeisen Zentralbank Osterreich, нідерландська ING 

group та інші. 

Умовою успішної інтеграції банківської системи Польщі в 

загальноєвропейську стали наступні організаційно-економічні перетворення: 

- нарощування обсягів активно-пасивних операцій на ринку 

банківських послуг; 

- зростання ролі конкурентного середовища; 

- зосередження зусиль на покращення якості обслуговування клієнтів. 

Але, нарощування присутності закордонного банківського капіталу мало 

певні ризики і загрози для польської економіки, що полягали у: 

- спрямуванні інвестицій у прибуткові проекти, яких було досить мало 

у малому та середньому бізнесі;  

- повільне нарощення мережі відділень для мінімізації витрат; 
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- недосконалість національного законодавства Польщі не дозволяла 

належним чином наглядати за їх діяльністю; 

- недостатній контроль за операціями на ринку банківських послуг. 

В цілому, для подолання кризових явищ на ринку банківських послуг 

країн ЄС здійснювались різні заходи, направлені на відновлення довіри 

інвесторів до банківського сектора та зростання вкладень у банківські 

операції. Серед фінансово-банківських інструментів і методів, апробованих в 

умовах глобальної економічної кризи в ЄС можна виділити наступні [162]: 

- впровадження інновацій і лібералізація фінансів (проводилися в 

країнах ЄС в передкризовий період); 

- проведення незалежної грошово-кредитної політики країнами ЄС, що 

базувалась на плаваючому валютному курсі і реальній процентній ставці, що 

стримувало інфляційні очікування і сприяло зниженню вартості позик для 

громадян країни; 

- таргетування інфляції, що перешкоджало її зростанню з подальшим 

досягненням стійкого цільового значення; 

- розробка та реалізація програм страхування ризикованих банківських 

активів. Наприклад, Великобританія тільки за рахунок використання 

страхування за перший квартал 2009 р. забезпечила підвищення вартості 

акцій RBS на 17 %, Lloyds - на 24%, Barclays - на 6%, HSBC - на 5% [157]; 

- самостійне формування і своєчасне виконання кожною країною ЄС 

однакового по своїй суті плану допомоги реальному сектору економіки в 

умовах фінансової неспроможності банківського сектора надавати кредити.  

З метою подальшого вдосконалення організаційно-економічного 

регулювання ринків банківських послуг та зміцнення економіки країн ЄС, 

керівні органи ЄС  у 2012 році ініціювали створення Банківського Союзу. 

Основне завдання створення Банківського Союзу є зняття з платників 

податків фінансової відповідальності за проблемні банки і посилення 

контролю за діяльністю банківських установ. Першим етапом формування 

Банківського Союзу стало рішення про створення єдиного наглядового 
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механізму на базі ЕЦБ, під контроль якого перейдуть від 150 до 200 

найбільших банків ЄС [151]. Домовленості по одному з головних 

компонентів банківського нагляду, механізму санації проблемних банків, 

були досягнуті в березні 2014 року. Після чого європейським парламентом 

було схвалено три ключові закони, що регулюють діяльність Банківського 

союзу: директива про реструктуризацію і реорганізацію банків, єдиний 

механізм роботи з проблемними банками і директива за системою гарантій 

внесків. Очікується, що повністю структури почнуть роботу в 2016-2018 

роках, тоді як близько 130 найбільших банків ЄС перейшли під прямий 

контроль ЕЦБ в кінці 2014 р. [151,153] 

У контексті питань, що розглядаються, варто звернути увагу на функції 

Банківського Союзу ЄС. До функцій Банківського Союзу в рамках 

вдосконалення організаційно-економічного механізму реалізації операцій на 

ринках банківських послуг, відносяться наступні [151]: 

- нагляд за ринками банківських послуг та банківськими установами 

Європейського Союзу; 

- виявлення необхідності проведення рекапіталізації банків та пошук 

інвесторів; 

- проведення санаційних або ліквідаційних процедур. 

Акумулювання фінансових ресурсів буде здійснюватись за допомогою 

внесків банківських установ, які входитимуть до Банківського союзу та 

перераховуватимуть кошти до фонду (Single Resolution Fund). Не зважаючи 

на наявність узгоджених рішень та думок серед представників керівних 

органів ЄС, до кінця не вирішені всі політичні аспекти щодо умов 

функціонування Банківського союзу. Ключові країни ЄС (зокрема 

Німеччина, Нідерланди) не хочуть брати на себе ризик за можливі проблеми 

банків слаборозвинутих країн ЄС. Така ситуація стримує швидкий розвиток 

Банківського союзу, як дієвого інструмента організаційно-економічного 

регулювання ринку банківських послуг в ЄС [139,151,153].  



 80 

Таким чином, конкретний аналіз особливостей організаційно-

економічного регулювання ринків банківських послуг у європейських 

країнах, на нашу думку, варто проводити на основі їх умовного поділу на 

декілька груп за критерієм стану макроекономічних показників та стану 

розвитку банківського сектора. Оскільки до складу Європейського Союзу 

протягом останнього десятиліття ввійшла значна кількість країн із 

недостатнім рівнем розвитку банківського сектора, це зумовило необхідність 

надання допомоги розвинутими країнами-учасницями ЄС в уніфікації 

організаційно-економічних процесів функціонування ринків банківських 

послуг нових країн європейського співтовариства. Але через ряд негативних 

явищ у світовому господарстві та у світовій банківській системі у 

банківському секторі ЄС у 2008 році поширились кризові явища, для виходу 

з яких розроблялась низка різноманітних заходів. Внаслідок цього 

спостерігалось зниження присутності закордонних банків у країнах-

учасницях ЄС зі Східної Європи, нарощування державної підтримки 

банківським установам для покриття боргових зобов’язань, зменшення 

фінансування високо ризикових проектів, посилення нагляду за банківськими 

установами з боку центральних банків, в тому числі Європейського 

Центрального банку. 

Поряд з тим, можна стверджувати, що у до кризові роки глобалізація та 

інтернаціоналізація ринку банківських послуг, які супроводжувалась 

поширенням новітніх банківських технологій, створили достатньо передумов 

для організації функціонування банківського сектору країн Східної Європи 

на засадах відкритої економіки. Характерними заходами була уніфікація 

правової бази діяльності банківських установ зі стандартами ЄС; зростання 

впливу конкурентного середовища у банківському секторі з країн ЄС; 

роздержавлення банківських систем за участю іноземного капіталу і їх 

об’єднання; зростання частки закордонних інвесторів у банківських 

установах; лібералізація процентних ставок та банківських операцій. Але ці 

перетворення не дозволили уникнути проявів світової кризи у банківському 
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секторі країн ЄС, в окремих з яких боргові проблеми на ринку банківських 

послуг залишаються не вирішеними. Певні позитивні сподівання у цій 

площині країни ЄС пов’язують із створенням Банківського Союзу, який має 

на меті посилення інтеграційних процесів на європейському ринку 

банківських послуг. 

 

 

2.2. Специфіка впровадження регуляторних інструментів 

банківської діяльності у процесі формування спільного ринку 

банківських послуг в  ЄС 

 

 

Постркизовий період розвитку ринку банківських послуг ЄС 

характеризуються розробленням нових напрямів трансформування 

регуляторних механізмів на цьому ринку. Світова фінансова криза 

продемонструвала необхідність створення єдиної системи регулювання 

ринку банківських послуг, адже роздробленість банківськї системи, що 

існувала у період кризи призвела не тільки до сповільнення розвитку 

національних ринків банківських послуг країн-членів ЄС, а і до зменшення 

основних макроекономічних показників розвитку цих країн. Саме тому, 

процеси інтеграції на ринку банківських послуг, і як наслідок створення 

Банківського Союзу ЄС, створюють усі необхідні умови для конвергенції 

регуляторних інструментів банківської діяльності та для формування 

спільного ринку банківських послуг у  ЄС. Основними напрямами реалізації 

такої трансофрмації на ринку банківських послуг є:  

- Використання економічних заходів для подолання наслідків 

фінансової кризи, що проявляються у реструктуризації банківських установ, 

надання фінансової допомоги не тільки постраждалим від кризи банкам, а й 

деяким країнам-членам ЄС. Посилення процесів злиттів та поглинань на 
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фінансовому ринку також відіграють позитивну роль у відновленні 

функціонування ринку банківських послуг ЄС.  

- Використання правових заходів, що знаходять своє вираження у 

створенні нових законодавчих ініціатив, що спрямовані на покращення 

регулювання ринку банківських послуг. Взагалі, банківське право ЄС 

відіграє важливу роль у розвитку ринку банківських послуг ЄС, адже воно 

закріплює певні норми та правила функціонування цього ринку. З одного 

боку, усі економічні заходи з регулювання ринку банківських послуг 

підкріплені певною нормативно-правовою базою, а з іншого боку, юридичне 

закріплення Банківського Союзу ЄС, що стане завершальним етапом повної 

економічнної та фінансової інтеграції Європейського Союзу, не можливо без 

відповідних фінансових вливань та економічної співпраці. Саме тому, на 

нашу думку, при дослідженні системної трансформації ринку банківських 

послуг ЄС у посткризовий період слід враховувати економічні та правові 

заходи регулювання зазначеного ринку, як взаємопов’язані напрями 

реалізації такої трансформації. 

 Фінансовий ринок ЄС пройшов довгий етап розвитку, при цьому 

банківський сектор ЄС є найбільш інтегрованим сегментом європейської 

фінансової системи та основою для подальшого поглиблення економічної 

інтеграції союзу. Однак, незважаючи на стрімке посилення та розвиток 

фінансової інтеграції банківського сектору ЄС, інтеграційні процеси на 

ринку банківських послуг у докризовий та кризовий період все ще не були 

завершеними. На думку вітчизняного економіста І.А. Зарицької 

незавершеність процесу повної інтеграції банківського сектору ЄС було 

обумовлено: по-перше, прийняттям нових членів ЄС; по-друге, різницею у 

рівнях економічного розвитку країн-членів; по-третє, потребою у подальшій 

«позитивній інтеграції»; по-четверте, значною автономністю національних 

урядів у прийнятті економічних рішень [30, c. 28]. 

Незважаючи на те, що на шляху до створення єдиного інтегрованого 

ринку банківських послуг ЄС є багато перешкод, що пов’язані з значною 



 83 

залежністю національних банківських систем від економічного розвитку 

країн-членів, посткризовий період характеризується нарощенням процесів 

лібералізації ринку банківських послуг, об’єднанням та поглибленням 

інтеграційних зв’язків. На думку Музики І.С, підтвердженням консолідації 

банківських систем європейських країн стала розробка знчаної кількости 

нових законопроектів, що спрямовані на посилення інтеграції європейських 

фінансових установ в напрямах збереження та безпеки банківських 

депозитів, розробка пропозицій щодо посилення контролю за банківською 

системою ЄС, а також щодо створення спеціальних фондів для покриття 

збитків по депозитах у випадку виникнення шоків[72]. На нашу думку, ще 

однією причиною пожвавлення інтеграційних процесів саме у посткризовий 

період стала боргова криза деяких країн ЄС, таких як Іспанія, Португалія, 

Італія, Ірландія, Греція тощо. Боротьба із наслідками фінансової кризи 

Єврозони спричинила потребу проведення термінових структурних реформ 

та відміни неявних гарантів для банків  

Розвиток ринку банківських послуг не можливий без відповідної 

правової бази, що визнанає загальні правила поведінки для усіх учасників 

даного ринку. Так, специфіка конвергенції регуляторних інструментів 

банківської діяльності у процесі формування спільного ринку банківських 

послуг ЄС у посткризовий період проявяляеться у розробленні нових та 

вдосконалення старих економіко-правових документів, що регулюють ринок 

банківських послуг. На нашу думку, дослідження нових законодавчих 

ініціатив, що стосуються гармонізації національного законодавства країн-

членів Європейського Союзу та інтеграції банківських систем у єдину 

європейську банківську систему, не можливо без грунтовного дослідження 

історичного розвитку банківського законодавства ЄС та аналізу оснвних 

функцій регуляторів ринку банківських послуг. В даний час повноваження з 

реалізації політики ЄС в області фінансових послуг належать кільком 

інститутам ЄС. У першу чергу це Європейська Комісія. У науковій літературі 

зазначається, що Комісія реалізує свої повноваження у таких напрямках: 
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забезпечення реалізації норм установчих договорів, а також норм вторинного 

права, прийнятих відповідно до установчих договорів; реалізація 

законодавчої ініціативи і надання рекомендацій та висновків з питань 

застосування установчих договорів; прийняття і виконання рішень [128, с. 

175].  

Іншим регулятором ринку банківських послуг, згідно до Договору про 

ЄС [38] є Європейський Центральний Банк, який наділений статусом 

інституту, що регулює ринок банківських послуг. ЄЦБ володіє 

консультативними повноваженнями, пов'язаними з моніторингом та 

здійсненням нагляду за функціонуванням фінансового ринку, що робить 

непрямий вплив на фінансовий ринок. Інструментами такого впливу 

виступають заходи, спрямовані на запобігання фінансових криз та 

забезпечення ліквідності на фінансових ринках держав - членів та 

регулювання обігу грошової маси
14

. 

Банківське законодавство ЄС складається із нормативно – правових 

актів, предметом регулювання яких є вся система банківських відносин у ЄС, 

а також з спеціальних (галузевих) нормативно – правових актів, які 

регулюють фінансові послуги безпосередньо, в тому числі й банківські 

послуги. Система джерел банківського права ЄС змінювалася паралельно із 

розвитком об’єднавчих процесів у Європі. Про початок зародження так 

званого європейського банківського права  можна говорити тільки після 

створення Європейського економічного співтовариства та проголошення 

                                                           
14

 Відповідно до ст. 282 Договору про функціонування ЄС ЄЦБ і національні 

центральні банки держав - членів, діючи спільно, утворюють Європейську систему 

центральних банків. Додаткові повноваження ЄЦБ виражені у функціях консультування 

інститутів та органів ЄС з питань своєї компетенції (ст. 127 Договору про функціонування 

ЄС і ст. 4 Статуту про ЄЦБ і ЄСЦБ [95]); збору статистичної інформації та взаємодії з 

міжнародними валютно-грошовими інститутами (наприклад, Базельський комітет з 

банківського нагляду) (ст.ст. 5-6 Статуту про ЄЦБ і ЄСЦБ [95]); здійснення кредитних 

операцій і операцій на відкритому ринку і встановлення загальних правил їх виконання 

(ст. 18 Статуту про ЄЦБ і ЄСЦБ [95]); розробки інструкцій з функціонування клірингових 

та платіжних систем (ст. 22 Статуту про ЄЦБ і ЄСЦБ); консультування Ради, 

Європейської Комісії та компетентних органів держав-членів ЄС з питань застосування 

законодавства Союзу, пов'язаного з пруденційним наглядом за кредитними інститутами і 

стабільністю фінансової системи (ст. 127 Договору про функціонування ЄС [38]). 
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створення спільного ринку між шістьма європейськими державами, які 

увійшли до цього об’єднання.
15

 

Формування спільного європейського ринку банківських послуг було 

складним процесом. Вже у перші роки функціонування банківських систем в 

рамках ЄЕС почали виникати проблеми, що стосувались створення єдиного 

підходу щодо регулювання порядку створення банків та надання банківських 

послуг у державах-членах. Для вирішення цього питання у 1973 році була 

прийнята Директива Ради Європейського Співтовариства 73/183/ЄЕС про 

скасування обмежень щодо вільного заснування банків та інших фінансових 

установ та вільного надання ними незалежних послуг [22]. 

        Подальший розвиток спільного ринку банківських послуг 

європейських країн ознаменував розробку ще низки Директив, що 

створювали загальні засади регулювання банківської діяльності.  Одним із 

перших актів спільного банківського законодавства стала Директива Ради 

Європейського Співтовариства 77/780/ЄЕС від 12 грудня 1977 року про 

координацію законів, правил та адміністративних постанов про діяльність 

кредитних установ, яку ще називають Перша банківська директива [89].  

Основна ідея цієї Директиви полягала в узагальненні підходів до регулювання 

діяльності кредитних установ держав-членів. Більш того, було надано 

визначення поняття “кредитна установа”, під якою розумілося компанія, що 

приймає депозити або інші поворотні кошти у населення та самостійно надає 

кредити. Крім того, були встановлені загальні принципи перевірки кредитних 

установ компетентними органами держав-членів. До вказаної Директиви 

досить часто вносилися зміни, однак вона все ж залишалася основним 

об’єднуючим актом для банківських систем держав-членів ЄЕС. Як 

                                                           
15

 У правовій літературі зазначається, що європейське співробітництво в сфері 

правового регулювання банківської діяльності мало за основу Римський договір 1957 року 

про створення Європейського Економічного Співтовариства [39] та Єдиний Європейський 

Акт 1986 року [41], адже формування спільного внутрішнього ринку в банківському 

секторі економіки було тісно пов’язане із необхідністю завершення створення такого 

ринку в рамках Європейського Союзу в цілому [70]. Зокрема, у статті 61 Договору про 

заснування ЄЕС йшлося про лібералізацію банківських та страхових послуг, яка буде 

здійснюватися згідно з прогресуючою лібералізацією руху капіталів [39]. 
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справедливо зазначають деякі вчені основою банківського законодавства ЄС 

була уніфікація банківського права у різних державах-членах Європейського 

співтовариства. При цьому таке законодавство виходило із принципу 

мінімальної гармонізації, який означав, що на рівні Співтовариства 

встановлюється лише мінімум правил, які повинні бути в законодавстві 

кожної держави. Друга банківська Директива, прийнята 15 грудня 1989 року 

(89/646/ЄЕС) [40] мала аналогічну з Першою назву і була націлена на 

усунення недоліків попереднього акту. Зокрема, в ній було гармонізовано 

загальні умови легалізації та ведення діяльності банківських установ, а саме 

вводилися наступні вимоги: початковий капітал не менше 5 млн. ЕКЮ (Розділ 

другий, стаття 4 Другої Директиви [40]), спеціальна вимога щодо подання 

відомостей про акціонерів, обов’язок повідомлення про зміну частки в 

статутному капіталі. Цим актом було закладено принцип єдиної банківської 

ліцензії та основи пруденційного регулювання у державах-членах.  

Однак, Перша та Друга банківські Директиви визначали найбільш 

загальні принципи регулювання банківської діяльності та надання 

банківських послуг в державах-членах ЄС. Третя ж Директив 2000 року 

створювалася як кодифікований акт для зазначених вище директив і була 

проголошена «основним інструментом для досягнення внутрішнього ринку у 

сфері кредитних установ». Особливо важливим стало встановлення 

регламентації принципів та технічних інструментів пруденційного нагляду 

[20]. Проте й такий кодифікований акт європейського банківського 

законодавства не витримав стрімкого розвитку банківського права ЄС, в 

результаті чого він був скасований новою Директивою 2006/48/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення 

діяльності кредитних установ від 14 червня 2006 року [21]. Ця Директива, що 

за змістом являє собою виправлене видання попередньої Директиви 2000 

року, є чинною до сих пір. 

  Взагалі, у докризовий період було розроблено цілу низку Директив, що 

стосувалися регулювання банківських відносин у ЄС (див. Додаток В), але 
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особливого поштовху та розвитку механізм системної трансформації 

регулювання ринку банківських послуг  ЄС набув у посткризовий період. Так, 

за цей період Європейська Комісії розробила 28 нових правил для 

регулювання та нагляду за фінансовим сектором Європейського Союзу. 

Аналіз специфіки конвергенції регуляторних інструментів банківської 

діяльності у процесі формування спільного ринку банківських послуг ЄС у 

посткризовий період дозволяє виділити основні напрями змін у банківських 

системах країн зони євро , а саме: 

 уніфікація вимог до учасників кредитно-фінансового ринку ЄС, що 

стало поштовхом для формування спільного кредитного ринку ЄС, як 

важливої частини ринку банківських послуг;  

 гармонізація методів регулювання діяльності комерційних банків та 

інших учасників ринку банківських послуг, що дає можливість банківським 

установам здійснювати свою діяльність у будь-якій країні, що є членом ЄС 

на певних однакових визначених умовах. Це в свою чергу призведе до 

збільшення конкуренції на ринку банківських послуг та до диверсифікиї 

таких послуг; 

 уніфікація звітності та форм застосовуваних документів;  

 процеси злиття та поглинання банків на національному рівні та 

взаємопроникнення банків різних країн [142]. Такий процес злиття і 

поглинання банків, що активізувався у посткризовий період відіграє суттєву 

роль у трансформації банківських послуг, що надаються новоствореними 

об’єднаннями фінансових установ. Це пояснюється тим, що по-перше 

покупець банківської установи у результаті операцій із злиття та поглинання 

отримує певні вигоди, що у кінцевому рахунку спонукає його підвищити 

ефективність та якість управління. По-друге, диверсифікація банківських 

послуг, що є основною вимогою для конкурентноспроможності банківських 

установ, потребує дорогих технологічних інвестицій. У результаті операцій із 

злиття та поглинання зменшується середня велечина витрат на одну послугу 

через розширення клієнтської бази новоствореної установи. По-третє, ще 
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одним важливим фактром, що стимулював активізацію процесів злиттів і 

поглинань у банківському секторі стала розробка нової законодавчої бази та 

зняття переважної кількості обмежень для такої діяльності. Як наслідок, це 

призводить до підвищення міжнародної конкуренції та до створення нових 

видів банківських послуг. 
12

 Поступове зростання капіталізації європейських 

банків, а також збільшення потоків готівки створюють сприятливі умови для 

розвитку операцій по злиттю і поглинанню банків. Багато експертів надають 

цим операціям особливого значення, вважаючи, що від них залежить 

майбутнє європейської банківської системи, яка в іншому випадку до кінця 

нинішнього десятиліття може опинитися під контролем американських 

капіталів [163]. Тенденція злиттів і поглинань у банківському секторі ЄС 

чітко простежується, якщо проаналізувати тенденції на ринку банківських 

послуг відносно нових країн-членів Союзу до та після їх вступу до ЄС.  

Таблиця 2.2 

Основні фінансові індикатори розвитку банківського сектору нових 

країн-членів ЄС до та у перші роки після вступу у ЄС 

 Загальна 

кількість банків 

Кількість 

іноземних 

банків 

Частка активів 

державних 

банків (%) 

Частка активів 

іноземних 

банків (%) 

 1996 2007 1996 2007 1996 2007 1996 2007 

Болгарія 49 29 3 21 82.2 21.0 29.3 82.3 

Чехія 53 37 3 15 69.9 2.4 19.0 84.8 

Єстонія 15 15 4 13 6.6 0.0 1.6 98.7 

Угорщина 42 40 26 27 15.3 3.7 46.2 64.2 

Латвія 34 25 18 14 6.9 4.2 51.5 63.8 

Литва 12 14 3 6 54.0 0.0 28 91.7 

Польша 81 64 28 45 51.6 19.5 16 75.5 

Румунія 31 31 10 26 80.9 5.7 10.7 87.3 

Словакія 29 26 14 15 54.2 1.0 12.7 99 

Словенія 36 27 4 11 40.7 14.4 5.3 28.8 

Складено автором за матеріалами [163] 

 

Як видно із таблиці 2.2, більшість банків, що вели свою діяльність у 

нових країнах-членах (вступили у 2000-х рр) ЄС були приватизовані, а 

іноземні банки тримають найбільшу частку активів з моменту вступу країни 

до ЄС. В той час як рівень державної власності у банківських установах впав 
                                                           

12
 Більш детально дивись [130] 
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до 20% у кожній країні, а то і нижче [163]. Таким чином, вплив державних 

банків на тенденції на ринку банківських послуг суттєво знизилався. У 2007 

році в таких країнах як Естонія та Литва більше не існувало державних 

банків. Діяльність іноземних банків на національних ринках мала значний 

позитивний вплив на підвищення конкуренції та, у свою чергу, на 

ефективність банківської системи нових країн-членів ЄС. Це відбувалось 

через заохочення кращого регулювання фінансового сектора у вигляді 

банківського нагляду, та через розширення доступу до міжнародного 

капіталу.  

Вища ефективність діяльності іноземних банків стимулювали 

економічне зростання у країнах-членах, а також участь іноземних 

стратегічних інвесторів в банківському секторі стало ефективним способом 

уникнення так званих «поганих кредитів». Це мало позитивний вплив на 

розвиток ринку банківських послуг, адже, по-перше збільшився рівень довіри 

споживачів послуг до банківських установ і, таким чином, збільшилась 

кількість клієнтів банків; по-друге фінансові вливання іноземних інвесторів 

мали вплив на покращення якості та кількості банківських послуг.  Отже, 

майже всі країни з перехідною економікою зіткнулися зі скороченням 

кількості банків. Наприклад, в Болгарії цей показник впав з 49 в 1996 році до 

29 у 2007 році Багато дрібних банків стали неплатоспроможними через більш 

жорсткі правила для банківського нагляду. Винятком є Литва, де число 

банків збільшилася з 12 у 1996 році до 14 в 2007 році [150]. Таким чином, 

аналіз наслідків операцій по злиттю і поглинанню банків в європейських 

країнах для ринку банкіськвих послуг ЄС, на нашу думку, дозволяє прийти 

до наступних висновків:  

1. Реструктуризація банківських систем в європейських країнах мала в 

основному «оборонний» характер, так як вона була спрямована швидше на 

запобігання економічних загроз на ринку банківськых послуг, пов'язаних з 

дерегуляцією фінансової сфери і глобалізацією, а не на використання 

можливостей, що відкривалися;  
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2. Зміцнення позицій банків на національних ринках у більшості 

європейських країн неминуче вимагає посилення інтернаціоналізації їх 

діяльності, розширення ассотименту послуг, появи якісно нових видів 

банківських послуг;  

3. Міжнародна діяльність європейських банків орієнтується і в тому 

числі на ринок США, та на ринок країн, що швидко розвиваються у 

Центральній та Східній Європі, Латинській Америці і Південно-Східній Азії, 

що стимулує розвиток конкуренції як на міжнародних ринках банківських 

послуг так і на внутрішньому ринку ЄС;  

4. Одним з факторів, що перешкоджав формуванню єдиної «банківської 

Європи», була недостатність розвитку національних правових норм 

регулювання банківських систем і фінансових ринків. Європейський 

центральний банк, що прагне проводити операції у всіх європейських 

країнах, змушений був стикатися з багатою кількістю національних 

законодавств і органів банківського регулювання. Процеси злиття та 

поглинання у банківському секторові ЄС призвели до створення нових 

об’єднаних фінансових та банківських інституцій, що мають усі необхідні 

фінансові ресурси для того, щоб відповідати новим вимогам Базель III та 

іншим економіко-правовим вимогам, що були розроблені у посткризовий 

період. Таким чином, розроблення нових законодавчих ініціатив, які 

спрямовані на уніфікацію та гармонізацію регулювання на ринку банківських 

послуг ЄС та створення нових об’єднаних банківських інституцій, що більш 

стійкі до кризових явищ сприяють створенню нових умов для більш 

ефективної діяльності Європейського центрального банку, як основного 

регулятора ринку банківських послуг ЄС.  

Але, в таких умовах посилення процесів злиттів та поглинань у 

банківському секторі та гармонізації національних банківських законодавств 

особливо важко доводиться роздрібним банкам, діяльність яких піддається 

найбільш жорсткому регулюванню. В даний час європейські банки являють 

собою багатофункціональні установи, які здійснюють різні види діяльності в 
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самих різних поєднаннях. При цьому перспективи інтернаціоналізації одних 

видів діяльності більш сприятливі, ніж для інших видів. З технічних і інших 

причин (у тому числі пов'язаним з менш жорстким регулюванням таких 

банків) оптові банки можуть легше проводити міжнародні операції по злиттю 

і поглинанню, в той же час роздрібні банки стикаються зі значними 

труднощами при проведенні таких операцій.  

У період інстенсифікації інтеграційних процесів Європейська 

банківська система набуває нові якісні риси, так як в умовах глобалізації 

світової фінансової системи вона все більш звернена в світове господарство.  

Збільшення ймовірності виникнення світових фінансових криз, 

спровокованих локальними кризами в окремих країнах або групах країн, 

посилює необхідність їх запобігання, що в свою чергу вимагає узгодженої 

роботи банківських органів окремих країн щодо забезпечення прозорості 

бухобліку та фінансової звітності, виявленню проблемних кредитів, 

наявності прямого і непрямого державного впливу і достатності власного 

капіталу. Саме тому, в рамках ЄС ще навіть у докризовий період велася 

велика робота з формування єдиного фінансового простору, в якому банки, 

інвестиційні фонди, фінансові компанії могли б вільно продавати свої 

послуги і продукти. Одним із таких заходів з поглиблення і розширення 

банківсько-фінансової інтеграції, на науш думку, є реалізація Плану дій з 

розвитку фінансових послуг (Financial Services Action Plan - FSAP). Він був 

прийнятий в грудні 1998 р. міністрами економіки та фінансів ЄС, та  був 

розрахований на п'ять років (2000-2005 рр.). Він містив три основні напрями 

[179]:  

 заходи по створенню інтегрованого оптового ринку фінансово-

банківських послуг;  

 створення єдиного роздрібного ринку фінансових послуг та 

ефективних платіжних систем;  

 розробка загальних правил і структур пруденційного нагляду на рівні 

ЄС.  
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Європейські організації після реалізації більшості заходів, 

передбачених FSAP, перед банківським співтовариством ставлять сьогодні 

такі завдання, спрямовані на подальше поглиблення банківської інтеграції 

країн ЄС [179]:  

 завершення переходу до міжнародних стандартів фінансової 

звітності (IFRS);  

 заходи по гармонізації постринкової діяльності, пов'язані з 

урахуванням поставок фінансових інструментів і остаточними розрахунками 

за операціями з цінними паперами;  

 заходи по створенню єдиного роздрібного ринку банківських послуг 

в масштабі ЄС. 

Наступним єтапом реалізації створення спільного ринку банківських 

послуг на території ЄС стало те, що у липні 2012 року уряди країн-членів та 

інші компетентні органи домовились про створення Банківсього Союзу ЄС та 

про централізоване імплементувааня єдиного зводу правил щодо діяльності 

усіх банків у єврозоні (а також для банків країн-членів ЄС, що не знаходяться 

у єврозоні, але хочуть працювати за загальноєвропейськими правилами) 

[128].  Ці правила стали основою мехзанізму інтеграції національних 

банківських систем до Банківсього Союзу, адже вони спрямовані, у першу 

чергу, на запобігання кризових явищ у банківській системі ЄС (Директива 

про вимоги до капіталу та Правила MEMO/13/690).  

Великий вплив на створення Банківського Союзу має  імплементація 

Директиви про вимоги до капіталу - CRD IV. Вона спрямована на послідовну 

та своєчасну імплементацію правил Базель III у країнах ЄС задля підвищення 

стійкості банківської системи, відновлення ринкової довіри та забезпечення 

рівних умов для міжнародних банків. Основними вимогами Директиви для 

банків та інвестиційних фірм є: 1) вимога до фінансових інституцій щодо 

збільшення капіталу, встановлення вимог ліквідності; 2) покращення 

структури управління через надання нових керівним органам нових 
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повноважень; 3)створення нового зводу правил для регулювання банківської 

діяльності.  

Пропозиції CRD IV включають у себе декілька положень, які 

відповідають за макро-пруденційну політику в тому, що дозволяють 

ефективно усувати виявлені системні ризики у ЄС. Такими положеннями є, 

зокрема, положення, що стосуються банківських резервів (нормативний 

обсяг мінімальних резервів банківського капіталу, контрциклічні буфери 

капіталу і, можливо, також буфери для системно значимих фінансових 

інститутів) і розширення області для політики втручання органами в рамках 

SREP (Процес банківського нагляду і оцінки (достатності) капіталу). Тобто, 

угода Базель III значно посилює вимоги до структури та якості капіталу 

європейських банків, а саме: запроваджуються нові вимоги до капіталу 

першого та другого рівня, уточнюється список можливих відрахувань з 

капітальної бази, відбувається поступова відмова від гібридних і 

квазіборгових інструментів, підвищуються мінімальні вимоги до власного 

капіталу банку, та капіталу першого рівня (до інструментів додаткового 

капіталу першого рівня, можуть відноситись не кумулятивні безстрокові 

привілейовані акції, а інноваційні гібридні інструменти, тобто субординовані 

позики з додатковими умовами тощо, поступово будуть виключатися зі 

складу капітальної бази банків) [139]. Якщо в угодах Базель I і Базель II 

відрахування здійснювалися як з капіталу першого рівня, так і з капіталу 

другого рівня, то у відповідності з новими вимогами основне навантаження 

по відрахуванням буде на базовий капітал першого рівня. 

    Більш того, як зазначалось раніше, передбачається можливість 

створення двох буферів капіталу: консервації (збереження) і контрциклічного 

[162]. Метою створення формування таких буферів капіталу, а також 

надбавки до мінімальних вимог, є насамперед підтримання достатності 

капіталу на певному рівні за рахунок обмеження розподілу прибутку. Буфер 

консервації створюється для покриття збитків банківського сектора під час 

системного економічного спаду; а контрциклічний буфер капіталу - для 
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обмеження надлишкової кредитної активності банків. Величина буферів 

складає не фіксований відсоток від величини сукупних активів, зважених за 

рівнем ризику. Значення вимог до достатності капіталу з урахуванням 

буферів представлені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3  

Значення вимог до капіталу з урахуванням буферу капіталу 

 Базовий капітал 

першого рівня 

Базовий капітал 

першого рівня та 

додатковий капітал 

першого рівня 

Всього 

Мінімальні вимоги 4,5% 6% 8% 

Буфер консервації 2,5% 2,5% 2,5% 

Мінімальні вимоги з 

урахуванням буферу 

консервації 

6% 8,5% 10,5% 

Контрциклічний 

буфер 

Від 0 до 2,5% Від 0 до 2,5% Від 0 до 2,5% 

Складено автором за матераілами [168] 

    Світова фінансова криза продемонструвала той факт, що методи 

оцінки кредитного ризику на основі моделей внутрішніх рейтингів, що 

враховують рекомендації угоди Базель II (IRB-підхід), схильні до 

проциклічності. Це означає те, що вони мають суттєву залежність від фази 

економічного циклу. Тобто, у періоди підйому економіки кредитний ризик 

контрагентів банку буде низьким, так само як і вимоги до капіталу. Отже,  

банк буде здатний збільшити обсяги кредитування, що буде служити 

джерелом нового проциклічного імпульсу. У періоди економічного спаду, 

відбувається зворотний процес [192].   

     У результаті використання наведених вище підходів банки різко 

скоротили обсяги кредитування в період економічного занепаду, коли 

економіка найбільше потребувала додатково фінансування і припливу 

капіталу. У зв'язку з цим використання IRB-підходу ініціювало 

нестабільність оцінок при аналізі кредитного ризику банку, надаючи 

дестабілізуючий вплив на стабільність фінансової системи і рівень системних 

ризиків. Впровадження контрциклічного буфера є новацією Базельського 

комітету, спрямованою на вирішення даної проблеми. Контрциклічний буфер 
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буде спрямований на стримування кредитної активності банків у періоди 

економічного підйому і стимулювання її в періоди спаду. 

     В якості критерію створення контрциклічного буфера 

використовується показник співвідношення сукупної величини наданих 

кредитів – К і ВВП, а також їх динаміки: 

 , де т – період часу                                                 

(2.1)        

    Національним органом з нагляду буде визначатися нижня  і верхня  

межі даного показника. Якщо буде відбуватися перевищення порогових 

значень даних показників, що визначені національним регуляторним 

органом, то це буде сигналом для створення банками контрциклічного 

буфера [139]. Буфер консервації вводиться для забезпечення стійкості по 

відношенню і до індивідуальних, і до системних ризиків. Буфер консервації 

потрібен для додаткової підтримки банків в періоди «системних» проблем, 

фактично представляючи собою систему страхування банків на випадок 

стресів системного походження. Вимоги Базель III також спрямовані на 

усунення можливих недоліків регулювання, в тому числі і оцінки ризиків 

«зараження», тобто  ризиків, що виникають у разі, коли несприятливі 

процеси в одній країні призводять до падіння рейтингу або кредитному 

стисненню не тільки цієї країни, але і інших країн. Вимоги до буферу 

консервації вводяться поступово: починаючи з 1 січня 2014, при чому банки 

будуть повинні «консервувати» 0,5% від активів, зважених за рівнем ризику, 

як мінімум, у вигляді базового капіталу першого рівня. Даний показник буде 

збільшуватися щорічно до досягнення 2,5% до 1 січня 2018 [139]. 

     Таким чином, за відсутності надмірної кредитної активності в 

економіці країни, при створенні тільки буфера консервації, норматив 

достатності базового капіталу першого рівня може зрости у 1,5 рази. За 

рахунок вимог до буферу консервації мінімальні вимоги до базового капіталу 

першого рівня зростуть з 4,5% до 7%. При формуванні банками одночасно 

двох буферів (контрциклічності і консервації) вимоги зростуть у 2 рази до 
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9,5% активів, зважених за рівнем ризику, тому додадуться ще 2,5% у вигляді 

контерциклічного буфера [139]. 

У контексті зазначених реформ на ринку банківських послуг ЄС, а саме 

впровадження правил Базель III та у контексті регулятивних положень ЄС 

щодо вимог до капіталу для банків (CRD IV / CRR), європейські банки 

продовжили зміцнювати свій рівень регулятивного капіталу в останній 

п’ятий період кризи. Деякі країни-члени ЄС продовжили поліпшення 

значення коефіцієнту достатності регулятивного капіталу. Так, згідно з 

даними МВФ, у період з 2007 по 2012 роки, бельгійські банки зробили значні 

спроби для зростання цього коефіцієнту у зазначений період на 8,1%, і на 

кінець 2011 – початок 2012 року коефіцієнт достатності регулятивного 

капіталу склав 19,3%. Німецькі банки збільшили цей показник на 3,2% до 

16,1%, італійські на 2% за той самий період і коефіцієнт досяг значення 

12,1%. Для порівняння для банків США зростання цього показника склало 

2,5% з 2007 року і досягло 15,3% у 2011 році (підраховано згідно до 

принципів Базель I), а японські банки продемонстрували зовсім незначне 

зростання (на 0,9%), і у кінці 2011 року коефіцієнт досяг 14,2% [176]. 

 Формування Банківського Союзу означає не тільки імплементацію 

загальних правил банківської діяльності в усі банківські системи країн-

членів, а і надання нових повноважень Європеському Центральному Банку. 

Так, у рамках Єдиного Наглядового Механізму з листопаду 2014 року ЄЦБ 

отримує функції головного наглядового органу за 6000 банків [157], які 

функціонують у єврозоні. В цілях забезпечення того, що ЄЦБ має чітке 

уявлення про становище банків, над якими орган здійснює нагляд, була 

проведена комплексна оцінка фінансового стану європейських банків. Більш 

того, у тих рідких випадках, коли навіть при посиленому контролю за їх 

діяльнистю банки будуть зазнавати економічних труднощів, вони зможуть у 

рамках Єдиного механізму роботи з проблемними банками вирішувати свої 

проблеми фінансової нестабільності за допомогою так званої Єдиної Ради та  
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Єдиного Фонду допомоги збанкрутілим банкам, який буде складати біля 55 

млрд. евро [138].  

За прогнозами експертів Європейської Комісії створення Банквіського 

Союзу, а також посилене регулювання банківського сектору стане серйозним 

кроком до повної економічної та фінансової інтеграції у ЄС. Такий новий 

механізм регулювання та нагляду за ринком банківських послуг ЄС покладе 

кінець періоду масивних вливань за рахунок платників податків і допоможе 

відновити фінансову стабільність. Це, в свою чергу, створює сприятливі 

умови для кредитування фінансовоим сектором реального сектору 

економіки, стимулюючи відновлення економіки і створення робочих місць, і 

як наслідок збільшиться кількість клієнтів банківських установ та 

прибутковість банків від надання банківських послуг (див рис. 2.2).    

 

Рис. 2.2 Механізм функціонування Банківського Союзу ЄС  

Складено автором за матеріалами[138,  с. 2] 

Рисунок 2.2 схематично зображує механізм функціонування 

Банківського Союзу ЄС, що включає в себе створення трьох основних 

елементів, а саме:  

1. Розробка Єдиного Зводу Правил, що будуть націлені га покращення 

капіталізації банків та збільшення контролю над банківськими ризиками. У 

майбутньому, банки будуть більш стійкі до кризових явищ. Уніфікація 
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банківської діяльності у всіх країнах ЄС буде мати позитивний вплив і на 

збільшення ринку банківських послуг. Банкам, що ведуть свою діяльність 

поза межами своєї країни банкам не доведеться стикатися з особливостями 

законодавств кожної з 28 країн-членів ЄС, а отже багато перепон на шляху до 

розширення діяльності окремих банківських інституцій зникають. 

2. Створення Єдиного Наглядового Механізму, у рамках якого ЄЦБ 

буде мати повноваження з нагляду за діяльністю банків, що функціонують на 

території ЄС. Це буде сприяти інтеграції ринків банківських послуг країн-

членів у єдиний розвинений ринок баківських послуг усього Європейського 

Союзу. 

3. Створення Єдиного Механізму роботи з проблемними банками 

допоможе банкам, що будуть зазнавати фінансових труднощів відновити 

свою діяльність з надання банківських послуг не за рахунок платників 

податків (як це було у кризовий період), а за рахунок новоствореного 

Єдиного Фонду. 

Механізм функціонування Банківського Союзу ЄС спрямован не тільки 

на подолання наслідків фінансової кризи, а й на попередження виникнення 

таких криз на європейському ринку банківських послуг у майбутньому. Для 

прикладу, розглянемо влив банківської діяльності на кризу суверенної 

заборгованості у ЄС.  

Нові інтсрументи регулювання ринку банківських послуг у ЄС, у тому 

числі створення Банківського Союзу, на нашу думку, допоможуть розірвати 

зв'язок між банками і суверенною заборгованістю.  По-перше, банки стануть 

більш стійкими до зовнішніх шоків. Єдиний наглядовий механізм 

забезпечить ефективне правозастосування нових якісних пруденційних вимог 

до банків, вимагаючи від них збереження достатньої кількості капітальних 

резервів та ліквідності. Як наслідок, відбудеться зміцнення їх потенціалу  для 

адекватного управління ризиками, пов'язаними з їх діяльністю, у тому числі з 

наданням банками банківських послуг, а також для покриття збитків, які 

вони можуть понести. По-друге,  як вже зазначалось, збанкрутілі банки 
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будуть отримувати фінансову допомгу не за рахунок грошей платників 

податків, а за рахунок акціонерів та кредиторів банку, а також за кошти 

Єдиного фонду допомоги збанкрутілим банкам. Це в свою чергу буде мати 

позитивний ефект на фіскальну позицію уряду країн-членів ЄС. 

Рисунок 2.3 ілюструє так зване “порочне коло” між банками та 

національними фінансами.  

 

Рис. 2.3 Вплив банківської діяльності на кризу суверенної 

заборгованості. 

Складено автором за матеріалами [138,  с. 3] 

Нові інтсрументи регулювання ринку банківських послуг у ЄС, у тому 

числі створення Банківського Союзу, на нашу думку, допоможуть розірвати 

зв'язок між банками і суверенною заборгованістю.  По-перше, банки стануть 

більш стійкими до зовнішніх шоків. Єдиний наглядовий механізм 

забезпечить ефективне правозастосування нових якісних пруденційних вимог 

до банків, вимагаючи від них збереження достатньої кількості капітальних 

резервів та ліквідності. Як наслідок, відбудеться зміцнення їх потенціалу  для 

адекватного управління ризиками, пов'язаними з їх діяльністю, у тому числі з 

наданням банками банківських послуг, а також для покриття збитків, які 

вони можуть понести. По-друге,  як вже зазначалось, збанкрутілі банки 

будуть отримувати фінансову допомгу не за рахунок грошей платників 

податків, а за рахунок акціонерів та кредиторів банку, а також за кошти 
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Єдиного фонду допомоги збанкрутілим банкам. Це в свою чергу буде мати 

позитивний ефект на фіскальну позицію уряду країн-членів ЄС.  

Таким чином, створення Банківського Союзу стане не тільки основним 

напрямом системної трансофрмації регулювання ринку банківських послуг у 

ЄС, а й буде мати позитвині наслідки для економіки країн-членів в цілому. 

Більш того, якість надання банківських послуг, їх вартість для клієнтів банку 

та прибутковість банківських установ від надання послуг більш не буде 

залежити від економічного становища країни базування, що дасть поштовх 

для стрімкого якісного розвитку ринку банківських послуг ЄС. Так, у 

докризовий та у кризовий період неузгоджені дії національних урядів щодо 

управління збанкрутілими банками, а також сильна залежність банків від 

країни їх базування призвело до серйозної фрагментації єдиного 

європейського ринку кредитування та фінансування. Така фрагментація 

виявилась особливо руйнівною для зони євро, де вона заважала ефективному 

кредитуванню реального сектору економіки. Дані за останні роки 

засвідчують, що 80% німецьких МСП (малі та середні підприємства), які 

звернулися за кредитом, отримали його у повному обсязі. Однак лише 40%  

МСП в країнах Південної Європи і 25% МСП в Греції змогли отримати 

кредит у повному обсязі [138,  с. 4]. Більш того, існує значна відмінність в 

процентних ставках, пропонованих для підприємств і домашніх господарств, 

що може привести до порушення розпочатого підйому економіки країн-

членів ЄС та процесу інтеграції. Так як основою Банківського Союзу є 

гармонізація та уніфікация законодавств країн-членів у сфері регулювання 

ринку банківських послуг, а також створення єдиного наглядового органу та 

Єдиного механізму роботи зі збанкрутілими банками, то усі банки, що будуть 

частиною даного Союзу зможуть користуватися єдиними привілегіями, що 

призведе до відновлення довіри до їх діяльності (рис 2.3).  
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Рис. 2.4 Механізм антикризового управління на ринку банківських послуг ЄС 

в рамках створення Банківського Союзу 

Cкладено автором за даними [138,  с. 3] 

 

Рис 2.4 демонструє механізм антикризового управління на ринку 

банківських послуг ЄС, функціонування якого призведе до поліпшення умов 

ведення банківської діяльності. Це проявляеться у тому, що довіра до банку 

буде залежити не від фінансової стійкості країни їх базування, а від їх 

конкретного профілю ризиків. Це має значно спростити отримання банками 

доступу до фінансування на рівних умовах, що в свою чергу призведе до  

домогосподарствам і компаніям по всьому ЄС.  

Основнимим важелями, що спрямовані на трансформацію ринку 

банківських послуг ЄС, у тому числі на створення Банківського Союзу, є 

організаційно-економічні та правові заходи, що спрямовані на подальший 

розвиток інтеграційних процесів на ринку банківських послуг ЄС. Зокрема, 

це створення нових органів, що будуть регулювати даний ринок, надання 

ЄЦБ більше повноважень та імплементування нових законодавчих ініціатив, 

розроблених Європейською Комісією спільно з урядами країн-членів ( Див. 

Додаток Д).  
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Створення Банківського Союзу як завершального етапу інтеграції 

національних банківських систем країн-членів ЄС у єдиний ринок 

банківських послуг матиме далекосяжні наслідки для ринку банківських 

послуг Європейського Союзу. На нашу думку, така повна гармонізація та 

уніфікація європейського банківського законодавства призведе до поділу 

країн-членів ЄС на три групи:  

1) Країни єврозони, що матимуть повноваження для прийняття рішень 

та нових ініціатив, що регулюють ринок банківських послуг, а також що 

матимуть повний доступ до заходів безпеки із запобігання кризових явищ у 

національному банківському секторі у рамках Єдиного Наглядового 

Механізму та Єдиного Механізму роботи із проблемними банками. 

2) Країни, що не входять до зони євро, але які встановили тісну 

співпрацю з ЄЦБ і мають схожі повноваження для прийняття відповідних 

рішень щодо регулювання ринку банківських послуг. Однак, ці країни не 

мають доступу до безпекових заходів,  що доступні для країн єврозони. 

Звичайно, що ці країни можуть створювати інші інструменти для подолання 

кризових явищ у національному банківському секторі і таким чином, 

ігнорувати деякі пропозиції та рішення, що діють у рамках Банківського 

Союзу.  

3) Країни, що не входять до зони евро, та які не співпрацюють з ЄЦБ. 

Ці країни не будуть мати можливості рефінансувати свої банки за кошти 

Єдиного Фонду, а також не зможуть впливати на рішення, що будуть 

прйматися у рамках Єдиного Наглядового Механізму. Таким чином, ринки 

банківських послуг цих країн можуть зазнати тих самих труднощів, що обули 

присутні в ЄС у період світової фінансової кризи.  

Незважаючи на те, що такі країни як Велика Британія та Швеція 

відмовились стати частиною Банківського Союзу [150], аргументуючи це 

тим, що все одно вони не матимуть такого самого впливу на прийняття 

ришень у Банківському Союзі, як країни єврозони, ми вважаємо, Банківський 

Союз ЄС є саме тим економіко-правовим механізмом трансформації ринку 
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банківських послуг, що дозволить підняти рівень розвиток банківських 

систем країн-членів на якісно новий рівень. Більш того, можна стверджувати, 

що країни, що не входять до зони евро будуть мати також відповідні вигоди 

від вступу до такого консолідованого об’єднання банківських секторів 

економіки у єдине ціле, а саме: 

1) По-перше, банківський сектор такої країни (країни, що не входить до 

зони евро, але вступить до Банківського Союзу) буде підпадати під 

відповідальність ЄЦБ. З одного боку, безепекові механізми роботи з 

проблемними банками у країнах, які не входять до зони евро будуть мати 

менш ефективний вплив на банківську діяльність у цих країнах, ніж у країнах 

еврозони після вступу у Банківський Союз. З іншого боку, лише той факт, що 

банківські системи цих країн (що не входять до зони евро) будуть  підпадати 

під дії безпекових механізмів Банківського Союзу буде мати позитивний 

вплив на імідж банків у таких країнах, рівень до віри зі сторони споживачів 

банківських послуг буде зростати, а також це полегшить нагляд за діяльністю 

банків у цих країнах. 

2) По-друге, для  країни, що не входить поки що до еврозони, значною 

перевагою після вступу у Банківський Союз стане те, що ця країна буде мати 

право голосу у Єдиній Наглядовій Раді
16

. Рада може приймати рішення, що 

стосуються будь-якого банку, якій знаходиться під наглядом ЄЦБ. Звичайно, 

що рішення, які приймаються цією Радою будуть враховувати побажання і 

зацікавлених країн.  Кожен з членів Ради матиме один голос, незалежно від 

розміру банківської системи його країни. Більш того, механізм прийняття 

рішень буде грунтуватися на принципі взаємності, так як кожна країна, що 

приєднується до Банківського Союзу буде мати право висловлювати свою 

думку і приймати участь у вирішенні спірних  питань пов’язаних з 

банківською діяльністю у інших країнах [150]. 

Таким чином, залишаючись осторонь Банківського Союзу, країна 

втрачає вплив на рішення, що приймаються Радою, а потім ЄЦБ в рамках 

                                                           
16

 Для прикладу такою країною є Польща. Детальніше дивись [150] 
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єдиного нагляду. Між тим, ці рішення можуть мати непрямий, а іноді 

негативний вплив на країни, які вирішили не приєднатися до Банківського 

Союзу [159]. 

3) Банківські системи країн-членів, що залишаються поза зоною евро 

будуть підпадати під захист Єдиного Механізму роботи із проблемними 

банками. Тобто, інтереси держав, які не є членами єврозони, але які 

погодилися бути частиною схеми "тісної співпраці" з питань нагляду за 

банківською діяльністю і єдиного механізму для реструктуризації та 

впорядкованої ліквідації проблемних банків, будуть захищені, так як вони 

включаються в процес прийняття рішень, якщо рішення стосуються тих 

банків, що ведуть своюдіяльність на їх території. Більш того, побоювання 

країн, що не входять до зони евро щодо збільшення їх внесків у Єдиний 

Фонд після вступу до Банківського Союзу є марними. Адже, ухвалений 

метод визначення внесків на основі банківських зобов'язань, за вирахуванням 

власних коштів і гарантованих вкладів, є вигідним для таких країн, як 

Польща, чия частка в банківському секторі на всій території ЄС є відносно 

малою [159]. 

 

 

2.3. Валютно-фінансові важелі посткризового розвитку ринку 

банківських послуг у Європейському Союзі  

 

 

Ринок банківських послуг Європейського Союзу є потужним 

елементом світового фінансового ринку, оскільки в розвинутих країнах-

учасницях банки володіють суттєвими розмірами активів. Проте, кризові 

явища 2008-2010 рр. спричинили значний вплив на банківські сектори 

багатьох країн, у тому числі й Європейського Союзу, призвівши до 

виникнення проблем у банківських системах. Світова фінансово-економічна 
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криза мала негативні наслідки для ринку банківських послуг в країнах ЄС, 

серед яких: погіршення якості активів, зростання сум простроченої 

заборгованості за кредитами, зниження привабливості інвестицій у 

банківський сектор, зниження ліквідності банків, зниження прибутковості 

бізнесу, відтік або скорочення кваліфікованих кадрів через неможливість 

надавати їм гідні умови праці. В результаті фінансової кризи виникла 

необхідність пошуку способів усунення цих явищ, в результаті чого 

змінилися підходи до формування банківських систем європейських країн. 

 Найбільш чутливими до кризових явищ були ринки нових країн-

членів, але виважена політика Європейського Центрального Банку та інших 

регуляторних органів ЄС сприяла поступовому відновленню ринків цих 

країн. Цікавим є той факт, що кризові явища у фінансовому європейському 

секторі негативно вплинули і на вітчизняний ринок банківських послуг. Для 

України з метою підвищення ефективності ринку банківських послуг в 

наявних умовах економічного розвитку надзвичайно важливо повернути 

довіру до банківської системи, особливо зі сторони європейських інвесторів. 

Слабка позиція національної валюти України в світі та поганий 

інвестиційний клімат в комплексі із рядом внутрішніх проблем спричинили 

відтік інвестиційних ресурсів з банківської системи, внаслідок чого 

діяльність багатьох банків є збитковою, а їх кількість постійно зменшується. 

Для виходу з даної ситуації потрібно створювати позитивні умови для 

привернення інвестицій в економіку України, які будуть перебувати на ринку 

банківських послуг. Крім того, потрібно підтримувати партнерські відносини 

із міжнародними фінансово-кредитними установами, які спроможні надати 

кредитні ресурси під невисокі проценти та на тривалий час. Важливе 

значення для розвитку ринку банківських послуг України має також 

привернення іноземного банківського капіталу, який на вигідних умовах 

може бути спрямований в національну економіку і створювати підґрунтя для 

подальшого її розвитку, а отже і зростання банківського сектора. Таким 

чином, в умовах євроінтеграційного вектору розвитку української 
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банківської системи необхідним є дослідження валютно-фінансових важелів 

посткризового відновлення банківського сектору Європейського Союзу та 

застосування європейського досвіду для розвитку національної банківської 

системи. 

Так, у посткризовий період, як зазначалося раніше, на ринку 

банківських послуг країн ЄС відбуваються радикальні трансформаційні 

перетворення: здійснюється м’яка грошово-кредитна політика, багато банків 

припинили діяльність або були поглинуті, відбулось скорочення цілих 

підрозділів в окремих банках для економії витрат, центробанки отримали 

нові повноваження, набуло поширення створення та діяльність фондів 

фінансової стабільності. Саме тому, одним із основних напрямів системної 

трансформації ринку банківських послуг у ЄС є оптимізація використання 

валютно-фінансових чинників регулювання банківської діяльності. У 

посткризовий період ці важелі відіграли суттєву роль для відновлення не 

тільки в цілому економіки Европейського Союзу, а й для реформування 

ринку банківських послуг.  Сучасні валютно-фінансові чинники розвитку 

ринку банківських послуг у період відновлення характеризуються 

тенденціями у зміні валютних курсів, зростання вартості інвестиційних 

вкладень та кількості відповідних угод, нестійке відновлення ринку цінних 

паперів, зміна процентних ставок за кредитами, застосування економічних 

санкцій проти суб’єктів ринку, рекапіталізація банківських установ і 

проведення угод злиття та поглинання, перегляд умов міжнародного 

кредитування, зміна підходів до банківського менеджменту у валютно-

фінансовій сфері, тощо. 

Узагальнено перелік та характеристику валютно-фінансових чинників 

посткризового розвитку ринку банківських послуг в країнах ЄС можна 

подати наступним чином (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Перелік та характеристика валютно-фінансових чинників посткризового 

розвитку ринку банківських послуг в країнах Європейського Союзу 

 
Чинник Характеристика 

Зміна валютних курсів У посткризові періоди вартість валюти країн 

Європейського Союзу мала нестійку тенденцію до зниження 

починаючи з 2008 року до 2015 року, що погіршує умови 

діяльності європейських банків. 

Зростання вартості 

інвестиційних вкладень 

та кількості відповідних 

угод 

У посткризовий період у банківському секторі країн 

ЄС почали відновлюватись обсяги інвестування, проте темпи 

приросту інвестицій були значно меншими порівняно із 

попередніми роками через переорієнтацію активності 

інвесторів на інші ринки. 

Нестійке відновлення 

ринку цінних паперів 

У період кризи дохідність цінних паперів у якості 

активів банків ЄС знизилась, але у посткризові роки вона 

зростала до 2012 року, після якого відбувся спад. 

Рекапіталізація 

банківських установ і 

проведення угод злиття 

та поглинання 

У посткризовий період для відновлення ліквідності 

банківського сектору у окремих країнах Європейського Союзу 

проводилась ре капіталізація банківських установ, а також 

здійснювались угоди зі злиття та поглинання. 

Перегляд умов 

міжнародного 

кредитування 

Зменшення інвестиційних можливостей в країнах ЄС 

зумовило необхідність витрачання коштів банків як в середині 

країн, так і серед країн-учасниць, тоді як міжнародне 

кредитування було обмежене відповідними установами ЄС. 

Зміна процентних ставок 

за кредитами 

У посткризові періоди банки в країнах ЄС знижували 

процентні ставки за кредитами для стимулювання розвитку 

економіки. 

Застосування 

економічних санкцій 

проти суб’єктів ринку 

У кризові роки для подолання кризових явищ у країнах 

ЄС були введені штрафні санкції за перевищення 

встановленої межі дефіциту бюджету або формування 

боргових зобов’язань, що зменшувало розмір коштів у 

банківському секторі. 

Зміна підходів до 

банківського 

менеджменту у 

валютно-фінансовій 

сфері 

У зв’язку із прийняттям нових угод «Базель ІІІ» банки 

переходили на нові стандарти щодо достатності капіталу, а 

також регулювання ліквідності та платоспроможності.  
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Продовження табл. 2.4 

Зміна підходів до 

моніторингу фінансових 

ризиків у банках 

У банках країн ЄС до кризових подій у 2008 році була 

відсутня єдина політика в управлінні ризиками, тому для 

подолання ризиків утворення проблемних активів була 

активізована діяльність європейського бюро по системних 

ризиках. 

Створення умов для 

утримання депозитної 

бази у банках. 

Для уникнення ситуацій з відтоком депозитних вкладів 

з банківського сектору у країнах ЄС було введено 100% 

гарантування повернення вкладів. 

[Розроблено автором] 

З наведеної таблиці можна побачити, що на розвиток ринку 

банківських послуг у країнах ЄС у посткризовий період впливає значна 

кількість чинників. Варто відмітити, що основу ринку банківських послуг в 

країнах ЄС як у до кризовий, так і у після кризовий період, становили 

кредитні, депозитні, інвестиційні, консультаційні та інформаційні послуги, 

хоча частка останніх трьох складових була досить малою. Саме від того, як 

буде налагоджена взаємодія наведених у табл. 2.4 чинників, залежатиме 

результативність діяльності банків, стан капіталу, активів та інших 

параметрів. Всі чинники у банківській системі країн ЄС залежать від 

посткризових тенденцій її розвитку. 

Тенденції і перспективи розвитку ринку банківських послуг у країнах 

ЄС у посткризовий період визначаються негативною дією кризових явищ у 

окремих країнах ЄС, короткостроковими заходами центральних банків по 

подоланню кризових явищ; інституційні зміни середньострокової і 

довгострокової перспективи; структурні зміни в банківському секторі. 

Динаміка зміни основних показників ринку банківських послуг у країнах ЄС 

наведена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5 Динаміка вартості виданих кредитів та залучених депозитів у 

банківській системі країн ЄС за 2005-2014 рр., трлн. дол. США  

Складено автором за матеріалами[156; 175] 

 

З наведеної на рис. 2.5 інформації можна побачити, що до початку 

фінансово-економічної кризи у 2005-2008 роках обсяг кредитів та депозитів 

мав тенденцію до зростання, тоді як у 2009 році відбулось деяке скорочення 

обсягу залучених депозитів з 16,7 трлн. дол. США до 16,5 трлн. дол. США. 

(або на 1,2%), в той час як обсяг кредитів скоротився на 1,8%. Але поступово 

у подальшому за період 2010-2014 рр. спостерігалось нарощування обсягів 

виданих кредитів та залучених депозитів, які у 2013 році перевищили 

докризові рівні. Позитивне значення на таку тенденцію мало скорочення 

процентних ставок банків за кредитами для розвитку економіки, а також 

введення у більшості країн ЄС фактів гарантування 100% повернення 

депозитних вкладів [175].  

Розглядаючи валютно-фінансові чинники посткризового розвитку 

ринку банківських послуг в країнах Європейського Союзу варто звернути 

увагу на зміну валютних курсів, зокрема вартості валютної пари євро/долар 

США. На рис. 2.6 наведена динаміка курсу євро до долара США на світовому 

фінансовому ринку протягом 01.1999 – 02.2015 рр. 
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Рис. 2.6 Динаміка офіційного курсу євро до долара США в у 

банківській системі країн протягом 01.1999 – 02.2015 рр., долл/євро  

Складено автором за матеріалами [47] 

З наведеної динаміки можна побачити, що найбільше значення курсу 

євро до долара США спостерігалось 07.2008 р. – 1,578, тоді як вже 11.2008 це 

значення склало 1,273. У наступні періоди відбувалась лавиноподібна зміна 

вартості євро порівняно з доларом США, але у лютому 2015 року це 

співвідношення склало 1,135, що дорівнює значенню станом на 09.2003 [47]. 

Можна побачити, що існує ситуація зі значним здешевленням валюти країн 

ЄС, а в такій ситуації діяльність банківської системи є під загрозою, оскільки 

знецінення грошової одиниці може призвести до погіршення інвестиційного 

клімату, відтоку капіталів з банківського сектору, підвищення вартості 

кредитних ресурсів для банків. Хоча євро є відносно стабільною грошовою 

одиницею і загроз її суттєвого знецінення не існує, але якщо врахувати, що 

відомі світові інвестори можуть виводити капітали із країн Європи в 

перспективні країни Азії, то ринок банківських послуг країн ЄС буде 

очікувати імовірний спад. Першість у світовому ринку банківських послуг 

фінансово-кредитних установ саме країн ЄС, із розміром активів близько 40 

трлн. дол. США за результатами 2014 року, не спричинить суттєвого 

негативного впливу на його подальший розвиток за рахунок наявного 

знецінення валюти євро, але це є приводом для суттєвого перегляду підходів 
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для ведення банківської діяльності. Позитивним моментом, як зазначають 

експерти [87], від знецінення євро у 2015 році є підвищення 

конкурентоспроможності експортованої з ЄС продукції, в першу чергу в 

розвинуті країни та США, що стимулюватиме розвиток економіки 

європейських країн та банківської системи. Крім того, існують переконання, 

що Європейський центральний банк протягом найближчих років не буде 

збільшувати наявну низьку базову процентну ставку, що стимулюватиме 

світових інвесторів вкладати кошти у банківський сектор країн, де у 

середньостроковій перспективі існує ймовірність підвищення доходності 

фінансових ресурсів. 

Розглядаючи інші чинники посткризового розвитку ринку банківських 

послуг в країнах Європейського Союзу, зокрема інвестиційні процеси, ринок 

цінних паперів та процентні ставки за кредитами, потрібно зазначити, що в 

передкризові роки європейські банки характеризувались порівняно низькими 

середніми показниками віддачі на активи (відношення чистого прибутку до 

середньої величини активів) [156]. Цей чинник створював умови 

європейським банкам до пошуку способів збільшення процентної маржі – як 

за рахунок підвищення процентних ставок по активних операціях, так і за 

рахунок їх зниження по пасивних операціях. Результатом цього стало 

зростання частки боргових цінних паперів та міжбанківського фінансування 

у структурі пасивів банків країн ЄС, в той час як суттєво зростали обсяги 

незабезпеченого споживчого кредитування, а також довгострокового 

іпотечного кредитування. Після початку кризи у 2008 році така ситуація 

негативно відзначилась на якості активів, банки почали знижувати обсяги 

кредитування, які виходячи з наведеної вище інформації, знижувались 

більшими темпами, ніж вартість залучених депозитів, зменшувались також 

обсяги торгівлі цінними паперами. Наявність значного державного боргу у 

окремих країнах Європейського Союзу призвела до того, що на більшості 

європейських бірж у 2013 році спостерігалось падіння індексів та ринкової 

капіталізації. Найбільше падіння відбулось на кіпрській біржі (-58 %) та на 
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біржі у Греції (-50 %). Якщо у 2012 р. у країнах ЄС спостерігалось зростання 

торгівлі цінними паперами, то в 2013 р. ці біржі мали негативні результати, 

зокрема на варшавській біржі у 2013 році зафіксовано падіння -28 %, тоді як 

у 2012 р. приріст склав 26 % [169]. Така ситуація мала негативний вплив на 

розвиток ринку банківських послуг щодо торгівлі цінними паперами, 

активність яких у даному напрямку скорочувалась.  

З врахуванням інноваційних змін у банківських установах країн ЄС і 

розвитку нових фінансових інструментів, у тому числі похідних, вказані 

тенденції створюють нові ризики для банківських систем. Важливим 

досягненням фінансових ринків у посткризовий період у банківській системі 

країн ЄС став розвиток сек’ютиризації фінансових інструментів, в результаті 

якого виникли новітні підходи в ризик-менеджменті, що передбачають 

розподіл ризиків за напрямками, а також дозволяють збільшити оборотність 

фінансових ресурсів банків при довгостроковому кредитуванні. Негативним 

аспектом таких фінансових інновацій можна назвати поширення кредитного 

ризику і, відповідно, ризику понесення фінансових втрат великою кількістю 

суб’єктів господарювання, тоді як раніше цей ризик мав лише один учасник 

фінансового ринку. Разом із зростанням концентрації і універсалізації в 

банківських системах країн Європейського Союзу через перетворення 

боргових зобов’язань у цінні папери передавались ризики не тільки на 

кредиторів банку-емітента сек’ютиризованих боргових зобов’язань, але і на 

його вкладників і кореспондентів. Внаслідок цього відбувається розподіл 

ризиків банків між різними учасниками економічних відносин, до яких 

входять нефінансові компанії, фізичні особи-вкладники, утримувачі 

облігацій, заставодержателі. На основі таких кроків у банківському секторі 

ЄС додалось нове джерело коштів для покращення якості активів та пасивів, 

а також вивільнювались власні кошти, які до цього не використовувались 

через необхідність забезпечення ними достатності капіталу банків. 

У посткризовий період у банківському секторі країн ЄС зросла 

кількість угод злиття та поглинання, а також обсяги рефінансування. Це було 
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пов’язано із скороченням кількості банків у країна-учасницях через боргові 

зобов’язання, оскільки не зважаючи на приєднання до ЄС нових країн, 

кількість банків за період з 2003 року по жовтень 2014 року скоротилася з 

9465 до 8838 одиниць [175]. Через складний фінансовий стан банки ставали 

об’єктом для поглинання, зокрема, такі великі банки, як: британський HBOS, 

німецький Dresdner Bank, бельгійсько-нідерландський Fortis. Іншим 

наслідком зростання концентрації банківських систем у країнах ЄС у 

посткризовий період стала їх універсалізація, яка проявлялась як у освоєнні 

функцій придбаних фінансово-кредитних установ, так і за рахунок освоєння 

нових сегментів ринку банківських послуг. 

Досить важлива роль у посткризовий період для відновлення ринку 

банківських послуг у країнах ЄС приділялась рекапіталізації банків. В даний 

час втрати внаслідок знецінення і списання активів, збитки від поточної 

діяльності спричиняють негативний вплив на величину капіталу банків, 

призводячи в деяких випадках до того, що сукупний капітал банківського 

сектора в окремих країнах, зокрема у Греції, стає негативним. В той же час 

центральні банки, прагнучи відновити належиний рівень функціонування 

банківських систем, проводили їх рекапіталізацію, яка завершувалась 

націоналізацією окремих кредитних інститутів. Так, програми по 

рекапіталізації банківських установ у посткризовий період було здійснено в 

Австрії (вартість угоди склкла 15 млрд. євро, націоналізований Bank Medici 

AG), у Великобританії була проведена націоналізація 8 крупних банків на 

суму 500 млрд. фунтів стерлінгів, у тому числі таких гігантів, як Royal Bank 

Scotland, у Німеччині відбулась націоналізація Hypo Real Estate, у Італії на 

рекапіталізацію було витрачено 12 млрд євро, у Португалії витрачено 4 млрд. 

євро, націоналізовано Banco Portьgues de Negocios, витрати Франції на 

рекапіталізацію склали 40 млрд. євро, витрати Швейцарії склали 5,2 млрд 

дол. США для рекапіталізації банку UBS [197 с. 42]. 

Програми по рекапіталізації банківських установ в країнах ЄС в 

сукупності з іншими заходами підтримки, а також деякі позитивні зміни в 
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макроекономічній кон’юнктурі дозволили багатьом країнам не тільки 

заповнити втрати капіталу банків, але і забезпечити його зростання. В 

результаті деякої стабілізації ситуації на ринку банківських послуг країн ЄС 

багатьом кредитним організаціям вдалося поліпшити фінансові результати 

діяльності, що дозволило відновити рекапіталізацію за рахунок прибутку. 

Хоча у таких країнах, як: Румунія, Греція, Італія, Іспанія спостерігаються 

негативні фінансові результати діяльності банківського сектора в цілому, що 

негативно впливає і на величину капіталу банків. 

Досягнуті позтивні зрушення в результаті капіталізації банків країн 

Європейського Союзу не усунули всіх потенційних загроз для власних 

засобів кредитних організацій, які проявляються у вигляді можливих витрат 

на додаткові резерви по кредитах і інших активах, падіння ринкової ціни 

акціонерного капіталу, збитків від поточної діяльності. В короткостроковій 

перспективі прогнозується у 2015-2017 рр. певне зростання капіталу 

банківського сектора більшості країн ЄС [211, с. 15], хоча темпи будуть 

значно меншими, ніж в період активної підтримки банківських систем з боку 

держав. 

Для забезпечення доступу банківських установ до фінансових ресурсів, 

центральні банки розвинутих країн знизили ставки рефінансування, які діють 

до цього часу і збережуться в короткостроковій перспективі. Центральні 

банки надають безпосередню підтримку банківському сектору, видаючи різні 

по видах і терміновості кредити. Значне поширення набули також державні 

гарантії по кредитах. Зокрема, в Німеччині були надані гарантії федерального 

уряду по міжбанківських кредитах на суму до 400 млрд євро. В Данії 

центральним банком з метою фінансової підтримки банків було відкрито 

кредитну лінію на загальну суму в 100 млрд. данських крон. В Італії по 

короткостроковій і середньостроковій заборгованості банків були надані 

державні гарантії. В Португалії був введений механізм державних гарантій 

практично по всіх фінансових операціях кредитних інститутів. Центральний 
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банк Франції надав державні гарантії на суму до 320 млрд. євро для операцій 

на міжбанківському ринку [169]. 

Збільшення капіталу банківських систем більшості країн ЄС сприяло і 

зростанню його достатності. Хоча у ряді країн спостерігалася і зворотна 

тенденція, яка була пов’язаня з великими збитками банківської системи 

країни через існування значної заборгованості (наприклад в Греції), 

погіршенням якості активів або швидким зростанням ризикованих активних 

операцій. В цілому, в посткризові роки більшість країн ЄС має значний запас 

достатності капіталу банківського сектора: Великобританія - 15,7%, 

Німеччина – 17%, Італія - 12,7%. В короткостроковій перспективі очікується 

незначне зниження достатності капіталу банків в більшості країн ЄС 

внаслідок обмежених можливостей по подальшій капіталізації банків і 

збільшення обсягів ризикованих активів. Висока ймовірність зниження 

достатності банківського капіталу існує в проблемних європейських країнах 

(Греція, Іспанія, Італія і ін.). 

Варто відмітити, що кризові явища в економіці країн ЄС у період 2008-

2010 рр. негативно відобразилися на якості банківських активах, внаслідок 

чого застосовувались різні валютно-фінансові інструменти для покращення 

якості кредитного портфеля, підвищення вартості торгових і інвестиційних 

вкладень в цінні папери, вирішення проблем із зниженням вартості багатьох 

видів застав по кредитах. Для цього центральні банки та уряди країн ЄС 

зробили достатньо багато для зменшення частки проблемних активів на 

балансі банків: такі активи викуплялися, переводилися в спеціально створені 

інститути. Зокрема, в Австрії були викуплені пакети цінних паперів, 

забезпечених іпотекою, на суму в 6 млрд. євро. В Німеччині Фондом 

стабілізації фінансового ринку (SoFFin) було зарезервовано 80 млрд. євро для 

викупу проблемних активів. В Італії здійснювалися заходи по тимчасовому 

обміну банківських активів на державні цінні папери. Центральний банк 

Швейцарії викупив у банку UBS проблемні активи на суму 46 млрд. доларів 

[156]. 
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В результаті проведення заходів по врегулюванню валютно-фінансової 

нестабільності на ринку банківських послуг країн ЄС у посткризовий період, 

стан активів банківського сектора знаходиться на прийнятному з погляду 

системної стійкості рівні, але існує певна частка проблемної кредитної 

заборгованості. Так, в деяких країнах Європейського Союзу цей показник 

перевищує 10%, що свідчить про серйозні проблеми в банківському секторі. 

В банківській системі Ірландії частка проблемних кредитів складає 18,7%, в 

Литві – 18%, Греції - 17,2%, в Румунії - 16,8%, в Угорщині - 15,8%, в Італії - 

11,7%, в Латвії – 11%, в Португалії - 9% [169]. З урахуванням рецесії, що 

поновилася в ЄС, можна прогнозувати, що в банках зазначених країн 

високий рівень проблемної кредитної заборгованості збережеться в 

короткостроковій перспективі, а у ряді розвинених країн він може дещо 

зрости. У посткризовий період досить ризикованими є вкладення в цінні 

папери через високу волатильність валютних курсів, що вказує на 

непривабливість торгівлі цінними паперами в банках ЄС та невирішеність 

цієї важливої проблеми ринку банківських послуг. В цілому банківські 

активи в країнах ЄС у посткризовому періоді мають досить високий рівень 

кредитного, ринкового і валютного ризиків в умовах триваючої 

макроекономічної невизначеності. 

Як зазначалось, одним із валютно-фінансових чинників посткризового 

розвитку ринку банківських послуг країн ЄС було зниження відсоткових 

ставок за кредитами центральними банками, що знизило вартість їх 

обслуговування у комерційних банках. У кризовий період центральні банки 

країн ЄС знижували відсоткові ставки на 0,75-1,5%, тоді як типовими 

частками їх зміни були 0,2-0,25%. Зокрема, Банк Англії знизив на 1,5% 

облікову ставку у листопаді 2008 р. та 1% грудні 2008 р., Європейський 

центральний банк – на 0,75% у грудні 2008 р. [178, с. 33]. Водночас така 

практика зниження облікових ставок центральними банками країн ЄС була 

нетиповою і застосовувалась разом з іншими антикризовими заходами та у 

виняткових випадках. Для спрощення доступу до фінансових ресурсів було 
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забезпечено достатню ліквідність та платоспроможність банківської системи 

ЄС як у кризові періоди,так і після кризи, що дозволило зменшити кількість 

проблемних банків та погіршення їх діяльності. 

Варто відмітити, що центральні банки окремих країн ЄС проводили 

грошово-кредитну політику таким чином, щоб забезпечити утримування 

номінальних процентних ставок на позитивному рівні проти темпів інфляції, 

тобто для недопущення зростання інфляційних процесів офіційні облікові 

ставки зберігались вищими, ніж рівень інфляції. Так, за період 2008-2014 рр. 

дана норма зберігалась центральними банками таких країн ЄС як: Угорщина, 

Румунія, Латвія, Польща.  

В окремі періоди 2008-2014рр. зазначена норма недотримувалась 

Європейським центральним банком, а також центральними банками Швеції, 

Великобританії, Чехії, Болгарії, Данії, що зумовлено необхідністю 

проведення м’якої грошово-кредитної політики, або взагалі політики 

«нульових процентних ставок» (Європейський центральний банк, Швейцарія, 

Великобританія) для стимулювання зростання національних економік. 

Комерційні банки отримали доступ до недорогих фінансових ресурсів, які 

могли спрямовувати на розвиток діяльності різних суб’єктів господарювання. 

У посткризовий період центральні банки країн Європейського союзу 

звертали зусилля на створення передумов для довгострокових економічних 

зрушень з використанням інструментів виваженої процентної політики та її 

кількісного пом’якшення.  

Певних змін у банківському секторі країн ЄС у посткризовий період 

зазнав і банківський менеджмент і регулювання діяльності, що відбулось 

через необхідність впровадження стандартів Базеля III, перш за все вимог до 

капіталу. В Європейському Союзі запроваджуються правила по капіталу, при 

цьому країни ЄС обмежені в можливостях встановлення додаткових вимог до 

капіталу, тобто не можна допускати його значення більше мінімального 

рівня, що наведений в Базелі III. В багатьох країнах ЄС у посткризовий 

період впроваджено і вимоги до банків в сфері ліквідності, зокрема, до якості 
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ліквідності, управління ризиком ліквідності, моніторингу і управління 

ліквідністю валютних операцій. Так, в країнах ЄС у 2011 році були випущені 

відповідні рекомендації європейського бюро по системних ризиках (European 

Systemic Risk Board). Вимоги Базель III стосувались і таких банківських 

інструментів, як деривативи в частині біржової торгівлі стандартними 

продуктами. В ЄС ці вимоги були схвалені в липні 2012 року. Серед інших 

важливих моментів Базеля III, що мали суттєвий вплив на ринок банківських 

послуг в США, можна відзначити спеціальні вимоги до структури і величини 

активів банків, правила регулювання присвоєння кредитних рейтингів [186].  

Посткризові банківські перетворення в країнах ЄС, в частині валютно-

фінансового регулювання, були пов’язані із змінами в організаційних 

структурах. В даний час в банках змінюються організаційні структури, 

системи управління і матеріального стимулювання працівників. Це пов’язано 

із необхідністю перегляду організаційних структур банку, які склалися в 

докризовий період і передбачали верховенство інвестиційних фінансових 

підрозділів, орієнтацію на короткостроковий прибуток, тісний взаємозв’язок 

із сторонніми структурами, що були задіяні у фінансових спекуляціях, 

зниження ролі традиційних видів банківської діяльності. Значна кількість 

банків скорочувала інвестиційно-фінансовий бізнес і значну кількість 

персоналу. При цьому більша увага у посткризовий період почала звертатись 

на побудову дієвих систем управління ризиками, підвищення ефективності 

діяльності служб внутрішнього контролю, що у перспективі дозволить 

банкам виконувати функції кредитних інститутів. Такий підхід є 

виправданим в умовах рецесії економіки ЄС та необхідності спрямування 

коштів у реальні проекти її розвитку, а не у створення додаткових ризиків і 

загроз виникнення кризових явищ через вкладення коштів у непідкріплені 

матеріальними ресурсами програми. Певні зміни відбулись і в системі 

матеріального стимулювання працівників, які передбачали відмову від 

надвисоких бонусів, посилення зв’язку матеріального стимулювання з 

довгостроковими результатами розвитку діяльності банку. Такий підхід 
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можна вважати виправданим, оскільки він передбачає участь працівників у 

реультатах банківської діяльності і розрахований на тривале отримання 

стабільного доходу і не зорієнтований на декількаразові бонусні виплати. 

Розглянемо результативність використання інструментів валютно-

фінансового регулювання ринку банківських послуг у посткризовий період у 

контексті змін ліквідності та прибутковості банківської системи ЄС. В період 

кризи ліквідність банківського сектора країн ЄС зазнала негативних впливів 

мерез погіршення якості активів, зростання недовіри до кредитних інститутів 

з боку кредиторів, як приватних, так і корпоративних. 

В посткризовий період ситуація з ліквідністю в банківському секторі в 

більшості країн ЄС стабілізувалася, що вказує на позитивні наслідки 

проведених заходів фалютно-фінансового регулювання. Разом з тим, за 

даними Міжнародного валютно фонду, банківські системи деяких країн за 

показнком відношення ліквідних активів до всіх активів знаходились на 

низькому рівні. Так, в Данії - 13,8%, Фінляндії - 8,6%, Італії - 4,4%, Норвегії - 

10,5%, Португалії - 12,6%, Словенія - 14,6%. Також в банківському секторі 

окремих країн-часниць ЄС спостерігається невисокий рівень покриття 

короткострокових зобов’язань ліквідними активами. Зокрема, в Болгарії він 

складає 26,6%, на Кіпрі - 30,9%, в Естонії - 26,4%, Італії - 2,7% [175]. 

Безумовно, комерційні банки можуть розраховувати на підтримку своєї 

ліквідності з боку центральних банків, проте недостатній рівень ліквідності 

активів створює потенційні ризики для банківських систем. 

У посткризовий період в більшості країн ЄС була підвищена величина 

гарантованих державою депозитів на рахунках у банках, а у ряді держав 

введена 100% гарантія повернення всіх вкладів. Дані заходи дозволяють 

істотно знизити ризик масового вилучення депозитів з фінансово-кредитних 

установ, що позитивно впливає і на ризик ліквідності в цілому. В 

короткостроковому періоді на ринку банківських послуг країн ЄС відсутні 

ризики виникнення серйозних змін, оскільки центральні банки готові 

постійно кредитувати банківський сектор. За таких умов імовірність 
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серйозних проблем з ліквідністю в світовому банківському секторі не велика. 

Щодо прибутковості банківської діяльності, то в посткризовий період у 

більшості країн ЄС банківські системи мають позитивний фінансовий 

результат своєї діяльності. Збитки по банківському сектору в цілому 

зафіксовані в Греції, Італії, Іспанії, Румунії. 

Ринки банківських послуг більшості країн ЄС мають непогані значення 

найважливіших показників діяльності (рентабельності активів і капіталу). 

Так, за даними МВФ у 2013 році, показники рентабельності активів (ROA) і 

власного капіталу (ROE) в банківському секторі Польщі складали 4,2 і 38,1% 

відповідно, Австрія - 1,4 і 13,2%, Франції - 0,7 і 2,5%, Данії - 1,0 і 15,3%, 

Великобританії - 0,1 і 2,2%, Німеччини - 0,3 і 2,8% [175]. В короткостроковій 

перспективі фінансові показники більшості банківських систем в країнах ЄС 

збережуться на наявному рівні. При цьому сприятливий прогноз для країн, 

що розвиваються, залежатиме від кон’юнктури світових товарно-сировинних 

ринків, а для розвинених - від успішності вирішення співвідношення 

«бюджетна консолідація - стимулювання економічного зростання». Також, 

стабільність ринків банківських послуг в країнах ЄС залежатиме від 

ефективності інституційних перетворень. 

Таким чином, у посткризовий період основними чинниками валютно-

фінансового регулювання ринку банківських послуг в країнах ЄС є зниження 

курсу валюти євро, зростання вартості інвестиційних вкладень та кількості 

відповідних угод, нестійке відновлення ринку цінних паперів, збільшення 

значення рекапіталізації банківських установ і проведення угод злиття та 

поглинання, зниження базових процентних ставок за кредитами, зміна 

підходів до банківського менеджменту у валютно-фінансовій сфері, зміна 

підходів до моніторингу фінансових ризиків у банках, створення умов для 

утримання депозитної бази у банках. У контексті підвищення стабільності 

ринку банківських послуг важливим завданням Європейського центрального 

банку у посткризовий період стає збільшення різнорідності банківських 

систем за допомогою диверсифікації вживаних банками фінансових 
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інструментів, бізнес-практик, підходів в ризик-менеджменті. Необхідним 

стає постійний моніторинг системного ризику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

Системна трансформація регулювання ринку банківських послуг 

Європейського Союзу у посткризовий період засвідчує консолідацію усіх 

можливих правових та економічних заходів для створення єдиного спільного 

ринку банківських послуг, що значною мірою формує сприятливі умови для 

розвитку банківської діяльності та усієї банківської системи ЄС, полегшить 

подолання наслідків кризових явищ у фінансовому секторові, орієнтує на 

відновлення довіри споживачів банківських послуг. Дослідження механізму 

регулювання ринку банківських послуг ЄС у посткризовий період дозволяє 

зробити наступні висновки. По-перше, аналіз особливостей організаційно-

економічного регулювання ринків банківських послуг у європейських 

країнах пропонується на основі їх умовного поділу на декілька груп за 

критерієм стану макроекономічних показників та стану розвитку 

банківського сектора (І:Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, 

Нідерланди, Австрія; ІІ: Бельгія, Кіпр, Іспанія, Угорщина, Швеція; ІІІ: 

Люксембург, Данія, Португалія, Фінляндія, Греція, Ірландія, Мальта; ІV: 

Польща, Словаччина, Чехія, Латвія, Литва, Словенія, Румунія, Болгарія, 

Естонія, Хорватія).  

По-друге, нові країни-члени ЄС мають недостатній рівень розвитку 

банківського сектора, що зумовило необхідність надання допомоги 

розвинутими країнами-учасницями ЄС в уніфікації організаційно-

економічних процесів функціонування ринків банківських послуг нових 

країн європейського співтовариства.   

По-третє, внаслідок світової фінансовї кризи на ринку банківських 

послуг ЄС спостерігалось зниження присутності закордонних банків у 

країнах-учасницях ЄС зі Східної Європи, нарощування державної підтримки 

банківським установам для покриття боргових зобов’язань, зменшення 

фінансування високо ризикових проектів, посилення нагляду за банківськими 
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установами з боку центральних банків, в тому числі Європейського 

Центрального банку. 

По-четверте, докризовий період характеризувавя посиленням процесів 

глобалізації та інтернаціоналізації на ринку банківських послуг ЄС, що 

супроводжувалась поширенням новітніх банківських технологій тастворили 

достатньо передумов для організації функціонування банківського сектору 

країн Східної Європи на засадах відкритої економіки. Характерними 

організаційно-економічними заходами інтенсифікації інтеграційних процесів 

були наступні: уніфікація правової бази діяльності банківських установ зі 

стандартами ЄС; зростання впливу конкурентного середовища у 

банківському секторі з країн ЄС; роздержавлення банківських систем за 

участю іноземного капіталу і їх об’єднання; зростання частки закордонних 

інвесторів у банківських установах; лібералізація процентних ставок та 

банківських операцій. Ці перетворення не дозволили уникнути проявів 

світової кризи у банківському секторі країн ЄС, в окремих з яких боргові 

проблеми на ринку банківських послуг залишаються не вирішеними. Це один 

із головних мотивів створення Банківського Союзу ЄС, діяльність якого має 

посилити інтеграційні процеси на європейському ринку банківських послуг. 

По-п’яте, розвиток ринку банківських послуг не можливий без 

відповідної правової бази, що визнанає загальні правила поведінки для усіх 

учасників даного ринку. Основою свтоерння спільнго ринку банківських 

послуг у ЄС у посткризовий період є розроблення нових та вдосконалення 

старих економіко-правових документів (перша, друга і третя банківські 

Директиви, Плану дій з розвитку фінансових послуг тощо), що регулюють 

ринок банківських послуг. Основні регуляторні функції на ринку банківських 

послуг мають здійснювати Європейська Комісія, ЄЦБ та інші компетентні 

органи.  

По-шосте, одним із найважливіших кроків системної трансофрмації 

регулювання ринку банківських послуг у посткризовий період стало 

створення єдиного банківського простору на території ЄС, а саме 
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домовленість про створення в межах Банківсього Союзу, передусім, таких 

основних елементів, а саме: - розробка Єдиного зводу правил; -створення 

Єдиного механізму роботи із проблемними банками; - формування Єдиного 

Фонду та Єдиної Ради; - надання нових повноважень ЄЦБ. . 

По-сьоме, створення Банківського Союзу ЄС та єдиного спільного 

ринку банківських послуг ЄС не можливе без урахування механізмів 

валютно-фінансового регулювання. У посткризовий період основними 

чинниками валютно-фінансового регулювання ринку банківських послуг в 

країнах ЄС є: зниження курсу валюти євро, зростання вартості інвестиційних 

вкладень та кількості відповідних угод, нестійке відновлення ринку цінних 

паперів, збільшення значення рекапіталізації банківських установ і 

проведення угод злиття та поглинання, зниження базових процентних ставок 

за кредитами, зміна підходів до банківського менеджменту у валютно-

фінансовій сфері, зміна підходів до моніторингу фінансових ризиків у 

банках, створення умов для утримання депозитної бази у банках.  

Результати отримані при написанні даного розділу викладені автором в 

наукових публікаціях: [17,19,29] 
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РОЗДІЛ 3.ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО 

РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЄС 
 

 

3.1. Євроінтеграційний вектор розвитку ринку банківських послуг 

України  
 

 

Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки формується під 

впливом інтеграційних процесів. Йдеться, насамперед, про перспективи 

набуття Україною членства у Європейському Союзі, що матиме важливе 

значення для всіх сфер господарювання. Євроінтеграційний вектор розвитку 

ринку банківських послуг України зумовлює необхідність аналізу сучасного 

стану та перспектив розвитку зазначеної галузі в контексті нових 

можливостей ведення фінансово-кредитної політики банківськими 

установами, використання переваг їх участі у європейському фінансовому 

просторі, розширення кон’юнктури послуг для населення. Інтенсифікація 

інтеграції банківської системи України до європейського фінансового ринку, 

зокрема через активізацію її зовнішнього фінансування, потребує 

впровадження комплексу нормативно-правових та організаційно-

економічних заходів. Ці заходи передбачають реформування банківської 

системи з метою підвищення її стійкості до фінансових шоків (стимулювання 

підвищення капіталізації комерційних банків, удосконалення системи 

банківського нагляду, сприяння підвищенню прозорості банківської системи, 

допуск на український ринок іноземних банків), перегляд принципів 

внутрішньої економічної політики і законодавства (забезпечення належного 

рівня захисту прав власності, мінімізація використання адміністративних 

заходів регулювання економіки, стимулювання реальних інвестицій тощо) 

[94, с. 143]. 

Разом з тим, зважаючи на ієрархію цілей економічної політики, 

вдосконалення регулювання банківської системи має бути підпорядковано 

завданню забезпечення збалансованого економічного розвитку України. 

Оскільки національна банківська система, включаючи банки з іноземним 
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капіталом, є підсистемою економіки України, механізми регулювання 

банківської діяльності мають розвиватися із врахуванням необхідності як 

забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів клієнтів 

банків, так і активної участі банків в реалізації пріоритетних завдань 

економічного розвитку країни. Це передбачає, передусім, визначення на 

державному рівні довгострокових стратегічних пріоритетів економічного 

розвитку країни; покращання інвестиційного та бізнес-клімату в Україні, що 

приведе до зростання кількості платоспроможних позичальників, 

розширюватиме перспективи отримання прибутків банків через активізацію 

економічної діяльності в країні; розвитку механізмів спільного фінансування 

пріоритетних економічних проектів; завершення пенсійної реформи та 

розбудови небанківського сектору фінансової системи, інститути якого 

спеціалізуються на концентрації довгострокових ресурсів; підвищення норми 

нагромадження, заохочення спрямування нагромаджених фінансових, 

технологічних та організаційних ресурсів на інноваційні цілі. 

Забезпечення стабільності банківської системи є одним з провідних 

пріоритетів фінансової політики України. Вирішення цього завдання 

передбачає вдосконалення стандартів банківської діяльності та норм 

банківського регулювання на основі впровадження європейських норм і 

стандартів. Згідно статей 125, 127, 383 Угоди про асоціацію України з ЄС 

розвиток сфери фінансових і, передусім, банківських послуг як її складової 

частини має забезпечувати, передусім, ефективне та прозоре регулювання 

відповідно до міжнародних стандартів, наближення до законодавчих вимог 

ЄС, виконання вимог Базельскої угоди, реалізація ефективного захисту 

інвесторів та споживачів фінансових послуг [113]. Впровадження положень 

Угоди, що стосуються фінансових послуг буде мати важливе значення для 

національного банківського сектору. Внаслідок розвитку ринку банківських 

послуг відповідно до станданртів ЄС кінцеві споживачі таких послуг 

отримають можливість ефективного захисту своїх прав. Прозорий та 

неупереджений нагляд над банківським сектором з боку регуляторів 
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посилить фінансову стійкість та довіру споживачів до банківських установ. 

Це в свою чергу призведе до збільшення споживачів банківських послуг та 

збільшення прибутків банків. Поряд з цим, відбудеться покращення 

банківських послуг, а також будуть надаватися нові банківські продукти, які 

вже широко представлені на ринку ЄС, але не є доступними для українських 

споживачів через недосконалість регулювання (наприклад, послуга прямого 

дебетування банківських рахунків, можливість відкриття рахунків у 

європейських банках тощо).  

Дотримання Угоди матиме суттєві позитивні наслідки і для державного 

сектору України. Запровадження європейських стандартів регулювання й 

нагляду за ринком банківських послуг дозволить продовжити реформування 

цього ринку в Україні та покращити якість відповідної державної політики і в 

цілому дасть стабільну, цілісну та ефективну банківську систему. Ця Угода 

значно розширює можливості відповідних регуляторних органів в Україні 

для співробітництва із країнами-членами ЄС, обміну інформацією та 

отримання технічної допомоги для розвитку інституційної спроможності.  

 Проте, враховуючи проблеми, що нині існують в банківській системі 

ЄС, значні недоліки системи банківського регулювання, які виявила 

валютно-фінансова криза, постійні зміни регуляторного поля в ЄС, до 

процесу євроінтеграції у банківському секторі слід підходити вкрай 

виважено. Український ринок банківських послуг зберігає привабливість для 

європейських банків. Проте інтереси вітчизняної банківської системи та 

іноземних банків не завжди співпадають. Європейські банки сконцентровані 

на пріоритетності забезпечення стабільності шляхом вирішення проблем з 

ліквідністю, у тому числі, за рахунок припинення фінансування закордонних 

філій та виведення з коштів з менш розвинених країн.  

Відповідно до цього основними принципами політики євроінтеграції 

банківського сектору України є: 1) забезпечення економічного суверенітету 

України в умовах посилення інтеграції з країнами ЄС; 2) гармонізація 

інтересів України та її банківського сектору з інтересами країн ЄС в процесі 
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посилення інтеграційних процесів в економіці та банківському секторі; 3) 

прозорість механізмів проникнення іноземного капіталу в банківський сектор 

України та його впливу на розвиток вітчизняної економіки та банківської 

системи; 4) безперервність процесів інтеграції України з ЄС та забезпечення 

умов підвищення ефективності впливу банківської системи на темпи і 

масштаби вітчизняного товаровиробництва. 

 Наслідки євроінтеграції банківської системи повинні відповідати 

стратегічному пріоритету фінансової політики України − забезпеченню 

стабільності банківської системи. Антикризова і антициклічна спрямованість 

новацій Базель-ІІІ дає підстави стверджувати, що імплементація Україною 

цих правил сприятиме: забезпеченню ефективного і належного захисту 

інвесторів і покращенню інвестиційного клімату, активізації руху 

інвестиційного капіталу через кордони України; стабільності та надійності 

банківської системи; вдосконаленню нормативно-правової бази для 

здійснення нагляду на консолідованій основі за фінансовими групами, до 

складу яких входять банки; підвищенню якості корпоративного управління, 

систем ризик-менеджменту та внутрішнього контролю в банках; 

забезпеченню цілісності фінансової системи, що є умовою ефективної 

співпраці її суб’єктів.  

Сучасний стан розвитку ринку банківських послуг України повинен 

аналізуватися у порівнянні з аналогічною сферою країн-членів ЄС. На нашу 

думку, основні показники його розвитку повинні розглядатися у розрізі двох 

груп: загальні та конкретні. До перших варто віднести кількість банківських 

установ та участь іноземного капіталу в їх діяльності, показники 

ефективності розвитку банківської системи, аналіз активів та пасивів, рівня 

капіталізації. Конкретні показники розвитку ринку банківських послуг 

вимагають дослідження кредитно-інфестиційного портфелю, структури та 

динаміки основних банківських послуг (рис. 3.1): 
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Рис. 3.1 Система показників розвитку ринку банківських послуг України 

в контексті європейської інтеграції 

[Розроблено автором] 

Система показників розвитку ринку банківських послуг України в 

контексті європейської інтеграції 

ЗАГАЛЬНІ 

КОНКРЕТНІ 



 130 

  Важливою складовою групи загальних показників виступає кількість 

банківських установ та участь іноземного капіталу в їх діяльності (рис. 3.2): 
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Рис. 3.2 Динаміка кількості банківських установ з вітчизняним та іноземним 

капіталом у 2009-2015 р.р. 

Складено автором за матеріалами [76] 

Зазначена динаміка відображає значну частку банків з іноземним 

капіталом у загальній кількості банківських установ. При цьому варто 

відмітити також значний рівень присутності іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків (рис. 3.3): 

Динаміка формування статутного капіталу банків України та частка 

в ньому іноземного у 2009-2015 р.р.
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Рис. 3.3 Динаміка формування статуного капіталу банків України та частка в 

ньому іноземного у 2008-2015 р.р. 

Складено автором за матеріалами [76, 16] 

Слід зауважити, що розширення присутності банків з іноземним капіталом 

на українському банківському ринку сприяє подальшому впровадженню: 

сучасних банківських технологій; міжнародного досвіду ведення банківської 

справи; високого рівня обслуговування клієнтів; якісних послуг, 

комплексного підходу до обслуговування клієнтів; впровадження принципів 
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корпоративного управління в банківську практику. Крім того, присутність 

банків з іноземним капіталом прискорює розвиток банківської системи 

України внаслідок посилення міжбанківської конкуренції. Інтеграція 

вітчизняного ринку банківських послуг у європейський фінансовий простір 

створює необхідність приведення внутрішнього законодавства України до 

європейських правил ведення бізнесу взагалі та банківського зокрема, що 

може стати подальшим поштовхом для активізації роботи іноземних банків 

на вітчизняному банківському ринку. 

Привабливість банківського сектору економіки України для європейських 

інвесторів пояснюється, передусім, високими, порівняно з країнами Європи, 

відсотковими ставками і високими темпами зростання активних операцій, про 

що свідчить збільшення кредитно-інвестиційного портфеля. Перелік 

найбільших банків з європейським капіталом представлений в таблиці 3.1.: 

Таблиця 3.1 

Європейські банківські групи, представлені на ринку банківських послуг 

України 

Активи 

міжнародної 

банківської 

групи, млн. 

євро 

 

 

Міжнародна банківська 

група 

 

Країна 

походження 

капіталу 

 

Дочірній банк в Україні 

280847 SEB Швеція СЕБ Корпоративний Банк 

1708703 Deutsche Bank Німеччина Дойче Банк ДБУ 

1762763 Credit Agricole Франція Креді Агріколь Банк 

2077759 BNP Paribas Франція Укрсиббанк 

992856 ING GROAP Нідерланди ІНГ Банк Україна 

844217 UNICREDIT Італія Укрсоцбанк 

58135 PKO Bank Polski Польща Кредобанк 

646427 Intesa Sanpaolo Італія Правекс-Банк 

121624 Raiffeisen Intl Австрія Райффайзен Банк Аваль  

6070 Procredit Німеччина Прокредит Банк 

34830 OTP Bank Угорщина ОТП Банк 

4704 Getin Holding Польща Ідея Банк 

89290 Piraeus Bank Греція Піреус Банк МКБ 

Складено автором за матеріалами [16, 76] 
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Розширення присутності європейських банків на українському 

банківському ринку сприяє подальшому впровадженню сучасних банківських 

технологій, європейського досвіду ведення банківської справи, підвищення 

кваліфікаційного рівня банківських працівників з урахуванням європейських 

стандартів надання банківських послуг, принципів корпоративного 

управління в банківській діяльності. Слід зауважити, що проведений 

Рейтинговою агенцією “Стандарт-Рейтинг” аналіз надійності банківських 

депозитів України у березні 2015 року підтвердив важливу роль банків з 

європейським капіталом у забезпеченні надійності української банківської 

системи та збереженні довіри вкладників до банків. Серед банків з надійними 

депозитами домінують банки з участю іноземного капіталу та державні 

банки. До першої п’ятірки рейтингу увійшли 4 банки з європейським 

капіталом. Це, передусім, Креді Агріколь, Укрсиббанк, Кредобанк та ін. За 

розмірами активів серед банків з європейським капіталом лідерство належить 

Укрсоцбанку, Райффайзен банку Аваль, Укрсиббанку (рис. 3.4): 

Розмір активів найбільших банків з європейським капіталом в 

Україні, млн.грн.
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Рис. 3.4 Розмір активів найбільших банків з європейським капіталом в 

Україні 

Складено автором за матеріалами [16, 76] 

Поряд з цим варто відмітити, що залучення іноземного капіталу в 

банківську систему може мати неоднозначний вплив на її функціонування. 

Особливої уваги заслуговують наступні аспекти зазначеної проблеми. По-

перше, за умови значної присутності іноземного капіталу в функціонуванні 

банківської системи існує імовірність витіснення з ринку банків із 
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вітчизняним капіталом та втрати його інвесторами контролю над банківською 

системою. З такою проблемою стикаються окремі країни-нові члени ЄС. В 

цьому випадку можливою є зміна векторів фінансових потоків у країні на 

користь фінансування виробництв за участю іноземного капіталу. В 

перспективі це може погіршити фінансову безпеку України або взагалі 

призвести до втрати фінансової та економічної незалежності. По-друге, 

іноземні банки можуть бути менш схильними до здійснення кредитної 

діяльності в Україні, наприклад, коли економічна ситуація в країні різко 

змінюється, або орієнтувати свою діяльність на великі компанії, переважно, з 

іноземним капіталом. Це, в свою чергу, може призвести до зниження 

стабільності роботи банківської системи України [12]. 

По-третє, різке збільшення частки іноземних банків у банківській системі, 

які мають вищий рівень конкурентоспроможності, може призводити до 

порушення роботи конкурентного механізму ринку банківських послуг. 

Наслідком цього може бути монополізація українського ринку банківських 

послуг. До загострення цих ризиків може призвести низький рівень 

конкурентоспроможності українських банків, ступінь відкритості фінансової 

системи для іноземних інвесторів, механізми регулювання припливу 

іноземного капіталу, стабільність економіки. 

Все вище зазначене вимагає, на наш погляд, розробки виваженої політики 

розширення присутності іноземного капіталу в функціонуванні банківської 

системи з метою уникнення зазначених ризиків і одночасного використання 

переваг розвитку конкуренції на ринку капіталів, покращення рівня 

обслуговування, здешевлення кредитних ресурсів та підвищення ставок по 

депозитним операціям.  

Наступним важливим загальним показником розвитку ринку банківських 

послуг України виступає інтенсивність розвитку мережі банківських установ 

та філій, що є однією з умов стабільності, надійності та ефективності 

діяльності банків. В цьому контексті слід визначити два основні проблемні 

аспекти. По-перше, кількість точок продажу  банківських послуг на 100 тис. 
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населення. У країнах ЄС нараховується 40-50 таких пунктів, тоді як в Україні 

їх кількість складає не більше 3 [76, 155]. Ми вважаємо за доцільне порівняти 

зазначений показник в Україні та Німеччині, що є однією з найпотужніших 

учасниць ЄС (рис. 3.5):  

 

Рис. 3.5 Динаміка кількості банківських установ та філій на 100 тис. осіб у 2009-

2015 р.р. 

Складено автором за матеріалами [76, 201] 

По-друге, нерівномірність розміщення банківських установ по території 

країни, що вступає у протиріччя  реалізація основної функції банків щодо 

якісного забезпечення населення банківськими послугами [77, с. 35-39]. 

Банківські точки продажів існують у всіх регіонах України, але найбільша їх 

кількість знаходиться в місті Києві та промислово розвинених регіонах (рис. 

3.6): 
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Рис. 3.6 Концентрація    банківських    установ в    розрізі    регіонів України у 

2015 році 

Складено автором за матеріалами [97] 

Така концентрація пояснюється насамперед тим, що зазначені регіони 

мають досить високий інвестиційний рейтинг. Проте, така ситуація здійснює 

негативний вплив на розвитк ринку банківських послуг в цілому знижуючи 

попит на послуги та звужуючи можливі напрями його сегментації. 

Наступною складовою загальних показників розвитку ринку банківських 

послуг України виступає ефективність розвитку банківської системи. 

Йдеться, передусім, про результативність її діяльності, рентабельність 

активів та капіталу, динаміку показника адекватності капіталу. Зважаючи на 

те, що нормативні значення показників рентабельності активів та капіталу 

лежать у площині 35 та 15% відповідно слід відзначити наступні моменти. 

По-перше, протягом 2010-2012 р.р. показники рентабельності капіталу (ROE) 

та активів (ROA) мали негативне значення, що обумовлено, насамперед, 

впливом світової фінансової кризи [17]. Значне погіршення обох показників у 

2014 році та за перші 5 місяців 2015 року пов’язано зі складною політичною 

та економічною ситуацією. По-друге, відповідно до цього обидва показника в 

зазначений період не відповідали нормативним значенням навіть за рахунок 

їх покращення у 2013 році (рис. 3.7): 
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Динаміка показників рентабельності активів та капіталу банків України у 2009-

2015 р.р.
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Рис. 3.7 Динаміка показників рентабельності активів та капіталу банків 

України у 2009-2015 р.р. 

Складено автором за матеріалами [17, 97] 

Разом з тим, невідповідність зазначених показників нормативним 

параметрам є характерною для окремих країн-нових учасниць ЄС. Варто 

зауважити, що при цьому показник адекватності капіталу банківської 

системи України та зазначених країн відповідає нормі (рекомендація 

Базельського комітету – 8%). Динаміка показників адекватності капіталу та 

його рентабельності у 2007 та 2014 р.р. в країнах єврозони, нових країнах-

учасницях ЄС та в Україні, яка є потенційним членом об’єднання, 

представлена на рис. 3.8: 

 

Рис. 3.8 Динаміка показників адекватності капіталу та ROE в країнах 

ЄС та Україні у 2007 та 2014 р.р. 

Складено автором за матеріалами [17, 131, 135, 173, 190, 194] 
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Зауважимо, що за умов функціонування значно меншої кількості 

банківських установ в ряді нових країн-учасниць ЄС, які поки що не входять 

до єврозони, показники прибутковості капіталу знаходяться на значно 

вищому рівні. Так, наприклад, порівняння зазначених показників з 

Хорватією, яка нещодавно стала 28 учасницею ЄС, дозволяє відзначити, що 

за період 2009-2014 р.р. рентабельність капіталу функціонуючих банківських 

установ (майже в 6 разів менше ніж в Україні) мають позитивне значення 

(хоча в 2014 році відбулося значне її зниження) (рис. 3.9): 

Окремі показники розвитку банківської системи Хорватії у 2009-

2014 р.р.
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Рис. 3.9 Окремі показники розвитку банківської системи Хорватії у 

2009-2014 р.р. 

Складено автором за матеріалами [131] 

Тртетя складова загальних показників передбачає дослідження динаміки 

активів, пасивів, рівня капіталізації банківської системи. Слід відмітити, що в 

2008-2014 р.р. спостерігалося непропорційне зростання капіталу відносно 

обсягів діяльності банківської системи, що суперечить принципам її сталого 

розвитку. Йдеться, насамперед, про тенденцію відставання капіталу у 

порівнянні з активами та зобов’язаннями (див. рис. 3.10). Це свідчить про те, 

що банківська система має різні темпи зростання показників банківської 

діяльності. Значно нижчі темпи зростання капіталу порівняно зі збільшенням 

чистих активів і зобов’язань клієнтів свідчать, з одного боку, про активізацію 

діяльності банківських структур, з іншого – про існування певних 

диспропорцій розвитку банківського сектору. 
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Рис. 3.10 Динаміка розвитку капіталу, активів та зобов’язань банківської 

системи України у 2008-2014 р.р. 

Складено автором за матеріалами [9,16] 

Разом з тим, темпи зростання капіталу та активів не змогли позитивно 

вплинути на результат діяльності та показники рентабельності, які 

залишалися негативними в 2009 та 2014 роках (рис. 3.11): 
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Рис. 3.11 Динаміка розвитку капіталу, активів, результатів діяльності та 

показників рентабельності банківської системи України у 2008-2014 р.р. 

Складено автором за матеріалами [9,16] 
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В цьому зв’язку слід зауважити, що основою для зміцнення банківської 

системи України, підвищення її надійності та стійкості до криз є достатній 

рівень капіталізації. Рівень капіталізації, на нашу думку, виступає основним у 

системі факторів, які впливають на фінансовий стан банків та перспективи 

розвитку ринку банківських послуг. За період 2009-2014 р.р. рівень капіталізації 

мав тенденцію до поступового зростання. Проте рівень капіталізації 

українських банків залишається низьким (рис.3.12): 
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Рис. 3.12 Динаміка рівня капіталізації банківської системи України у 2008-

2014 р.р. 

Складено автором за матеріалами [15] 

Відносно ВВП частка банківського капіталу складає 10-13%, тоді як у 

країнах Центральної та Східної Європи – понад 40% (рис. 3.13): 

 

Рис. 3.13 Частка капіталу банків України у ВВП у 2008-2013 р.р. 

Складено автором за матеріалами [17,97] 

Не зважаючи на те, що активи банківської системи мають тенденцію до 
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зростання, що можна вважати ознакою позитивного розвитку щодо глибини 

та рівня банківської системи, їх частка у ВВП залишається незначною у 

порівнянні з країнами ЄС (рис. 3.14): 

 

Рис. 3.14 Співвідношення активів банківської системи до ВВП у окремих 

країнах ЄС та Україні у 2014 році 

Складено автором за матеріалами [132, 134, 141, 145, 155] 

Зважаючи на те, що цей показник відображає розвинутість банківського 

сектора, його надійність та інвестиційну привабливість, що має пріоритетне 

значення в контексті європейської інтеграції ринку банківських послуг, 

необхідно відзначити наступне. По-перше, зазначений показник у 2013 році 

має позитивну динаміку до зростання; по-друге, темпи його зміни незначно 

відрізняються від аналогічних в країнах єврозони, тобто переважно потужних 

учасницях ЄС (рис. 3.15): 

Співвідношення активів банківської системи до ВВП у країнах 

єврозони та в Україні у 2008-2014 р.р.

0

50

100

150

200

250

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Єврозона, %

Україна,%

 

Рис. 3.15 Співвідношення активів банківської системи до ВВП у країнах 

єврозони та Україні у 2008-2014 р.р. 

Складено автором за матеріалами [17,97,166] 

Співвідношення активів банківської системи до ВВП у окремих 
країнах ЄС та України у 2014 році, % 
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Загальні показники розвитку банківської системи відображають в 

кінцевому підсумку монетарну стабільність країни і виступають підґрунтям її 

ефективного розвитку. Конкретні показники пов’язані, насамперед,  із 

спрощенням і зростанням доступності банківських послуг для населення та 

суб’єктів господарювання з метою використання коштів з максимально 

можливою ефективністю при мінімальному рівні ризикованості цих 

операцій. В цьому зв’язку основними складовими конкретних показників є 

кредитно-інвестиційний портфель та структура та динаміка пропонованих 

банківських послуг. Динаміка зміни частки кредитів фізичним та юридичним 

особам у кредитно-інфвестиційному портфелі та його розміри представлені 

на рис. 3.16: 
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Рис. 3.16  Динаміка зміни частки кредитів фізичним та юридичним особам у 

кредитно-інвестиційному портфелі та його розміри у 2010-2014 р.р. 

Складено автором за матеріалами [76,97] 

Зазначена динаміка свідчить, насамперед, про поступове зростання 

кредитно-інфевтиційного портфелю, переважно за рахунок розширення 

обсягів кредитування юридичних осіб.  

         З точки зору продуктової структури ринок банківських послуг являє 

собою сукупність пропонованих для продажу банківських послуг. Це 

обумовлює виділення у його структурі певних сегментів, що відповідають 

окремим групам банківських продуктів. На нашу думку, переважного 

значення в цьому зв’язку набувають кредитні операції, депозитні операції, 
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безготівкові розрахунки.  

На сучасному етапі розвитку ринку банківських послуг України 

пріоритетом для банків залишається мінімізація ризиків за принципом, коли 

відповідальні позичальники змушені платити за тих, хто не має фінансової 

можливості або не має бажання здійснювати свої зобов’язання перед 

банками. Забезпечення галузей економіки доступними кредитними 

ресурсами можливо за рахунок ефективної депозитної політики банків, від 

якої залежить рентабельність та ліквідність усієї банківської системи. 

Зауважимо, що фізичні особи є найбільш привабливими потенційними 

клієнтами банків [5,52,53]. Населення може вилучити з тіні та акумулювати 

на банківських рахунках значний обсяг коштів. Реалізація новітніх 

конкурентних кредитних продуктів та підвищення якості кредитно-

розрахункового обслуговування населення банками можливе за рахунок саме 

довгострокових ресурсів у вигляді депозитів строкових та на вимогу. Це 

можливо насамперед за рахунок залучення фінансових ресурсів саме від 

фізичних осіб, кошти яких становлять більшість готівки на ринку. Обсяги 

депозитних ресурсів представлені на рис.3.17: 
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Рис.  3.17 Динаміка обсягів депозитних ресурсів резидентів і нерезидентів  

та відсоткових ставок у 2008-2014 р.р. 

Складено автором за матеріалами [9,74,76,97] 

Зазначена динаміка має позитивну тенденцію, проте вимагає 

конкретизації з точки зору структури залучених ресурсів. Так, найбільша 
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частка в структурі зобов’язань припадає на кошти фізичних осіб (рис. 3.18):  

 

Рис. 3.18 Частка коштів фізичних осіб та суб’єктів господарювання у 

зобов’язаннях банків України у 2009-2014 р.р., % 

Складено автором за матеріалами [9,76,97] 

При цьому варто зауважити, що структура депозитів дещо відрізняється 

від аналогічної в країнах ЄС, де значна частка припадає також на інші 

фінансові корпорації та інші сектори економіки (рис. 3.19):  

 

Рис. 3.19 Структура депозитів за секторами економіки України та ЄС у 

2014 році 

Складено автором за матеріалами [9,183] 

В цьому зв’язку важливе значення має відповідність вектору розвитку 

вітчизняного ринку банківських послуг європейським тенденціям щодо 

формування довготермінових ресурсів шляхом залучення коштів населення 

на депозитні рахунки, які перебувають за межами банку та становлять значну 

частину грошової маси. Це є однією з передумов розвитку новітніх 

Частка коштів фізичних осіб та суб'єктів господарювання у 
                 зобов'язаннях банків України у 2009-2014 р.р., 
% 
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конкурентоспроможних кредитних продуктів та покращення якісних 

характеристик кредитного та розрахункового обслуговування банками 

клієнтів. Поряд з цим, зростання вкладів населення обумовлює збільшення 

пропозиції на кредитному ринку та є однією з передумов зниження вартості 

кредитів для позичальників, що призводить до зростання обсягів 

виробництва, підвищення рівня зайнятості, збільшення податкових 

надходжень до бюджету, соціальних витрат держави, що, у свою чергу, є 

фактором зростання вкладів населення у банках. 

В контексті наближення до європейських нормативів розвитку ринку 

банківських послуг доцільно проаналізувати динаміку наданих кредитів 

фізичним особам та депозитів фізичних осіб, а також їх співвідношення (рис. 

3.20): 

y = -6636,8x + 218981

y = 30882x + 140298
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Рис. 3.20 Порівняльна динаміка наданих кредитів фізичним особам та 

депозитів фізичних осіб 

Складено автором за матеріалами [9,16] 

Представлена на рис. 3.19 динаміка відображає тенденцію до зниження 

показника співвідношення позичкових та депозитних ресурсів (loan-to-deposit), 

який з 2010 року перебуває за межами нормативних значень (100-120%) [49]. 

Це вимагає орієнтації діяльності банківських установ на розвиток кредитних 

операцій та їх удосконалення. Зауважимо, що з 2009 року  спостерігається 

поступове зростання обсягів кредитування однак його темпи ще недостатні 

для забезпечення ефективного розвитку ринку банківських послуг (рис. 3.21): 
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Рис. 3.21 Динаміка обсягів кредитів, наданих резидентам і нерезидентам  та 

відсоткових ставок у 2008-2014 р.р. 

Складено автором за матеріалами [9,16,94] 

Структура наданих кредитів свідчить про деякий дисбаланс із зміщенням 

акцентів у бік кредитування суб’єктів господарювання. Так, найбільші за 

обсягами кредитні вкладення це кредити, надані – 75,4 %, коли залучення від 

цього сегменту ринку є 20 % від загальної структури зобов’язань. Натомість, 

кредити,  надані  фізичним  особам,  складають у загальній структурі наданих 

кредитів 19,6 %, коли залучення – 41 % від обсягів зобов’язань (рис. 3.22): 
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Рис. 3.22 Частка кредитів фізичних осіб та суб’єктів господарювання у 

загальному обсязі наданих кредитів у 2008-2014 р.р., % 

Складено автором за матеріалами [9,16,94] 

Варто зазначити, що за відсутності довіри заощадження суб’єкти 

господарювання зберігають у готівковій формі або спрямовують у тіньову 
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сферу, що обумовлює зменшення можливостей формування банками 

цільових ресурсів для фінансування саме цього сегменту клієнтів. Поряд з 

цим, незважаючи на збільшення обсягів депозитних вкладень, на руках у 

населення досі залишається значна кількість готівки, яка є потенційним 

ресурсом банків. Тому саме від того, наскільки ефективно той чи інший 

банківський інститут застосує комплексні заходи щодо удосконалення 

депозитного обслуговування населення залежить, хто отримає у своє 

розпорядження значні обсяги додаткових ресурсів . 

У сучасних умовах функціонування банківської системи успішна 

діяльність банку, яка відображена у вигляді доходів, залежить від 

акцентованої орієнтації на клієнтів, коли технологічні банківські процеси 

дозволяють задовольняти потреби клієнтів за умови доступу до мережі 

Інтернет. Так, у 2013 році частка процентних доходів у загальній структурі 

доходів банківської системи склала більше 78 % [32]. Беручи до уваги 

недостатні обсяги кредитування та відповідно недоотримання процентних 

доходів, банки потребують удосконалення тих банківських технологій, які 

нададуть можливість стимулювати споживчий сегмент ринку до 

користування кредитними ресурсами. Саме розширення спектру послуг як 

ощадного, так і кредитного спрямування через альтернативні канали продажу 

є джерелом збільшення доходів банку через отримання комісій. Результатом 

використання альтернативних інструментів повинно стати збільшення 

доступності банківських послуг та визначення і задоволення індивідуальних 

потреб клієнтів [58].   

       В цьому зв’язку європейська спрямованість розвитку ринку 

банківських послуг України вимагає суттєвих змін, спрямованих на 

реалізацію без паперових низьковитратних технологій для масового 

обслуговування клієнтів. Тому, на сьогодні актуальним є розвиток 

банківських систем, в яких клієнти банку можуть управляти своїми 

рахунками з будь-якого місця світу та управляти власними коштами, 

використовуючи безготівкові форми розрахунків. До найефективніших 
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альтернативних каналів продажу банківських продуктів, які збільшують 

безготівковий оборот банку, належать, на нашу думку, наступні: інтернет-

банкінг; телебанкінг; контактні центри; зв’язок через персональні 

комп’ютери; мобільні додатки до смартфонів. Зауважимо, що у протягом 

останніх трьох років темпи безготівкових розрахунків зросли у п’ять разів, 

переважно, завдяки розвитку електронного банкінгу, ринку платіжних 

карток, збільшенню кількості платіжних терміналів. Динаміка обсягів 

безготівкових розрахунків банківської системи України у 2008–2014 р.р. 

представлена на рис. 3.23: 
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Рис. 3.23 Обсяг безготівкових розрахунків у 2008-2014 р.р. 

Складено автором за матеріалами [9,16] 

Таким чином, сучасні клієнти переходять від простої операції зняття 

готівки з банкоматів у сферу проведення безготівкових розрахунків за товари 

і послуги. Збільшення безготівкових розрахунків також спричинено також 

набуттям чинності Постанова Правління Національного банку України від 

06.06.2013р. № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою». 

Відповідно до її вимог сума готівкових розрахунків між фізичною особою та 

підприємством (підприємцем) за товари (роботи, послуги) не повинна 

перевищувати 150 тисяч гривень. Це обмеження також діє для фізичних осіб 

при укладанні договорів купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному 

посвідченню. Основними умовами для запровадження таких обмежень стали 

економічне зростання основних показників діяльності банків, технологічний 

розвиток здійснення безготівкових розрахунків та значні обсяги готівкових 
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коштів поза банківською системою. 

В цілому, розвиток вітчизняного ринку банківських послуг у напрямі 

європейської інтеграції сприятиме поступовій оптимізації основних 

показників його розвитку, зміцненню банківської системи в цілому, 

посиленню фінансової складової міжнародних економічних відносин 

України.  

 

 

3.2. Модель оптимізації функціонування вітчизняної банківської системи 

в умовах розширення фінансової взаємодії з ЄС 
 

 

Першочерговим завданням функціонування банківської системи України 

є збереження стабільності поряд із реалізацією євроінтеграційних перспектив 

її розвитку. Це посилює вплив на національну економіку тенденцій, що 

спостерігаються на зовнішніх ринках капіталу і зумовлює необхідність 

застосування потужних заходів банківського регулювання, жорсткішого 

контролю за рухом капіталу, валютним ринком, темпами інфляції та рівнем 

процентних ставок. 

Враховуючи особливості функціонування ринку банківських послуг 

України, принципами політики євроінтеграції банківського сектору мають 

стати, насамперед, баланс між підтримкою економічного розвитку і 

забезпеченням стабільності банківського сектору; використання як 

негативних, так і позитивних стимулів для розвитку банківського сектору, 

доповнення прямих адміністративних інструментів економічним 

стимулюванням банків до виваженої поведінки на ринку банківських послуг; 

інтегральний розвиток банківського сектора і фінансових ринків для 

подолання структурної недосконалості фінансової системи; чітке 

підпорядкування завдань банківського регулювання цілям збалансованого 

економічного розвитку України. 

Процес адаптації вітчизняної банківської системи до європейських 

стандартів вимагає певного перехідного періоду. Вирішення цього завдання 

передбачає вивчення наслідків запровадження в Україні норм і правил 
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діяльності банків в ЄС, в основі яких лежать правила Базельського комітету з 

питань банківського нагляду. Суть правил Базель ІІІ полягає в акцентуванні 

уваги на наступних аспектах банківської діяльності. По-перше, посиленні 

вимог до якості капіталу. Формування «антициклічного буферу» капіталу. Це 

дозволить досягти певних результатів на наступних рівнях. На рівні банку - 

підвищення якості капіталу, що дозволить протидіяти шоковим впливам, 

ефективніше управляти ринковим, кредитним та операційними ризиками [7].  

Для банківської системи це буде означати прискорення процесів 

капіталізації, запобігання занадто швидкому зростанню зовнішніх запозичень 

банків у фазі економічного піднесення, що передує кризі, посилення 

тенденцій консолідації та монополізації, (витіснення з ринку слабких і 

нестійких, а також малих та середніх банків), послаблення конкуренції і 

полегшення державного контролю за банківською системою). На 

макроекономічному рівні – підвищення стійкості фінансової системи як 

основи збереження макроекономічної стабільності, згладжування 

економічних циклів за рахунок послаблення проциклічного впливу 

банківського кредитування, забезпечення сталих темпів розвитку економіки. 

По-друге, запровадженні коефіцієнту левериджу (відношення обсягу 

позичкових коштів до власних) на рівні 3 % та нових коефіцієнтів 

ліквідності: коефіцієнту ліквідного покриття та коефіцієнту чистого 

стабільного фінансування [35]. Це дозволить покращити системи ризик-

менеджменту за рахунок розширення інструментів і можливостей банку 

контролювати рівень ліквідності та якість джерел залучення коштів, 

запобігати прискореному росту боргового навантаження, ретельніше 

враховувати ризики позичальників у кредитній політиці банків, що 

позначиться на прибутковості операцій та стимулюватиме банки до розробки 

нових банківських продуктів і послуг [62]. 

По-третє, реформуванні механізмів гарантування вкладів населення. 

Рекомендований мінімум для банків країн ЄС встановлено на рівні 100 тисяч 

євро (в Україні – 150 тис. грн). Це дозволить стимулювати приплив 
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депозитів, посилити конкуренцію на депозитному ринку, розширити і 

покращити якості ресурсної бази; підвищити довіру до банківської системи, 

покращити умови для ефективної роботи механізму трансформації 

заощадження в інвестиції. 

Все вище зазначене вимагає розробки ефективних моделей оптимізації 

євроінтеграційних процесів в банківській сфері. В цьому зв’язку слід 

зазначити, що в даному випадку доцільною є розробка моделі удосконалення 

функціонування банківської системи України (національний рівень) з 

урахуванням необхідних перспективних зусиль щодо наближення основних 

показників її розвитку до стандартів ЄС (георегіональний рівень). Йдеться, 

передусім, про необхідність об’єднання в одній моделі тенденцій, факторів 

впливу та європейських орієнтирів нормалізації фінансових складових.  

Слід зазначити, що з одного боку, високий рівень капіталізації 

банківської системи дає змогу фінансово підтримувати економічний 

розвиток країни та бути запорукою стабільності в умовах глобалізації та 

міжнародної фінансової інтеграції. З іншого, достатня кількість власних 

коштів банку забезпечує його стабільне функціонування та сприяє 

нейтралізації ризиків, які притаманні процесу його функціонування. Капітал 

банку поглинає можливі втрати і тим самим створює основу для підтримання 

довіри до банку з боку вкладників, а також визначає кредитоспроможність 

банку. В будь-якому випадку покращення цього показника є неодмінною 

умовою ефективної інтеграції ринку банківських послуг в європейське 

банківське середовище.  

Зважаючи на це, в роботі запропоновані регресійні моделі залежності 

частки капіталу банківської системи у ВВП від інших показників банківської 

системи. Як фактори нами розглянуті такі показники: частка активів у ВВП, 

частки зобов’язань по вкладам фізичних осіб у пасивах, частки банків з 

іноземним капіталом у загальній кількості банків, частки іноземного 

банківського капіталу у його загальному обсязі, кількості банків та їх філій 

на 100 тис. населення, прибутковості активів та капіталу, кількості банків та 
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філій, кількості банків з іноземним капіталом.  Враховуючи обмеження щодо 

доступності даних розглянуто період з 2002 до 2013 рр. (Додаток Е): 

Першим кроком має стати розробка прогнозу розвитку зазначених 

показників на 2014 р. Для того, щоб розрахувати прогнозне значення рівня 

капіталізації у 2014 році, спрогнозуємо можливі значення факторних ознак. 

Для кількісних величин розраховуємо як середнє арифметичне за останні три 

роки (2011-2013), для відносних (ROA, ROE) прогнозуємо за моделлю 

ТЕНДЕНЦІЯ  в часі (рис. 3.24): 

 

Рис. 3.24 Прогноз значень ROA, ROE залежно від періоду 

Далі доцільно застосувати вбудовану функцію ТЕНДЕНЦІЯ для 

розрахунку залежної змінної – рівня капіталізації (Рис 3.25). 

 

        Рис 3.25 Прогноз частки капіталу до ВВП на ринку банківських 

послуг України у 2014 році. 
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Динаміка рівня капіталізації банківського сектору України (фактичний, 

лінійного виду, поліномного виду) представлено на рис. 3.26: 
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Рис. 3.26 Динаміка рівня капіталізації банківського сектору України 

(фактичний, лінійного виду, поліномного виду) у 2005-2014 р.р. 

Позначимо через Y рівень капіталізації, % (від ВВП), через Х1 - 

Активи/ВВП, Х2 – обсяг зобов’язань по вкладам фізичних осіб / пасиви, Х3 - 

частка банків з іноземним капіталом у загальній кількості банків, Х4 – частка 

іноземного банківського капіталу  у його загальному обсязі, %, Х5 – кількість 

банків та їх філій на 100 тис. населення, Х6 – ROA, %, Х7 – ROE, %, Х8 – 

кількість банків, Х9 – кількість філій, Х10 – кількість банків з іноземним 

капіталом.  

За допомогою Пакету аналізу MS Excel проведемо регресійно-

кореляційний аналіз. В таблиці 3.2 показана кореляційна матриця: 
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Таблиця 3.2 

Кореляційна матриця рівня капіталізації та її можливих факторів 

  y х1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

y 1,00           

х1 0,92 1,00          

x2 -0,04 -0,17 1,00         

x3 0,85 0,63 0,30 1,00        

x4 0,91 0,74 0,25 0,97 1,00       

x5 -0,23 -0,02 -0,58 -0,67 -0,56 1,00      

x6 -0,31 -0,22 -0,38 -0,57 -0,53 0,53 1,00     

x7 -0,28 -0,18 -0,39 -0,56 -0,51 0,57 1,00 1,00    

x8 0,56 0,63 -0,54 0,22 0,36 0,41 -0,10 -0,05 1,00   

x9 -0,28 -0,06 -0,58 -0,70 -0,60 1,00 0,54 0,57 0,36 1,00  

x10 0,91 0,73 0,21 0,99 0,99 -0,56 -0,57 -0,55 0,36 -0,60 1,00 

Як бачимо, сильна кореляція спостерігається між рівнем капіталізації 

та такими показниками: активи / ВВП, кількість банків, а також часткою 

банків з іноземним капіталом у загальній кількості банків, часткою 

іноземного банківського капіталу  у його загальному обсязі та кількістю 

банків з іноземним капіталом. Останні три показники поводять себе як один 

фактор, так як сильно корелюють між собою. Тому надалі ми будуватимемо 

регресії з такими факторами: активи / ВВП, кількість банків, частка 

іноземного банківського капіталу  у його загальному обсязі. Останній фактор 

відображає також й вплив частки банків з іноземним капіталом у загальній 

кількості банків та кількості банків з іноземним капіталом, але його 

кореляція із залежною змінною трохи більша. Решта показників не 

демонструють достатній рівень кореляції із залежною зміною. Використання 

трансформації змінних (логарифм від залежної змінної, логарифм 

незалежних змінних або логарифм і залежних і незалежних змінних) не дає 

помітно кращих результатів. 

Оскільки кількість розглянутих періодів-спостережень лише 12 не 

варто будувати багатофакторну модель (як правило, рекомендується мінімум 

5-10 спостережень на один фактор), через невелику кількість ступенів 

свободи. Замість цього ми використовуємо три однофакторні моделі 

(детальніше результати розрахунків моделі див. у додатках Ж-К.) 

Перша модель має вигляд: 
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у=0,061+0,122х1    (3.1) 

Як бачимо збільшення частки активів у ВВП на 1% збільшує рівень 

капіталізації на 0,122%. Коефцієнт детермінації 0,85 при рівні значущості за 

F-критерієм менше 0,01. Зробимо проте застереження, що спостерігається 

гетеросекдастичність залишків та відхилення їх від нормального розподілу. 

Але трансформація змінних не дає помітно кращого результату. Графічно 

вплив фактора показаний на рис.3.27.  
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Рис.3.27. Залежність рівня капіталізації від частки активів банків у ВВП 

Складено автором 

Друга модель має наступний вигляд: 

у=0,56+0,264х4    (3.2) 

Як бачимо збільшення частки іноземного капіталу у всьому капіталі 

банків на 1% збільшує рівень капіталізації на 0,264%. Коефіцієнт 

детермінації 0,84 при рівні значущості за F-критерієм менше 0,01. Зробимо 

застереження, що спостерігається відхилення їх від нормального розподілу. 

Графічно вплив фактора показаний на рис.3.28. 
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Рис.3.28 Залежність рівня капіталізації від частки іноземного капіталу у 

всьому банківському капіталі 
[Складено автором] 

Перейдемо до побудови наступної моделі. Третя модель матиме такий 

вигляд: 

                                             у=-37,8+0,246х8                        (3.3) 

Як бачимо збільшення кількості банків на 1% збільшує рівень 

капіталізації на 0,264%. Коефіцієнт детермінації 0,32 при рівні значущості за 

F-критерієм менше 0,1. Тобто зв'язок між змінними не настільки сильний. 

Зробимо застереження, що спостерігається слабка гетероскедастичність 

залишків і відхилення їх від нормального розподілу. Графічно вплив фактора 

показаний на рис.3.29. 
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с.3.29 Залежність рівня капіталізації від частки іноземного капіталу у всьому 

банківському капіталі 

[Складено автором] 



 156 

Сучасні тенденції та умови розвитку ринку банківських послуг  

України зумовлюють необхідність підвищення рівня капіталізації за рахунок 

іноземного капіталу. Запропонована нами модель також підтверджує це, 

проте в цьому зв’язку доцільно застосувати досвід країн-нових членів ЄС. 

Так, уряди країн Чехії, Польщі, Румунії також розв’язали проблему 

неадекватності ухвалених банками ризиків обсягу їх капіталу, залучивши 

іноземних інвесторів [194]. Проте, знявши обмеження, уряд досягнув того, 

що частка іноземних банків в цих країнах збільшилася до 70-80%, що 

зумовило їх вирішальний вплив на економічні процеси (рис. 3.30): 

 

Рис. 3.30 Частка іноземних банків окремих країн ЄС у загальних активах у 

2014 році 

Складено автором за матеріалами [16, 132, 135, 173, 190, 194] 

Слід зауважити, що аналіз надійності банківських депозитів України 

підтвердив важливу роль банків з європейським капіталом у забезпеченні 

надійності української банківської системи та збереження довіри вкладників 

до банків, у першу чергу завдяки прозорій діяльності та неухильному 

виконанню зобов’язань.  

     Другою важливою складовою впливу є частка зобов’язань по вкладам 

фізичних осіб у пасивах. В цьому зв’язку слід відмітити, що з метою 

залучення депозитів населення доцільно використовувати інноваційні 
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рішення у напрямі вдосконалення депозитних послуг через автоматизацію 

вкладних операцій, пошук та запровадження нових форм взаємовигідного 

співробітництва банку з клієнтами. До таких форм можна віднести відкриття 

деяких нових видів депозитних рахунків, поширених у банківській практиці 

європейських країн [170, 171]. Серед них найбільш доцільними для 

застосування на  вітчизняному ринку банківських послуг є наступні. По-

перше, рахунки з управлінням коштами, на яких клієнтам надається 

можливість зберігати певний мінімум, необхідний для забезпечення 

поточних розрахунків, а всі суми понад цей мінімум автоматично 

вкладаються у різні види ліквідних доходних активів, що забезпечують 

вищий процент, ніж звичайні рахунки до запитання. По-друге, депозитні 

рахунки грошового ринку, що є, по суті, депозитами до запитання, рівень 

процентних ставок за якими регулярно коригується відповідно до змін 

ринкової норми банківського процента або встановлюється згідно із середнім 

процентом за державними облігаціями. Узгодження рівня процентних ставок 

за вкладами з доходністю державних цінних паперів може стати додатковим 

фактором довіри клієнтів до банку, спонукаючи їх розміщувати вільні 

ресурси на таких рахунках. По-третє, надання цілого комплексу послуг, 

включаючи дозвіл на виписування чеків понад залишок на рахунку, надання 

сейфу, кредитної картки, скорочення процентів за деякими видами кредитів. 

Згідно результатів моделі кількість банків та їх філій на 100 тис. 

населення має бути зменшена, що відображає загальноєвропейські тенденції. 

Йдеться про інтенсифікацію використання в банківській практиці 

електронних послуг, що значно удосконалює співпрацю банків із своїми 

клієнтами. В цілому отримані результати вимагають аналізу перспектив 

розвитку ринку банківських послуг України умовах його інтеграції у 

європейський фінансовий простір. 
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3.3 Перспективи реформування ринку банківських послуг України в 

контексті стандартів ЄС 
 

 

Сучасний етап функціонування ринку банківських послуг передбачає 

його розвиток у напрямі інтеграції у європейський фінансовий простір. Це 

вимагає, передусім, адаптації національного регулювання фінансових ринків 

в Україні до стандартів ЄС, що дозволить стимулювати розвиток 

інфраструктури фінансового ринку, удосконалити систему захисту всіх його 

суб’єктів. Поряд з цим, важливою складовою процесу інтеграції в 

зазначеному напрямі стане відповідний нагляд з боку європейських органів 

регулювання, що посилить фінансову стійкість системи, рівень довіри до неї 

внутрішніх і зовнішніх інвесторів та стимулює їх зацікавленість у 

функціонуванні на вітчизняному фінансовому ринку.  

          З метою оптимізації виходу українських банків на європейський 

фінансовий ринок необхідно вжити комплекс заходів нормативно-правового, 

економічного та інституціонального характеру. Напрями та економічні 

орієнтири їх удосконалення повинні передбачати, насамперед, гармонізацію 

українського законодавства з міжнародними нормами; спрощення системи 

виходу банку на світовий ринок з боку національного законодавства та 

розширення спектру послуг, які можуть надаватися українськими банками; 

забезпечення доступу до світового фінансового ринку шляхом оптимізації 

обмежень на фінансові операції, вдосконалення системи стандартизації та 

сертифікації, створення ефективного механізму захисту внутрішнього ринку і 

захисту прав інтелектуальної власності. 

         Все вище зазначене свідчить про необхідність реформування ринку 

банківських послуг України в контексті стандартів ЄС. З метою окреслення 

перспектив такої взаємодії ми вважаємо за доцільне запропонувати 

організаційно-імітаційну модель механізму оптимальної трансформації з 

урахуванням макроекономічних та мікроекономічних факторів впливу на 
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розвиток ринку банківських послуг України, загальних напрямів інтеграції та 

конкретних перспектив їх реалізації (рис. 3.31): 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.31 Напрями реформування ринку банківських послуг в контексті 

стандартів ЄС 
[Розроблено автором] 

Загальні напрями реформування ринку банківських 

послуг України в контексті стандартів ЄС 
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Слабкий і недостатньо прозорий 
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На нашу думку, дослідження перспектив реформування вимагає, 

насамперед, аналізу поточних проблем розвитку ринку банківських послуг. 

Серед основних проблем доцільно виділити наступні. По-перше, 

територіальна нерівномірність банківської системи та локальний характер 

банківських ринків, що характеризуються високою концентрацією банків 

(близько 50 %) та їх активів у центральних та промислово розвинутих областях 

України, що не дозволяє підвищувати попит на банківські послуги [199]. По-

друге, низька кредитоспроможність переважної частини підприємств-

позичальників та низька капіталізація банків, що є причинами високої 

ризикованості банківської діяльності, підвищеної недовірї до банків, особливо з 

боку сектора домогосподарств, ускладнення підтримки їх ліквідності. Усе це 

послаблює посередницьку роль і трансформаційну функцію банків і банківської 

системи в цілому.  

По-третє, відсутність раціонального співвідношення в спеціалізації 

банківських установ. Важливе значення в ефективному розвитку ринку 

банківських послуг, як свідчить досвід країн ЄС, має дотримання певної 

збалансованості й пропорційності різних видів банків. Доцільною є спеціалізація, 

насамперед, за функціональною ознакою - інвестиційні, ощадні, іпотечні, трастові, 

інноваційні, зовнішньоторговельні та інші види банківських установ. По-

четверте, наявність розриву між обліковою ставкою НБУ і ставками по кредитах 

комерційних банків, що може стати перешкодою на шляху подальшого зміцнення 

банківської системи, а також великий розрив між ставками за депозитами і 

комерційними кредитами, пов’язаний з перенесенням банками своїх витрат на 

клієнтів. 

По-п’яте, недостатня диференціація асортименту банківських послуг та 

повільність впровадження  нових інноваційних банківських продуктів. Це знижує 

конкурентоспроможність банківських установ та обмежує їх з точки зору 

залучення нових сегментів споживачів. По-шосте, наявність дисбалансів у 

строковій і валютній структурі активів і пасивів, що ускладнює підтримання 

належного рівня ліквідності в банківській системі та спричиняє валютні 
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ризики. По-сьоме, розбіжності у реалізації першочергових заходів 

реформування у вітчизняних та іноземних банків. Йдеться, насамперед, про 

орієнтацію банків у країнах ЄС на вирішення проблем з ліквідністю, у тому 

числі, за рахунок припинення фінансування закордонних філій та дочірніх 

банків, виведення коштів з менш розвинутих країн. Тоді як першочерговим 

завданням функціонування банківської системи України є не лише 

збереження стабільності, а й розширення кредитування реального сектору 

економіки. Зважаючи на це, інтеграція у європейський банківський простір 

передбачає існування ряду загроз для вітчизняної банківської системи.  

Досвід країн-нових членів ЄС дозволяє узагальнити можливі ризики та 

виділити серед них такі, що необхідно врахувати в процесі реформування 

вітчизняного банківського ринку у напрямі європейської інтеграції [62]. До 

них варто віднести наступні: 1) юридично-правові, пов’язані з приведенням 

фінансового законодавства у відповідність до директив ЄС, зокрема 

нормативних актів про оформлення забезпечення, транскордонні перекази, 

платіжних систем та систем для взаєморозрахунків, банківського нагляду, 

транскордонних процедур,  управління валютними резервами; 2) кредитно-

грошові, пов’язані із забезпеченням мінімальних резервів, моніторингом і 

контролем за операціями з цінними паперами, забезпеченням безпеки 

позикових операцій, а також ліквідністю банківського сектору; 3) ринкові, 

пов’язані з посиленням конкуренції на ринку банківських послуг, 

наростанням валютних дисбалансів у структурі активів і пасивів банків, 

збільшенням  зовнішньої залежності банківської системи та каналів впливу 

нестабільності на міжнародних фінансових ринках на ринок банківських 

послуг країни, посиленням циклічності розвитку фінансової системи, що 

вимагатиме застосування потужних антициклічних заходів банківського 

регулювання, жорсткішого контролю за рухом капіталу, валютним ринком, 

макроекономічними фінансовими показниками [16].  

З метою більш глибоко дослідження системи загроз, проблем та 

можливих перспектив реформування ми вважаємо за доцільне провести 
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SWOT-аналіз розвитку та реформування ринку банківських послуг в 

контексті стандартів ЄС (таблиця. 3.3): 

Таблиця 3.3 

SWOT-аналіз розвитку ринку банківських послуг в контексті стандартів ЄС 

 

 

Слабкі сторони 

 

 

Сильні сторони 

 
Невідповідність окремих показників 
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банківської системи 
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Складено автором за матеріалами [11,45,97,104] 

      Розв’язання наведених проблем та діяльність у напрямі уникнення можливих 

загроз лежить, на наш погляд, у площині реалізації наступних заходів, які є 

передумовою ефективної імплементації загальних напрямів інтегрування у 

банківський сектор країн ЄС (рис. 3.32):  
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Рис. 3.32 Система заходів подолання існуючих проблем розвитку ринку 

банківських послуг України  

Складено автором за матеріалами [182,193] 

          Реалізація зазначених заходів є важливою передумовою розвитку 

загальних напрямів реформування ринку банківських послуг в контексті 

європейської інтеграції. До них слід віднести наступні. По-перше, 

забезпечення стабільності та підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної банківської системи на міжнародних ринках банківських послуг. 

Реалізація цього напряму вимагає, передусім, спрямування зусиль на такі 

основні заходи: а) вдосконалення існуючих механізмів регулювання 

діяльності банківських установ України відповідно до вимог стандартів 

Базельської Угоди про капітал, зокрема Базеля II і Базеля III, та відповідних 

Директив ЄС щодо власних коштів банків [155]; б) підвищення рівеня 

капіталізації банківської системи України за рахунок покращення якості 

капітальної бази та активного залучення внутрішніх і зовнішніх джерел 

нарощування власного капіталу банків; в)  інтенсивне впровадження в 

банківську практику нових технологій надання фінансових послуг з 

урахуванням передового вітчизняного та закордонного досвіду; г) 
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розширення практики управління ризиками банківських установ, що 

сприятиме зниження системних ризиків роботи банківського сектору в 

цілому та окремих установ зокрема; д) врахування та використання 

європейської практики розбудови мережі фінансової безпеки, зокрема в 

частині роботи фондів та установ гарантування вкладів в банках.  

В контексті поглиблення процесів європейської інтеграції актуальним 

для банківської системи України є вдосконалення банківського нагляду і 

регулювання із врахуванням вимог і стандартів системи "Базель III". При 

цьому процес впровадження Базель III має бути поступовим,орієнтованим на 

реалізацію інтересів національної політики та внутрішні умови України [41]. 

По-друге, розробка механізму попередження та зниження ризиків, що 

можуть здійснювати вплив на розвиток вітчизняної банківської системи у 

зв’язку з розширенням євроінтеграційних процесів та інструментів її 

реалізації. Це вимагає, передусім, удосконалення законодавчо-нормативного 

забезпечення щодо умов і порядку допуску іноземних банків на внутрішній 

ринок банківських послуг України; удосконалення методики розрахунку 

нормативів достатності капіталу та вимог до капіталу банків відповідно до 

вимог Базельської угоди про капітал та відповідних Директив ЄС;  подальшу 

розбудову системи інструментів мінімізації ризиків діяльності банків, 

зокрема валютного ризику та ризику ліквідності; підвищення рівня 

захищеності коштів юридичних і фізичних осіб, що розміщені на рахунках в 

банківських установах. 

По-третє, удосконалення функціонування вітчизняної банківської 

системи в умовах посилення інтеграції України до європейського 

фінансового простору. В цьому зв’язку першочергового значення набуває 

система наступних заходів: 

 розробка системи ранньої діагностики можливого негативного впливу 

діяльності окремих банківських установ на стабільність і ефективність 

розвитку банківської системи України; 

 підвищення рівня координації цілей та заходів державних органів 
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нагляду за фінансовою системою; 

 розробка механізму активізації кредитної підтримки банками розвитку 

реального сектора економіки з залученням ресурсів з ЄС на пільгових 

умовах;  

 обмеження валютного кредитування юридичних осіб та заборона 

надання кредитів в іноземній валюті фізичним особам із одночасним 

запровадженням фінансових інструментів захисту іноземних інвестицій 

від валютних ризиків; 

 вдосконалення системи інструментів НБУ щодо управління ліквідністю 

банківської системи; 

 сприяння підвищенню прозорості функціонування банків для 

відновлення довіри між банками та їх клієнтами. 

По-четверте, розширення взаємодії з органами банківського 

регулювання та нагляду країн ЄС. Це має бути відображено в наступних 

складових процесу реформування (рис. 3.33): 

 

Рис. 3.33 Напрями розширення взаємодії банківського сектору з ЄС у 

регулятивній сфері 

Складено автором за матеріалами [45,121] 
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         Комплекс конкретних перспектив реформування ринку банківських 

послуг України відображає, на нашу думку, ті переваги, які отримає наша 

країна в контексті розвитку фінансової складової у напрямі європейської 

інтеграції. Серед них варто виділити наступні: 1) приведення показників 

розвитку ринку банківських послуг України у відповідність з 

загальноєвропейськими тенденціями; 2) зростання попиту на банківські 

послуги; 3) створення сприятливого інвестиційного клімату на ринку; 4) 

розширення присутності вітчизняних банків у європейському фінансовому 

просторі.  

Однією з ключових перспектив слід вважати приведення показників 

розвитку ринку банківських послуг України у відповідність з 

загальноєвропейськими тенденціями. Йдеться, насамперед, про підвищення 

рівня капіталізації банківської системи. Це може бути досягнуто шляхом: 

залучення до банків додаткового акціонерного капіталу; розроблення 

банками планів підвищення рівня капіталізації з урахуванням зростання 

обсягів активних операцій; консолідації банків; поліпшення якості капіталу 

та забезпечення достатнього рівня покриття капіталом ризиків, що 

приймаються банками; стимулювання капіталізації прибутку банків. Другою 

важливою проблемою є управління проблемними кредитами [10, 103].  

     Наступний конкретний орієнтир полягає у зростанні попиту на 

банківські послуги. На наш погляд, це є можливим за рахунок розширення 

асортименту, підвищення якості та конкурентоспроможності послуг, 

використання інноваційних підходів до їх створення. Згідно досліджень 

американських вчених, якість банківських послуг оцінюється їх споживачами 

за наступними основними критеріями: матеріальність, надійність, чуйність, 

переконаність, взаєморозуміння. На нашу думку, цей перелік має бути 

доповнений двома важливими складовими, а саме популярністю та 

доступністю. Йдеться про необхідність популярізації різних видів 

банківських послуг серед населення та спрощення процесц отримання 
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послуги, а також орієнтування переліку послуг на якомога ширший сегмент 

споживачів (рис. 3.34): 

 

Рис. 3.34 Система критеріїв якості банківських послуг з точки зору 

споживачів 

Складено автором за матеріалами [53, 155] 

В першу чергу, це вимагає оптимізації структури банківської системи, що 

дозволить наблизити повноцінні банківські офіси до споживачів банківських 

послуг; підвищення рівня надійності банківських автоматизованих систем; 

створення умов для розширення спектра електронних банківських технологій 

і електронних послуг. Розробка та реалізація банківських інновацій 

передбачає, насамперед, розробку нових фінансових продуктів, нових послуг 

або модернізацію існуючих; впровадження інноваційних методів продажів, 

зовнішніх характеристик продукту; розробку інноваційних маркетингових 

стратегій та технологічного забезпечення внутрішньобанківських процесів; 

перетворення організаційної структури банку або його окремих структурних 

підрозділів для збільшення ефективності їх функціонування. 

     Одним з найважливіших напрямів інновацій у банківській сфері є, на 

наш погляд, запровадження дистанційного обслуговування. Йдеться, 

насамперед, про систему клієнт-банк, мобільний банкінг та     інтернет-
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банкінг (рис. 3.35): 

 
 

 

Рис. 3.35 Система переваг основних видів електронних банківських послуг 

Складено автором за матеріалами [145, 172] 

На нашу думку, окремої уваги в контексті євроінтеграційних процесів на 

ринку банківських послуг заслуговує використання інтернет-банкінгу. Він 

має наступні переваги для суб’єктів його використання: можливість 

побудови гнучкого графіку роботи як банком так і клієнтами, які, переважно, 

самостійно обирають час, місце та інтенсивність звернення до банку; 

гнучкість в доведенні конкретної послуги до клієнта; відсутність 

регламентації форм традиційного банківського обслуговування; можливість 

використання в процесі надання послуг нових комбінацій та комплексів 

фінансових інструментів; здійснення регулярного контролю за якістю 

надання послуг. Кількість користувачів інтернет-банкінгу як 

найпоширенішого виду дистанційного банківського обслуговування має 

тенденцію до збільшення. В країнах ЄС кількість клієнтів, які користуються 

зазначеними послугами в 3013 році склала близько 40 %. Проте, частка 

користувачів інтернет-банкінгу різниться в залежності від країни [145] (рис. 
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 169 

3.36): 

 

 

Рис. 3.36 Обсяги використання інтернет-банкінгу серед клієнтів банків в 

окремих країнах ЄС у 2015 році, % 

Складено автором за матеріалами [145] 

 Зважаючи на наведені дані, слід відзначити, що в країнах-нових членах 

ЄС рівень використання цих послуг є дещо нижчим порівняно з іншими 

державами об’єднання. Найменше користувачів послугами інтернет-банкінгу 

зафіксовано в Болгарії та Румунії (4 та 3% відповідно), а найвищий рівень 

використання онлайн-банківських послуг спостерігається в Фінляндії, 

Швеції, Данії. Поряд з цим, в Литві даний показник складає 41 %, що є навіть 

більше ніж в Німеччині (40%) [145, 192].  

При цьому, з одного боку, застосування дистанційного банкінгу дозволяє 

здійснювати банківські операції в режимі реального часу протягом доби, що 

сприяє зручнішому та значно швидшому банківському обслуговуванню, але 

водночас автоматизація банківського обслуговування призводить до 

зменшення банківських офісів (філій та відділень), наслідком чого стає 

зменшення кількості робочих місць та скорочення банківського персоналу. 

Зокрема, лише у 2010-2015 р.р. внаслідок зростання популярності онлайн-

банкінгу кількість банків та їх філій в ЄС зменшилась відповідно на 2,2% та 

1,9% [155,166]. У сучасних умовах постійного збільшення випадків 
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шахрайств з фінансовими ресурсами, саме збільшення безготівкових 

розрахунків за допомогою мобільного банкінгу та інтернет-банкінгу надасть 

можливість банкам уникнути більшості ризиків, пов’язаних з розрахунками 

готівкою, оскільки це забезпечує зростання рівня безпеки клієнтів банку; 

мінімізує рівень втручання третіх осіб або проявів шахрайства.  

      Наступним конкретним напрямом реформування банківського ринку 

виступає створення на ньому сприятливого кредитно-інвестиційного клімату. 

Цей орієнтир доцільно розглядати в розрізі двох проблем. По-перше, 

підвищення рівня забезпечення захисту прав кредиторів і вкладників банків. 

Це вимагає удосконалення порядку розкриття у звітності банків інформації 

про їхніх власників і найбільших акціонерів, визначення критеріїв оцінки 

ділової репутації засновників, учасників і керівників банків; забезпечення 

реалізації публічного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних та 

фізичних осіб – підприємців з метою надання кредиторам можливості 

отримувати необхідну інформацію стосовно державної реєстрації юридичної 

особи, її керівників і власників; удосконалення механізмів злиття та 

приєднання банків, ліквідації банків, у яких відкликано банківську ліцензію, і 

створення інституту корпоративних ліквідаторів. По-друге, підвищення 

прозорості функціонування банківської системи. Присутність на ринку 

іноземних інвесторів, які вимагають об’єктивного аналізу інформації, змін в 

стандартах її розкриття, вимагає відкритості функціонування банківських 

установ.  

В контексті імплементації України до світової системи банківських 

послуг необхідно зважити також на наступне: 1) доцільно виважено 

використовувати порівняльний підхід до рівня розвитку банківських послуг 

України та їх функціонування в межах СОТ та ЄС зважаючи на те, що ринок 

банківських послуг України ще не достатньо відповідає світовим вимогам; 2) 

при реформуванні національного ринку банківських послуг необхідно 

дотримуватись специфіки надання фінансових (у тому числі банківських) 

послуг в межах Світової Організації Торгівлі, яка здійснює свою діяльність 
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грунтуючись на дотриманні вимог ГАТС; 3) зважаючи на практичне 

впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що 

стосуються фінансової взаємодії (ст.125, 127, 383) слід звернути увагу на 

особливості функціонування ринку банківських послуг ЄС з третіми 

країнами.  

Важливою складовою системи конкретних орієнтирів реформування 

ринку банківських послуг є розширення присутності вітчизняних банків у 

європейському фінансовому просторі. Тут важливого значення набуває 

спрямованість державної політики в цьому напрямі, розробка на державному 

рівні єдиної стратегії фінансової інтеграції, розвиток взаємовідносин з 

міжнародними організаціями в цьому векторі. Державна політика має бути 

спрямована, передусім, на формування інформаційного забезпечення виходу 

банків у світовий фінансовий простір і потребує здійснення комплексу 

заходів, спрямованих на виявлення фактів недобросовісної конкуренції на 

внутрішньому ринку; формування інфраструктури інформаційного 

забезпечення шляхом створення мережі інформаційно-консультативних 

служб з метою надання послуг суб'єктам господарської діяльності; 

проведення банками України за кордоном аналізу зовнішніх ринків для 

виявлення можливостей розширення присутності на них та запобігання 

введенню обмежувальних заходів з боку інших держав. 

 У процесі європейської інтеграції Національний банк України повинен 

брати участь у наступних напрямах діяльності: разом з урядом здійснювати 

переговори, вдосконалювати власну організаційну структуру та принципи 

функціонування згідно з нормативами Європейської системи центральних 

банків, а також готувати банківський сектор до запровадження стандартів 

ЄС. Діяльність НБУ необхідна бути спрямованою на зміцнення 

співробітництва з Європейським центральним банком та національними 

центральними банками, які є членами зазначеної системи. В цілому в 

контексті інтеграції ринку банківських послуг України у фінансовий простір 

ЄС слід відмітити наступні важливі кроки, що були або плануються бути 
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запровадженими в цьому напрямі. По-перше, реалізація проекту ЄС 

“Твіннінг” “Посилення потенціалу Національного банку України через 

наближення до стандартів Європейського Союзу щодо діяльності центральних 

банків”, що був офіційно завершений в липні 2011 року [94]. Проект 

“Твіннінг” спрямований на підтримку банківського сектору України, 

підвищення його спроможності у повному обсязі фінансувати економічний і 

соціальний розвиток країни, а також поступове наближення до стандартів 

Європейського Союзу та прискорення інтеграції вітчизняної банківської 

системи в міжнародний фінансовий ринок. Партнерами Національного банку 

України в реалізації цього проекту стали Дойче Бундесбанк (Німеччина) та 

Національний банк Польщі. Проект, який охоплював найважливіші сфери 

діяльності центрального банку, дав змогу вдосконалити систему операційного 

планування, посилити комунікаційну політику Національного банку України 

та зміцнити міжнародне співробітництво, розробити пропозиції для 

впровадження нових механізмів і найкращих практик щодо монетарної 

політики, вдосконалення валютно-курсової політики і руху капіталу, розвитку 

грошово-кредитної статистики та зміцнення платіжних систем. При цьому 

значна увага приділялася наближенню вітчизняної правової бази у цих сферах 

до законодавства Євросоюзу в частині норм і стандартів банківської діяльності. 

У період впровадження проекту Національний банк України отримав 

розуміння підходів центральних банків Європейського Союзу до організації 

своєї діяльності згідно з нормами та стандартами ЄС. 

По-друге, Міжнародний валютний фонд готовий надати Україні нову 

кредитну лінію за розширеною программою у розмірі 17,5 млрд. дол.та 

терміном кредитування 4 роки. Позитивне рішення від МВФ щодо цієї 

програми стане позитивним прикладом для кредиторів,  дозволить повернути 

довіру до банківської та фінансової системи та вважатиметься підгрунтям для 

розвитку подальшої співпраці в цьому напрямі. 

По-третє, створення в структурі Національного банку України 

Департаменту стратегії та реформування банківської системи. Метою 
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створення такого структурного підрозділу стало вдосконалення стратегічного 

планування діяльності НБУ, розвитку та реформування банківської системи 

держави, а також більш ефективного управління і контролю за виконанням 

стратегічних проектів у Національному банку. До основних функцій  

департаменту належить розроблення і контроль за виконанням стратегічних 

планів розвитку Національного банку та банківської системи, моніторинг 

проектів регулятора, а також забезпечення комунікації з банками, 

банківськими асоціаціями та співробітництво з міжнародними організаціями.  

По-четверте, розробка Національним банком України проекту Стратегії 

реформування банківського сектору до 2020 року. Вона передбачає 

реформування як центрального банку, так і банківської системи загалом і має 

на меті, насамперед, забезпечення фінансової стійкості банківського сектору 

та макроекономічної стабільності у короткостроковому і довгостроковому 

періодах, активізацію банківської системи щодо мобілізації локальних і 

зовнішніх ресурсів для стимулювання економічного зростання, подальше 

використання стандартів ЄС та міжнародного досвіду в діяльності 

української банківської системи, а також удосконалення нагляду на 

консолідованій основі; зміцнення захисту вкладників, кредиторів і 

споживачів банківських послуг, розвиток фінансових ринків та 

вдосконалення інфраструктури банківського ринку як основи для розвитку 

диверсифікованої фінансової системи. Серед основних майбутніх здобутків 

зазначеної стратегії слід виділити наступні: 

 доцільно надати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткових 

повноважень, які дадуть йому змогу разом із центральним банком 

завчасно виявляти проблеми, що виникають у банків; 

 необхідним кроком є скорочення до 2020 року персоналу центрального 

банку, підвищення вимог до капіталу банків, скорочення можливостей 

щодо дострокового вилучення депозитів, а також формування 

регулятора який буде вирішувати завдання нагляду за фінансовим 

ринком; 
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 переведення до кінця 2014 року кредитних спілок, кредитних бюро та 

ломбардів під нагляд НБУ; 

 збільшення мінімального регулятивного капіталу до 500 мільйонів у 

2018 року та 750 мільйонів у 2020 року; 

 важливе значення буде мати виділення окремої групи системно 

важливих банків, для якої будуть встановлені більш жорсткі вимоги до 

нормативів капіталу та ліквідності, але які зможуть сподіватися на 

більш системну і якнайшвидшу стабілізаційну допомогу з боку НБУ в 

період криз; 

 здешевлення банківських позик до рівня крїн ЄС; 

 збільшення суми і частки депозитів гривні до 80% всіх депозитів 

фізичних осіб; 

 збільшення частки іноземного капіталу в банківській системі до 50% і 

зменшення ролі держави в банківському секторі до рівня нижче за 10% 

до 2020 року [120]. 

По-п’яте, використання фінансової допомого міжнародних організацій. 

Зокрема, йдеться про виділення Світовим банком 500 млн.дол на політику 

розвитку у фінансовому секторі.  Виділення першої позики на політику 

розвитку у фінансовому секторі України на підтримку першочергових 

заходів із реформування банківського сектора було затверджено радою 

директорів Світового банку в серпні 2014 року. Пакет реформ, який 

підтримується цією операцією, допоможе поліпшити функціонування 

банківської системи України та її стійкість як до внутрішніх, так і до 

зовнішніх ризиків. Реформа фінсектору повинна зміцнити фінансові, 

операційні та регуляторні можливості Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб для розв’язання проблем неплатоспроможних банків 
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Дослідження економічних пріоритетів інтеграції України до ринку 

банківських послуг ЄС дозволяє зробити наступні висновки. 

 По-перше, євроінтеграційний вектор розвитку ринку банківських послуг 

України зумовлює необхідність аналізу сучасного стану та перспектив 

розвитку зазначеної галузі в контексті нових можливостей ведення 

фінансово-кредитної політики банківськими установами, використання 

переваг їх участі у європейському фінансовому просторі, розширення 

кон’юнктури послуг для населення. Інтенсифікація інтеграції банківської 

системи України до європейського фінансового ринку, зокрема через 

активізацію її зовнішнього фінансування, потребує впровадження комплексу 

нормативно-правових та організаційно-економічних заходів. 

По-друге, сучасний стан розвитку ринку банківських послуг України 

повинен аналізуватися у порівнянні з аналогічною сферою країн-членів ЄС. 

Основні показники його розвитку досліджено у розрізі двох груп: загальні та 

конкретні. До перших віднесено кількість банківських установ та участь 

іноземного капіталу в їх діяльності, показники ефективності розвитку 

банківської системи, аналіз активів та пасивів, рівня капіталізації. Конкретні 

показники розвитку ринку банківських послуг вимагають дослідження 

кредитно-інфестиційного портфелю, структури та динаміки основних 

банківських послуг. 

По-третє, запропоновано багатофакторну степенну модель залежності 

частки капіталу банківської системи у ВВП від наступних показників: частки 

активів у ВВП, частки зобов’язань по вкладам фізичних осіб у пасивах, 

частки банків з іноземним капіталом у загальній кількості банків, частки 

іноземного банківського капіталу у його загальному обсязі, кількості банків 

та їх філій на 100 тис. населення, прибутковості активів та капіталу, кількості 

банків та філій, кількості банків з іноземним капіталом у 2005-2014 р.р. Це 

дало змогу визначити, що на збільшення рівня капіталізації суттєво 

впливають частка активів у ВВП,  кількість банків та їх філій на 100 тис. 
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населення,  показники прибутковості активів та капіталу. Разом з цим, для 

того, щоб наблизити частку капіталізації до рівня понад 40% (середній по 

ЄС) необхідно підвищити саме ці показники та зменшити кількість банків та 

їх філій на 100 тис. населення. 

 По-четверте, розширення виходу українських банків на європейський 

фінансовий ринок вимагає реалізації комплексу заходів нормативно-

правового, економічного та інституціонального характеру. Напрями та 

економічні орієнтири їх удосконалення повинні передбачати, насамперед, 

гармонізацію українського законодавства з міжнародними нормами; 

спрощення системи виходу банку на світовий ринок з боку національного 

законодавства та розширення спектру послуг, які можуть надаватися 

українськими банками; забезпечення доступу до світового фінансового ринку 

шляхом оптимізації обмежень на фінансові операції, вдосконалення системи 

стандартизації та сертифікації, створення ефективного механізму захисту 

внутрішнього ринку і захисту прав інтелектуальної власності. 

         По-п’яте, в контексті стандартів ЄС існує необхідність реформування 

ринку банківських послуг України. З метою окреслення перспектив такої 

взаємодії запропоновано організаційно-імітаційну модель механізму 

оптимальної трансформації з урахуванням макроекономічних та 

мікроекономічних факторів впливу на розвиток ринку банківських послуг 

України, загальних напрямів інтеграції та конкретних перспектив їх 

реалізації.  

По-шосте, до основних проблем розвитку ринку банківських послуг 

віднесено: територіальна нерівномірність банківської системи та локальний 

характер банківських ринків; низька кредитоспроможність переважної частини 

підприємств-позичальників та низька капіталізація банків; відсутність 

раціонального співвідношення в спеціалізації банківських установ; наявність 

розриву між обліковою ставкою НБУ і ставками по кредитах комерційних банків, 

що може стати перешкодою на шляху подальшого зміцнення банківської 

системи, а також великий розрив між ставками за депозитами і комерційними 



 177 

кредитами, пов’язаний з перенесенням банками своїх витрат на клієнтів; 

недостатня диференціація асортименту банківських послуг та повільність 

впровадження  нових інноваційних банківських продуктів; наявність 

дисбалансів у строковій і валютній структурі активів і пасивів, що ускладнює 

підтримання належного рівня ліквідності в банківській системі та спричиняє 

валютні ризики;  розбіжності у реалізації першочергових заходів 

реформування у вітчизняних та іноземних банків.  

По-сьоме, напрями реформування ринку банківських послуг в контексті 

європейської інтеграції розділено на загальні та конкретні. До загальних 

віднесено забезпечення стабільності та підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної банківської системи на міжнародних ринках банківських послуг; 

розробка механізму попередження та зниження ризиків, що можуть 

здійснювати вплив на розвиток вітчизняної банківської системи у зв’язку з 

розширенням євроінтеграційних процесів та інструментів її реалізації; 

удосконалення функціонування вітчизняної банківської системи в умовах 

посилення інтеграції України до європейського фінансового простору; 

розширення взаємодії з органами банківського регулювання та нагляду країн 

ЄС. Комплекс конкретних перспектив реформування ринку банківських 

послуг України відображає, в свою чергу, ті переваги, які отримає наша 

країна в контексті розвитку фінансової складової у напрямі європейської 

інтеграції. Серед них відзначені наступні: 1) приведення показників розвитку 

ринку банківських послуг України у відповідність з загальноєвропейськими 

тенденціями; 2) зростання попиту на банківські послуги; 3) створення 

сприятливого інвестиційного клімату на ринку; 4) розширення присутності 

вітчизняних банків у європейському фінансовому просторі.  

Результати отримані при написанні даного розділу викладені автором в 

наукових публікаціях: [4,23,25,26,32,147,148,149] 

 

                                       ВИСНОВКИ 
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У дисертаційному досліджені проведено теоретичне узагальнення 

підходів до дослідження засад функціонування міжнародного ринку 

банківських послуг, проаналізовано механізм системної трансформації 

регулювання банківського сектору ЄС у посткризовий період та розглянуто 

економічні пріоритети інтеграції України до ринку банківських послуг ЄС. 

Результати проведеного дослідження характеризуються науковою новизною, 

мають теоретико-методологічне й науково-практичне значення. На підставі 

отриманих результатів можна сформулювати наступні висновки, пропозиції і 

рекомендації, які забезпечують вирішення поставлених завдань відповідно до 

мети роботи. 

1. Банківські послуги можуть бути визначені як будь-які банківські 

операції та дії працівників банку щодо задоволення потреб клієнтів 

банківських установ, а також операції, що здійснює клієнт банку дистанційно 

завдяки використанню запропонованих банком можливостей інтернет-

банкінгу, пов'язаних з рухом грошових коштів, що можуть надаватися як на 

платній, так і безоплатній основі (консультування, впровадження нових 

технологій тощо). Економічну природу світового ринку банківських послуг 

засвідчують передумови його формування (економічні, правові, суб’єктивні, 

об’єктивні); структура (за групами банківських продуктів, за типами 

споживачів, за географічним охопленням); його основні суб’єкти (продавці 

та покупці послуг). Поряд з цим, економічна природа світового ринку 

банківських послуг знаходить свій прояв у тому, що він є важливою ланкою 

міжнародних економічних відносин. Це відображається у взаємозалежності 

світового ринку банківських послуг та інших категорій МЕВ (ринок 

страхування, ринок капіталів, процеси інтеграції, глобалізації тощо). 

2. Світовий ринок банківських послуг є цілісним системним 

утворенням. Його основними підсистемами виступають наступні: 

1) національні ринки банківських послуг в аспекті надання останніх 

резидентам в окремих країнах; 2) міжнародний ринок банківських послуг, 
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який передбачає їх надання учасникам МЕВ. Особливістю розвитку 

сучасного міжнародного ринку банківських послуг є посилення банківського 

регулювання (формування Банківського Союзу ЄС), створення нових 

жорсткіших вимог щодо забезпечення прозорості банківської діяльності 

(впровадження правил Базель III країнами ЄС, Азії та США) та створення 

нових інституцій, що регулюють банківську діяльність (Європейську систему 

фінансового нагляду, Європейську Банківську організацію, Європейську 

організацію по цінним паперам і ринку, Європейську організацію 

страхування та пенсійного забезпечення тощо). 

3. Глобальна криза 2007-2009 спричинила негативний вплив на ринок 

банківських послуг ЄС. Оскільки фінансова криза у банківському секторі ЄС 

була досить довготривалою (2007-2012 рр.) можна виділити п’ять хвиль 

кризових явищ, які зазнав ринок банківських послуг, а саме: 1) період 

«іпотечної кризи»; 2) період «систематичної кризи» (зменшення доходів від 

банківських операцій); 3) період «економічної кризи»; 4) «криза суверенної 

заборгованості» (для банків був закритий доступ до короткотермінового та 

довготермінового фінансування; залежності європейських банків від 

суверенного боргу Греції; скорочення впливу євро; зменшення 

диферсифікації банківських послуг; зменшення клієнтів банківських установ 

та прибутковості); 5) «криза довіри у ЄС» (зменшення довіри до банківських 

установ збоку споживачів; роздробленість банківської системи). 

4. Системна трансформація регулювання ринку банківських послуг 

Європейського Союзу у посткризовий період засвідчує консолідацію усіх 

можливих правових та економічних заходів для створення єдиного спільного 

ринку банківських послуг, що значною мірою формує сприятливі умови для 

розвитку банківської діяльності та усієї банківської системи ЄС, полегшить 

подолання наслідків кризових явищ у фінансовому секторові, орієнтує на 

відновлення довіри споживачів банківських послуг. Характерними 

організаційно-економічними заходами інтенсифікації інтеграційних процесів 

є наступні: уніфікація правової бази діяльності банківських установ зі 
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стандартами ЄС; зростання впливу конкурентного середовища у 

банківському секторі з країн ЄС; роздержавлення банківських систем за 

участю іноземного капіталу і їх об’єднання; зростання частки закордонних 

інвесторів у банківських установах; лібералізація процентних ставок та 

банківських операцій. Ці перетворення не дозволили уникнути проявів 

світової кризи у банківському секторі країн ЄС, в окремих з яких боргові 

проблеми на ринку банківських послуг залишаються не вирішеними та стали 

одним із головних мотивів створення Банківського Союзу ЄС. 

5. Специфікою конвергенції регуляторних інструментів банківської 

діяльності у процесі формування спільного ринку банківських послуг ЄС у 

посткризовий період є: розроблення нових та вдосконалення старих 

економіко-правових документів (перша, друга і третя банківські директиви, 

плани дій з розвитку фінансових послуг, правила Базель III, CRD IV тощо), 

що регулюють ринок банківських послуг; розширення регуляторних функцій 

ЄЦБ; створення Банківського Союзу ЄС (розробка Єдиного зводу правил; 

запровадження Єдиного механізму роботи із проблемними банками; 

формування Єдиного Фонду та Єдиної Ради). 

6. В контексті імплементації України до світової системи банківських 

послуг необхідно зважити на наступне: 1) доцільно виважено 

використовувати порівняльний підхід до рівня розвитку банківських послуг 

України та їх функціонування в межах СОТ та ЄС зважаючи на те, що ринок 

банківських послуг України ще не достатньо відповідає світовим вимогам; 2) 

при реформуванні національного ринку банківських послуг необхідно 

дотримуватись специфіки надання фінансових (у тому числі банківських) 

послуг в межах Світової Організації Торгівлі, яка здійснює свою діяльність 

грунтуючись на дотриманні вимог ГАТС; 3) зважаючи на практичне 

впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що 

стосуються фінансової взаємодії (ст.125, 127, 383) слід звернути увагу на 

особливості функціонування ринку банківських послуг ЄС з третіми 

країнами.  
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7. Інтенсифікація інтеграції банківської системи України до 

європейського фінансового ринку, зокрема через активізацію її зовнішнього 

фінансування, потребує застосування комплексу нормативно-правових та 

організаційно-економічних заходів. Ці заходи передбачають реформування 

банківської системи з метою підвищення її стійкості до фінансових шоків 

(стимулювання підвищення капіталізації комерційних банків, удосконалення 

системи банківського нагляду, сприяння підвищенню прозорості банківської 

системи, допуск на український ринок іноземних банків), перегляд принципів 

внутрішньої економічної політики і законодавства (забезпечення належного 

рівня захисту прав власності, мінімізація використання адміністративних 

заходів регулювання економіки, стимулювання реальних інвестицій тощо) 

Основними економічними пріоритетами євроінтеграційного розвитку ринку 

банківських послуг України є: 1) забезпечення економічного суверенітету 

України в умовах посилення інтеграції з країнами ЄС; 2) гармонізація 

інтересів України та її банківського сектору з інтересами країн ЄС в процесі 

посилення інтеграційних процесів в економіці та банківському секторі; 

3) прозорість механізмів проникнення іноземного капіталу в банківський 

сектор України та його впливу на розвиток вітчизняної економіки та 

банківської системи; 4) безперервність процесів інтеграції України з ЄС та 

забезпечення умов підвищення ефективності впливу банківської системи на 

темпи і масштаби розвитку вітчизняної економіки. 

8. Напрями реформування вітчизняного ринку банківських послуг у 

контексті європейської інтеграції розділено на загальні та конкретні. До 

загальних віднесено забезпечення стабільності та підвищення 

конкурентоспроможності національної банківської системи на міжнародному 

ринку банківських послуг; розробка механізму попередження та зниження 

ризиків, що можуть здійснювати вплив на розвиток вітчизняної банківської 

системи у зв’язку з розширенням євроінтеграційних процесів та інструментів 

її реалізації; удосконалення функціонування національної банківської 

системи в умовах посилення інтеграції України до європейського 
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фінансового простору; розширення взаємодії з органами банківського 

регулювання та нагляду країн ЄС. Комплекс конкретних пріоритетів 

реформування ринку банківських послуг України відображає, в свою чергу, 

ті переваги, які отримає наша країна в контексті розвитку фінансової 

складової у напрямі європейської інтеграції. Серед них відзначені наступні: 

1) приведення показників розвитку ринку банківських послуг України у 

відповідність з загальноєвропейськими тенденціями; 2) стимулювання 

зростання попиту на банківські послуги; 3) створення сприятливого 

інвестиційного клімату на ринку банківських послуг; 4) розширення 

присутності вітчизняних банків у європейському фінансовому просторі. 
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3. Барановський О. Сьогодення світового ринку банківських послуг 
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Червень, 2014. – 66 с. - [Електронний ресурс] / Режим доступу : 
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імені Івана Франка.  –Дрогобич. –2015. –С. 

17. Данилова Ю.Ю. Система регулювання ринку банківських послуг 
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Данилова Ю.Ю.// Культура народов Причерноморья: научный журнал. 
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започаткування та здійснення діяльності кредитних установ: 
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здійснення діяльності кредитних установ, та внесення змін до 

Директиви 77/780/ЄЕС: ЄЕС; Директива, Перелік, Міжнародний 
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49. Кашпрук Ю. Міжнародний досвід реформування банківських систем у 
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нові стимули центробанків / В. Корнєєв // Вісник НБУ. – 2011. – № 4. – 

С. 30-33. 



 190 

56. Котлер Ф. Основы маркетинга : Пер. с англ. / Ф. Котлер. – М. : 

Прогресс, 1994. – 640 с. 

57. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-
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100. Румянцев А. П. Світовий ринок послуг : навч. посіб. / А. П. Румянцев, 

Ю. О. Коваленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с. 
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літератури, 2012. – 428 с. 

106. Снігир О. Кризові явища в Єврозоні та їх вплив на політичні 
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ресурс] / Available at:  http://www.imaa-institute.org 

135. Annual report. National bank of Romania. - June, 2014. - 254 p. 
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ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.bis.org/bcbs/qis/qis25results.htm 

193. Richard Milne R. , Spiegel P. Lithuania shows rare enthusiasm for eurozone 

membership/ Financial Times,Dec/30, 2013 – Available at:  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a0ca35e0-54f9-11e3-86bc 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/534414/2014+11+27+-+EBA+Report+-+Credit+institutions.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/534414/2014+11+27+-+EBA+Report+-+Credit+institutions.pdf
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a0ca35e0-54f9-11e3-86bc-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz2wEBLTN00


 205 

194. Risk assesment of the European banking system. June, 2014. Available at: 

http://bookshop.europa.eu/en/risk-assessment 

195. Sapir A. Europe after the crisis: less or more role for nation states in money 

and finance? / A. Sapir // Oxford Review of Economic Policy. – 2011. – 

№ 4. – Vol. 27. 

196. Second quarter of 2013 compared with first quarter of 2013 [Електронний 
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ресурс] / Available at:  www.bundesbank.de 

202. The euro area bank lending survey [Електронний ресурс] // ECB – Режим 

доступу до ресурсу: 

https://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/blssurvey_201501.pdf?7a1bddab03050

b0b033cc26a03eef16c. 

http://bookshop.europa.eu/en/risk-assessment
http://www.bundesbank.de/
https://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/blssurvey_201501.pdf?7a1bddab03050b0b033cc26a03eef16c
https://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/blssurvey_201501.pdf?7a1bddab03050b0b033cc26a03eef16c


 206 

203. The World’s Biggest Public Companies [Електронний ресурс] / Available 
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Додаток А 

 

Законодавчі пропозиції у банківському секторі країн ЄС 

Ініціатива Пояснення Поточний стан 

Банківський союз Єдиний Наглядовий Механізм, у якому 

ЄЦБ буде мати значні повноваження з нагляду 

за усіма банками в зоні євро (у співпраці з 

національними наглядовими органами). 

Іншими компонентами такого союзу є: Єдиний 

Звід Правил, прийняття положень, що 

стосуються гармонізація національних правил 

роботи з проблемними банками та 

гарантування депозитів на основі пропозицій, 

висунутих Європейською комісією; Єдиний 

Механізм роботи з проблемними банками. 

Основні цілі: запобігання майбутнім кризовим 

явищам у банківській системі, відновлення 

довіри до фінансової системи та захист 

вкладників. 

Пропозиції 

Європейської 

комісії були 

опубліковані у 

вересні 2012 року. 

Директива про 

вимоги до 

капіталу та 

Правила 

 (CRD IV) 

Імплементація положень Базель III у ЄС. 

Загальною метою є зміцнення стійкості 

банківського сектору ЄС, заохочуючи при 

цьому банки фінансувати економічне зростання 

країн-членів ЄС. Ця пропозиція складається з 

Директиви, що в основному стосується 

національного наглядового процесу країн ЄС і з 

Правил, які встановлюють пруденційні 

нормативи для фінансових інститутів. 

Пропозиції 

Європейської 

комісії були 

опубліковані у 

липні 2011 року. 

Тристоронні 

переговори ведуться 

між Європейською 

Комісією, 

Європейським 

Парламентом та 

Європейською 

Радою.  

Схеми 

гарантування 

депозитів 

Законодавча пропозиція в основному 

стосується гармонізації і спрощення процедур 

гарантування депозитів, швидших виплат, а 

також поліпшення схем фінансування. 

Пропозиції ЄК були 

опубліковані у 2010 

році. 

 

Банківська 

резолюція 

 

Пропозиція встановлює необхідність 

управління збанкрутілими банками таким 

чином, щоб уникнути фінансової 

нестабільності та мінімізувати витрати 

платників податків. 

 

Пропозиції 

Європейської 

комісії були 

опубліковані у 

липні 2012 року. 

Директива про 

іпотечні кредити 

Метою пропозиції є створення відповідального, 

ефективного, конкурентоспроможного 

панєвропейського ринку іпотечних кредитів, 

що працює на благо споживачів, що також 

сприяє транскордонній діяльності кредиторів і 

посередників, а також створює рівних умов для 

всіх учасників . 

Пропозиції 

Європейської 

комісії були 

опубліковані у 

березні 2011 року. 

Складено автором за матеріалами [152] 
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Додаток Б 

Oсновнi показники діяльності банків України 
№ 

з/п 

Назва 

показника 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Кількість 

банків, які 

мають 

банківську 

ліцензію 

175 184 182 176 176 176* 180* 163* 

1.1 з них: з 

іноземним 

капіталом 

47 53 51 55 53 53 49 51 

1.1.1 у т.ч. зі 100% 

іноземним 

капіталом 

17 17 18 20 22 22 19 19 

2. Частка 

іноземного 

капіталу у 

статутному 

капіталі 

банків, % 

35.0 36.7 35.8 40.6 41.9 39.5 34.0 32.5 

 АКТИВИ         

І. Активи банків 

(млрд. грн.) 

599,4 926,1 880, 3 942, 1 1 054,3 1 127,2 1 278,1 1 316,9 

 Загальні 

активи, млрд. 

грн. (не 

скориговані 

на резерви за 

активними 

операціями) 

619 973,3 1001,6 1090,2 1211,5 1267,9 1408,7 1520,8 

1. Готівкові 

кошти та 

банківські 

метали (млрд. 

грн.) 

18, 3 20, 7 21,7 26,7 27 30,3 36,3 28,3 

2. Кошти в 

Національном

у банку 

України 

(млрд. грн.) 

19,1 18,7 23,3 26,1 31,3 33,7 47,2 27,6 

3. Кореспондент

ські рахунки, 

що відкриті в 

інших 

банках (млрд. 

грн.) 

26,2 40, 4 51,3 67,6 78, 4 99,5 78,1 99,8 

4. Кредити 

надані (млрд. 

грн.) 

485,4 792,2 747,3 755 825,3 815,3 911,4 1 006,3 
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  з них:                 

4.1 кредити, що 

надані 

суб`єктам 

господарюван

ня (млрд. грн.) 

276,1 472,5 474,9 508,3 580,9 609,2 698,8 802,65 

4.2 кредити, 

надані 

фізичним 

особам (млрд. 

грн.) 

153,6 268,9 222,5 186,5 174,6 161,8 167,8 179,04 

5. Частка 

простроченої 

заборгованост

і за кредитами 

у загальній 

сумі кредитів, 

% 

1.3 2.3 9.4 11.2 9.6 8.9 7.7 13.5 

6. Вкладення в 

цінні папери 

(млрд. грн.) 

28,7 40,6 39,3 83,6 87,7 96,3 138,3 168,9 

7. Резерви за 

активними 

операціями 

банків, млрд. 

грн. (з 

урахуванням 

резервів за 

операціями, 

які 

обліковуються 

на 

позабалансови

х рахунках) 

 

20,1 48, 4 122, 4 148, 8 157,9 141,3 131,3 204,9 

 ПАСИВИ         

ІІ. Пасиви, 

усього 

(млрд. грн.) 

599,4 926,1 880,3 942,1 1054,3 1127,2 1278,1 1316,8 

1. Капітал 

(млрд. грн.) 

69,6 119,3 115,1 137,7 155,5 169,3 192,6 148 

1.1 з нього: 

статутний 

капітал 

(млрд. грн.) 

42,9 82,5 119,2 145,9 171,9 175,2 185,2 180,1 

2. Зобов'язання 

банків 

(млрд. грн.) 

529,8 806,8 765,1 804,3 898,8 957,9 1085,5 1168,8 

 з них:         

2.1 кошти 

суб'єктів 

господарю-

вання 

 

111,9 143,9 115,2 144,0 186,2 202,6 234,9 261,4 
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2.1.1 з них: строкові 

кошти суб'єктів 

господарювання 

(млрд. грн.) 

54, 2 73,4 50,5 55,3 74,2 92,8 104,7 102,5 

2.2 кошти фізичних 

осіб (млрд. грн.) 

163,5 213,2 210 270,7 306,2 364 433,7 416,4 

2.2.1 з них: строкові 

кошти фізичних 

осіб (млрд. грн.) 

125,6 175,1 155,2 206,6 237,4 289,1 350,8  319,1 

 Довідково:         

1 Регулятивний 

капітал (млрд. 

грн.) 

72,3 123,1 135,8 160,9 178,5 178,9 204,9 188,9 

2 Достатність 

(адекватність) 

регулятивного 

капіталу (Н2), % 

13.92 14.01 18.08 20.83 18.90 18.06 18.26 15.60 

3 Доходи (млрд. 

грн.) 

68,2 122,6 142,9 136, 8 142,8 150,5 168,8 210, 2 

4 Витрати (млрд. 

грн.) 

61,6 115,3 181,5 149, 9 150,5 145,6 167,5 263,2 

5 Результат 

діяльності (млрд. 

грн.) 

6,6 7,3 -38,54 -13,1 -7,7 4,9 1,4 -52,9 

6 Рентабельність 

активів, % 

1.50 1.03 -4.38 -1.45 -0.76 0.45 0.12 -4.07 

7 Рентабельність 

капіталу, % 

12.67 8.51 -32.52 -10.19 -5.27 3.03 0.81 -30.46 

* з них 1 банк має ліцензію санаційного банку 

Джерело: [] 
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Додаток В 

Директиви ЄС щодо регламентування банківських послуг ЄС 

Назва Директиви 

 

Зміст Директиви 

 

Директива 2006/48 ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 14 червня 2006 р. 

стосовно заснування та подальшої діяльності 

кредитних установ  

Регламентує порядок заснування та 

подальше здійснення діяльності 

кредитних установ з урахуванням нових 

вимог Базельського комітету з 

банківського нагляду (Базель ІІ). 

Директива 2005/60/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради про запобігання 

використанню фінансової системи з метою 

відмивання коштів та фінансування тероризму  

Запроваджує систему запобігання 

використанню фінансової системи з 

метою відмивання коштів та 

фінансування тероризму 

Директива 2009/110/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради щодо започаткування та 

здійснення діяльності установами емітентами 

електронних грошей та пруденційний нагляд за 

ними, що вносить зміни до Директиви 

2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС, та скасовує 

Директиву 2000/46/ЄС  

Започатковує здійснення діяльності 

установами емітентами електронних 

грошей та пруденційний нагляд за ними 

Директива 2002/87/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради від 16 грудня 2002 р. 

стосовно додаткового нагляду за діяльністю 

кредитних установ, страхових компаній та 

інвестиційних компаній у складі фінансового 

конгломерату  

Запроваджує конкретне 

пруденційне законодавство для 

фінансових конгломератів з метою 

посилення галузевого законодавства у 

сфері пруденційного нагляду для 

кредитних установ, страхових та 

інвестиційних компаній 

Директива 2002/47/ ЄС Європейського 

Парламенту і Ради від 6 червня 2002 р. щодо 

умов фінансової застави  

 

Має на меті створення у 

Співтоваристві певного режиму для 

використання в якості застави цінних 

паперів і готівкових коштів як для 

забезпечення прав кредиторів, так і для 

передачі прав власності 

 

Директива 2001/24/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради від 4 квітня 2001 р. щодо 

реорганізації та ліквідації кредитних установ  

Передбачає три види вимог: 

- визначення єдиної 

процедури ліквідації в ЄС; 

- визначення закону, що 

застосовується; 

- визначення мінімальних 

вимог процедурного характеру 

(інформація щодо компетентного органу, 

інформація щодо кредиторів) 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/994_a18
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_a18
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_a18
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_a18
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Продовження Додатку В 
Директива 2000/46/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради від 18 вересня 2000 р. щодо 

створення і діяльності установ, що працюють з 

електронними грошима, та їх пруденційного 

нагляду  

Має на меті забезпечити 

можливість для створення нового виду 

«кредитних установ», які випускатимуть 

електронні гроші, і визначити певні 

заходи пруденційного характеру та 

положення для захисту клієнтів 

Директива Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 

1986 р. про річні звіти та консолідовані звіти 

банків та інших фінансових установ  

Забезпечує гармонізацію форми та 

змісту річної звітності (балансу та звіту 

про прибутки та збитки) фінансових 

установ 

Директива 98/26/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради від 19 травня 1998 р. щодо 

завершеності розрахунку в платіжних системах 

і системах розрахунку за цінні папери  

Спрямована на зменшення 

системного ризику, притаманного 

платіжним системам і системам 

розрахунку за цінні папери, шляхом 

гармонізації правил у визначенні 

моменту, на який розрахунок вважається 

здійсненим, а також на мінімізацію збоїв, 

спричинених неспроможністю учасника 

такої системи 

Директива 94/19/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради від 16 травня 1994 р. щодо 

програм гарантування вкладів (з поправками)  

Європейський Союз має на меті 

захист вкладників усіх кредитних установ 

(депозити в розмірі до 20 тис. євро) і 

забезпечення стабільності банківської 

системи загалом 

Директива Ради 91/308/ЄЕС від 10 

червня 1991 р. стосовно запобігання 

використанню фінансових систем з метою 

легалізації (відмивання) доходів, отриманих 

злочинним шляхом (з поправками)  

Директива є першим етапом у 

боротьбі за легалізацією доходів, 

отриманих злочинним шляхом, на рівні 

Співтовариства. На міжнародному рівні 

відповідними нормами у цій сфері 

служать рекомендацій Робочої групи з 

фінансових заходів (РЛТР), які востаннє 

оновлювалися у червні 2003 р. 

 
Складено автором за даними [80] 
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Додаток Д 

 

Основні заходи регулювання ринку банківських послуг у 

Банківському Союзі 
Складові Банківського 

Союзу 

Час запровадження Пояснення 

Єдиний Наглядовий 

Механізм 

15 жовтня 2013 року 

Європейська Рада 

регламентувала  створення 

Єдиного Наглядового 

Механізму. 

Єдиний наглядовий 

механізм передбачає, що з 

осені 2014 року 

Європейський Центральний 

Банк разом з іншими 

уповноваженими органами 

буде здійснювати контроль 

над банківською діяльністю, 

у тому числі  з надання 

послуг, у всіх країнах зони 

евро,  а також у інших 

країнах ЄС, що захочуть 

приєднатися до 

Банківського Союзу. 

Інтерована система 

подолання кризових явищ 

У грудні 2013 Рада та 

Європарламент досягли 

згоди щодо питань 

допомоги збанкрутілим 

банкам. 

 

У рамках Єдиного 

Механізму роботи із 

збанкрутілими банками 

передбачається, що Єдина 

Рада буде мати широкі 

повноваження з управління 

збанкрутілими банками, а 

саме було затверджено 

механізм ліквідації 

проблемних банків. 

Передбачено створення 

Єдиного Фонду допомоги 

збанкрутілим банкам, що 

буде складатися з внесків 

банківських установ. Фонд 

буде забезпечувати 

наявність 

середньострокового 

фінансування для того, щоб 

збанкрутілий банк змогли 

продовжувати роботу під 

час його реструктуризації. 

Перебачається, що до кінця 

2016 року Фонд буде 

складати 55 млрд €.  

20 березня 2014  

була досягнута згода між 

Європейським парламентом 

та Радою щодо створення 

Єдиного механізму роботи 

із збанкрутілими банками.  
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Продовження Додатку Д 

Єдина система гарантування 

депозитів 

Було узгоджено, що кожна 

країна-член ЄС має 

встановити так звану “схему 

попереднього накопичення 

фондів” для убезпечиенн 

всіх депозитів, що менше 

100 000 євро. 

Угода, що досягнута 

урядами країн ЄС і 

Європейським парламентом, 

передбачає, що банки 

будуть вносити кошти в 

створені в їх державах 

фонди. У разі банкрутства 

банків ці фонди будуть 

використані для 

відшкодування всіх 

депозитів на суму до 100000 

євро, що значно збільшить 

кількість клієнтів 

банківських установ. У 

більшості випадків цим 

фондам потрібно буде мати 

достатньо коштів, щоб 

покрити 0,8% від суми 

депозитів у даній країні, а 

компенсації повинні 

виплачуватися протягом 

семи днів від оголошення 

про банкрутство банку. 

Єдиний Звід Правил Європейська Банківська 

Організація, з моменту її 

створення працювала над 

розробкрю єдиного зводу 

правил для регулювання 

ринку банківських послуг у 

ЄС. 

Єдиний звід правил є 

основою банківського 

союзу. Він складається з 

низки законодавчих актів, 

згідно до яких всі фінансові 

установи (у тому числі 

близько 8300 банків) в ЄС, 

повинні функціонувати. Ці 

правила, зокрема, вимоги до 

банківьского капіталу, 

забезпечують високий 

рівень захисту для 

вкладників депозитів, а 

також націлені на 

запобігання банкрутств 

банків. 

Складено автором за даними: [198, с.16-18] 
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Додаток Е 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Рівень 

капіталізації 

(К/ВВП), % (у) 

3,38 3,59 3,60 5,97 7,56 10,03 12,96 13,05 10,64 10,58 11,02 11,64 

Активи/ВВП, % 

(х1) 
23 25 29 77 80 83 97 96 87 81 80 88 

Обсяг 

зобов’язань по 

вкладам 

фізичних осіб / 

пасиви (х2) 

0,24 0,30 0,32 0,24 0,26 0,27 0,23 0,24 0,29 0,29 0,32 0,34 

Частка банків з 

іноземним 

капіталом у 

загальній 

кількості банків 

(х3) 

0,14 0,13 0,12 0,10 0,12 0,18 0,24 0,27 0,26 0,28 0,30 0,29 

Частка 

іноземного 

банківського 

капіталу  у його 

загальному 

обсязі, % (х4) 

12,5 13,7 11,3 9,6 19,5 27,6 35,0 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 

Кількість 

банків та їх 

філій на 100 

тис. населення 

(х5) 

1,9 2,2 3,4 3,4 3,4 3,5 3,2 2,8 2,0 1,4 0,9 0,8 

ROA, % (х6) 1,27 1,04 1,07 1,8 1,8 1,6 1,5 1,03 -4,38 -1,45 -0,76 0,45 

ROE, % (х7) 
7,97 7,61 8,43 14,26 15,24 13,77 12,67 8,51 

-

32,52 

-

10,19 
-5,27 3,03 

Кількість 

банків (х8) 
182 179 181 186 193 198 198 197 194 198 176 182 

Кількість філій 

(х9) 
734 871 1443 1444 1444 1363 1309 1092 742 456 243 178 

Кількість 

банків з 

іноземним 

капіталом (х10) 

21 20 19 19 23 35 47 53 51 55 53 53 

 

Складено автором за даними [9,17,76,97] 
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Додаток Ж 

Результати регресійного моделювання рівня капіталізації банківської 

системи України (модель 1) 

ВИВЕДЕННЯ 

ПІДСУМКІВ       

       

Регреійна статистика      

Множинний R 0.919426667      

R-квадрат 0.845345395      

Нормований 

 R-квадрат 0.829879935      

Стандартна 

похибка 1.519679494      

Спостереження 12      

       

Дисперсійний 

аналіз       

 df SS MS F 

Значимість 

F  

Регресія 1 126.233709 126.233709 54.6602151 2.33332E-05  

Залишок 10 23.09425766 2.309425766    

Підсумок 11 149.3279667        

       

 Коефіцієнти 

Стандартна 

похибка t-статистика 

P-

Значення Нижні95% 

Верхні 

95% 

Y-пересічення 0.061156571 1.244105272 0.049157071 0.96176208 -2.710882721 2.833195863 

Активи/ВВП, % 

(х1) 0.122087614 0.016513379 7.3932547 2.3333E-05 0.085293513 0.158881714 

       

       

       

ВИВЕДЕННЯ 

ЗАЛИШКУ     

ВИВЕДЕННЯ 

ІМОВІРНОСТІ 

       

Спостереження Передбачене y Залишки 

Стандартні 

залишки  Персентиль y 

1 2.869171685 0.510828315 0.352548849  4.166666667 3.38 

2 3.113346912 0.476653088 0.32896277  12.5 3.59 

3 3.601697367 -0.001697367 -0.00117144  20.83333333 3.6 

4 9.461902822 -3.491902822 -2.409941432  29.16666667 5.97 

5 9.828165663 -2.268165663 -1.565377585  37.5 7.56 

6 10.1944285 -0.164428504 -0.113480553  45.83333333 10.03 

7 11.9036551 1.056344905 0.729037858  54.16666667 10.58 

8 11.78156748 1.268432519 0.87541041  62.5 10.64 

9 10.68277896 -0.042778959 -0.029523956  70.83333333 11.02 

10 9.950253277 0.629746723 0.434620549  79.16666667 11.64 

11 9.828165663 1.191834337 0.822546072  87.5 12.96 

12 10.80486657 0.835133428 0.576368459  95.83333333 13.05 
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Додаток З 

Результати регресійного моделювання рівня капіталізації банківської 

системи України (модель 2) 
ВИВЕДЕННЯ 

ПІДСУМКІВ       

Регреійна статистика      

Множинний R 0.91297813      

R-квадрат 0.833529067      

Нормований 

 R-квадрат 0.816881973      

Стандартна 

похибка 1.576666293      

Спостереження 12      

       

Дисперсійний 

аналіз       

 df SS MS F 

Значимість 

F  

Регресія 1 124.4692007 124.4692007 50.07054679 3.39109E-05  

Залишок 10 24.85876601 2.485876601    

Підсумок 11 149.3279667       

       

 Коефіцієнти 

Стандартна 

похибка t-статистика P-Значення Нижні 95% 

Верхні 

95% 

Y-пересічення 1.558578814 1.103043137 1.412980835 0.188022094 -0.89915446 4.01631208 

Частка 

іноземного 

банківського 

капіталу  у його 

загальному 

обсязі, % (х4) 0.263568286 0.037247917 7.076054465 3.39109E-05 0.180574756 0.34656182 

       

       

       

ВИВЕДЕННЯ 

ЗАЛИШКУ     

ВИВЕДЕННЯ 

ІМОВІРНОСТІ 

       

Спостереження Передбачене y Залишки 

Стандартні 

залишки  Персентиль y 

1 4.853182391 -1.473182391 -0.979970672  4.166666667 3.38 

2 5.169464334 -1.579464334 -1.050670123  12.5 3.59 

3 4.536900447 -0.936900447 -0.623232375  20.83333333 3.6 

4 4.088834361 1.881165639 1.251363827  29.16666667 5.97 

5 6.698160394 0.861839606 0.573301407  37.5 7.56 

6 8.833063512 1.196936488 0.79621007  45.83333333 10.03 

7 10.78346883 2.17653117 1.447842932  54.16666667 10.58 

8 11.23153492 1.818465084 1.209655003  62.5 10.64 

9 10.99432346 -0.354323459 -0.235698309  70.83333333 11.02 

10 12.25945123 -1.679451233 -1.11718207  79.16666667 11.64 

11 12.60209 -1.582090005 -1.052416737  87.5 12.96 

12 11.96952612 -0.329526118 -0.219202953  95.83333333 13.05 
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Додаток К 

Результати регресійного моделювання рівня капіталізації банківської 

системи України (модель 3) 

ВИВЕДЕННЯ 

ПІДСУМКІВ       

       

Регреійна статистика      

Множинний R 0.56495541      

R-квадрат 0.319174615      

Нормований 

 R-квадрат 0.251092077      

Стандартна 

похибка 3.188514863      

Спостереження 12      

       

Дисперсійний 

аналіз       

 df SS MS F 

Значимість 

F  

Регресія 1 47.66169633 47.66169633 4.68805398 0.055619854  

Залишок 10 101.6662703 10.16662703    

Підсумок 11 149.3279667       

       

 Коефіцієнти 

Стандартна 

похибка t-статистика P-Значення Нижні 95% 

Верхні 

95% 

Y-пересічення -37.77084746 21.46781285 -1.759417586 0.109006455 -85.60411534 10.06242043 

Кількість банків 

(х8) 0.246144068 0.113682358 2.165191442 0.055619854 -0.00715601 0.499444146 

       

ВИВЕДЕННЯ 

ЗАЛИШКУ     

ВИВЕДЕННЯ 

ІМОВІРНОСТІ 

       

Спостереження Передбачене y Залишки 

Стандартні 

залишки  Персентиль y 

1 7.027372881 -3.647372881 -1.199742549  4.166666667 3.38 

2 6.288940678 -2.698940678 -0.887771575  12.5 3.59 

3 6.781228814 -3.181228814 -1.046412223  20.83333333 3.6 

4 8.011949153 -2.041949153 -0.671665158  29.16666667 5.97 

5 9.734957627 -2.174957627 -0.71541608  37.5 7.56 

6 10.96567797 -0.935677966 -0.30777568  45.83333333 10.03 

7 10.96567797 1.994322034 0.65599901  54.16666667 10.58 

8 10.7195339 2.330466102 0.766568002  62.5 10.64 

9 9.981101695 0.658898305 0.216733621  70.83333333 11.02 

10 10.96567797 -0.385677966 -0.126862342  79.16666667 11.64 

11 5.550508475 5.469491525 1.799098123  87.5 12.96 

12 7.027372881 4.612627119 1.517246851  95.83333333 13.05 
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